
Stichting Moluks Historisch Museum   

 

Jaarverslag 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2015 

 



2 

 

INHOUDSOPGAVE 

Inleiding           p. 3 

Algemeen            p. 5  
• Activiteiten  
• Medewerking aan activiteiten van derden 
• Boekverkoop 

Exposities           p.12 
• Exposities i.s.m. derden 
• Verhuur van tentoonstellingen  

 
Collecties          p.14 

• Beheer van de collecties 
• Nieuwe aanwinsten 
• Presentatie van de collecties 
• Zoekportalen 
• Overige websites 
• Dienstverlening 

 
Communicatie           p.18 
 
Organisatie           p.19 

• Bestuur  
• Medewerkers 
• Vrijwilligers 
• Begeleidingscommissie 
• Vereniging van Vrienden  
• Donaties/ANBI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INLEIDING 

Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) 

Het jaar 2014 was voor de Stichting Moluks Historisch Museum een jaar van herbezinning en het 
zoeken naar een nieuwe koers na een zeer bewogen periode. Na afstoting van het museumgebouw 
in Utrecht, werkt Stichting Moluks Historisch Museum nu vanuit een kantoor in Houten verder aan 
haar doelstellingen. Zij beheert diverse collecties, biedt ondersteuning bij tentoonstellingen in 
andere musea, voert projecten uit en organiseert activiteiten in het land in samenwerking met 
externe partners.  

Uitgangspunt bij die samenwerkingsverbanden is de gedachte dat de Molukse geschiedenis een 
prominent aanvullend element vormt in de geschiedenis van Nederland. Deze gedeelde geschiedenis 
blijkt voor partners een belangrijk argument om samen met Stichting Moluks Historisch Museum op 
te trekken. Uit gesprekken met verschillende instellingen over vormen van samenwerking om het 
Molukse Verhaal in Nederland nader vorm te geven, onderkennen de gesprekspartners het belang en 
de aanvullende waarde van het Molukse Verhaal binnen de geschiedenis van Nederland. De 
gesprekken zijn gevoerd met organisaties in de publieke en private sector, het maatschappelijke 
middenveld en politiek en bestuur om het Molukse Verhaal in Nederland nadrukkelijker vorm te 
geven. Het thema ‘Gedeeld verleden, gedeelde toekomst’ heeft daar in 2014 veel 
aanknopingspunten voor geboden bij het organiseren van activiteiten met externe partners (zie p. 5). 

Beleidsdoelen 

In 2014 met een doorkijk naar de komende jaren heeft Stichting Moluks Historisch Museum ervoor 
gekozen om het beleid van consolidatie en oriëntatie over te laten gaan in een meer offensieve 
strategie. Tegen die achtergrond is opdracht gegeven aan communicatiebureau Tuhuturu en Partners 
om strategische ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van de vereiste governance-structuur, 
het voortzetten van lobbyactiviteiten, het aangaan van strategische allianties en coalities, en het 
positioneren van Stichting Moluks Historisch Museum in Nederland en in de Molukse gemeenschap 
in het bijzonder. Zichtbaar zijn en de relevantie van haar bestaan aantonen, is in deze fase een 
belangrijk doel voor Stichting Moluks Historisch Museum. Zij faciliteert daarom programma’s en 
presentaties en initieert activiteiten om die gedeelde geschiedenis te illustreren. Met haar 
programmering manifesteert Stichting Moluks Historisch Museum zich als partner om de kwaliteit 
van de Nederlandse samenleving en die van de Molukse gemeenschap in Nederland in het bijzonder 
te versterken. 

Missie en visie 

In 2014 zijn door het bestuur een nieuwe visie en missie ontwikkeld waarmee het verwacht het 
Molukse erfgoed voor de komende generaties te kunnen behouden en veilig te kunnen stellen. Aan 
het ontwikkelen van de missie is de volgende gedachtegang voorafgegaan: Stichting Moluks 
Historisch Museum staat voor het bevorderen en uitdragen van kennis over de ontwikkeling van de 
Molukse bevolkingsgroep en haar geschiedenis, kunst en cultuur. Ze is een instelling die zich richt op 
het verzamelen, onderzoeken en presenteren van het Molukse erfgoed. Stichting Moluks Historisch 
Museum beheert, als hèt kenniscentrum voor èn over de Molukse bevolkingsgroep in Nederland, 
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unieke collecties en maakt die op velerlei manieren toegankelijk voor een breed publiek. In 
samenwerking met diverse externe partners organiseert Stichting Moluks Historisch Museum 
activiteiten in het land waarbij ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden centraal 
staat. Dit leidt tot reflectie, debat en inspiratie. Stichting Moluks Historisch Museum richt zich in 
eerste instantie op de Nederlandse samenleving, maar heeft nadrukkelijk ook oog voor de 
transnationale banden van Molukkers in Nederland. 

 

 

 

 

Om haar missie op een eigentijdse manier vorm te geven, zoekt Stichting Moluks Historisch Museum 
actief naar samenwerkingsverbanden met relevante Nederlandse stakeholders, inspirerende 
partners binnen de culturele sector, het onderwijs, het bedrijfsleven,  de politiek, het bestuur, 
migrantengroepen en de Molukse bevolkingsgroep zelf. Met deze samenwerking beoogt Stichting 
Moluks Historisch Museum om gezamenlijk te komen tot een breed, attractief en eigentijds aanbod 
van culturele en educatieve programma’s met als uitgangspunt het Molukse erfgoed. Stichting 
Moluks Historisch Museum nodigt uit om historische gebeurtenissen, integratievraagstukken en 
actuele ontwikkelingen in de samenleving vanuit verschillende perspectieven te ervaren. Op deze 
manier speelt zij een belangrijke rol bij actuele vraagstukken rondom samenlevingsopbouw en 
participatie.  Hieruit ontwikkelde zich de volgende visie: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Missie: 
Stichting Moluks Historisch Museum maakt kennis over de geschiedenis, kunst, cultuur en 
ontwikkeling van Molukkers (het Molukse Verhaal) toegankelijk voor een zo’n breed mogelijk 
publiek in en buiten Nederland. 

Visie: 
Stichting Moluks Historisch Museum geeft vorm aan een eigentijdse erfgoedinstelling die collecties 
beheert, programma’s en projecten ontwikkelt en samenwerkingsverbanden aangaat met diverse 
partners. Stichting Moluks Historisch Museum stimuleert daarmee de participatie van de Molukse 
gemeenschap en de samenlevingsopbouw van Nederland. 
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ALGEMEEN 

Activiteiten  

Stichting Moluks Historisch Museum is voor andere partijen aantrekkelijk als samenwerkingspartner 
doordat zij kennis en bronnenmateriaal kan inbrengen. Bij kennis moet gedacht worden aan kennis 
van de historische achtergronden, kennis van de Molukse gemeenschap en kennis van materiaal dat 
beschikbaar is ter ondersteuning van activiteiten. Met name de audiovisuele collectie is ingezet bij 
onderstaande activiteiten waar communicatiebureau Tuhuteru en Partners verantwoordelijk was 
voor de organisatie. 
 
8 en 9 februari 2014 Kain Pikul II, Geblinddoekte verhalen 
Kain Pikul II is een theatervoorstelling over de gedeelde en beladen geschiedenis tussen Nederland 
en de Molukkers en de Papoea’s. Rond de matinee was een plusprogramma georganiseerd met een 
talkshow en een meet-and-greet (met de artiesten). Maartje van Weegen en Victor Joseph spraken 
tijdens de talkshow met Nancy Jouwe (Papua) en voormalig Indonesië-correspondente Elske 
Schouten van NRC Handelsblad. Te gast waren ook de voormalige Molukse actievoerder Abe 
Sahetapy, antropoloog Elias Rinsampessy, oud-journalist Joop Daalmeijer en oud-burgemeester en 
oud-politicus Job Cohen. De theatervoorstelling kreeg in de Theaterkrant van recensent Kester 
Freriks vier sterren (van de vijf). 
Partners: Stichting Julius Leeft! o.l.v. John Leerdam, Stadsschouwburg Amsterdam. 

Videocompilaties van Kain Pikul II zijn te vinden op de website. 

 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN3Pz8DA0cDEz9j0wAvIwMvA6B8JJK8gZuzkYGRsbG3iWWgkZG7pSkB3X4e-bmp-gW5EeUAePnp2Q!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJHNjM!/�
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(3 Foto’s: Jean van Lingen) 

 
21 maart 2014 Historie21 in Lunteren 
Historie21 is een storytellingproject waarin Nederlandse en Molukse inwoners  hun persoonlijke 
verhalen over de komst van de Molukkers met elkaar en het publiek delen. Deze dag in Lunteren was 
de start van het meerjarige project ‘Verhalentafel’ bedoeld voor ouderen. Met een huifkar werd een 
rondrit gemaakt langs plaatsen die herinneringen opriepen. Vanuit de Molukse stichting Ana Upu 
reed men naar de voormalige Julianaschool, de Gereformeerde kerk en weer terug naar Ana Upu. 
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Partners: Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO), Stichting Ana Upu, Senioren Welzijn 
Organisatie steunpunt Lunteren, Oranje Fonds. Video is te vinden op de website. 
 

 
 
3 mei en 14 augustus 2014 Niet weggooien 
In mei vond de jaarlijkse campagnedag plaats waarin Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea 
aandacht vragen voor het behoud van voorwerpen en ander historisch materiaal uit de Tweede 
Wereldoorlog. In augustus is zo’n zelfde actiedag georganiseerd maar dan met specifieke aandacht 
voor materiaal uit de oorlog in Nederlands-Indië. Stichting Moluks Historisch Museum was met een 
stand aanwezig in Bronbeek. Hoewel er op beide dagen weinig bezoekers met voorwerpen 
langskwamen, leidt het - mede door aansprekende artikelen in de media - wel tot bewustwording dat 
oude spullen waardevol kunnen zijn. Partners: Museum Bronbeek. 
 
4 juni 2014 Tong Tong Fair 
Stichting Moluks Historisch Museum verzorgde op de Tong Tong Fair  twee programmaonderdelen. ’s 
Middags in de Bengkel het meezingprogramma ‘Seratus Lagu-lagu’ met Gerrit de Boer en Vic Mailoa, 
gepresenteerd door Wim Manuhutu. ’s Avonds vond in het Bintangtheater de masterclass ‘Tifa’s & 
Turntables’ plaats met DJ Rob Manga en de percussionisten Nippy Noya en Jeroen de Rijk, 
gepresenteerd door Rocky Tuhuteru. 
Partners: Tong Tong Fair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN3Pz8DA0cDEz9j0wAvI3dTY6B8JJK8gZuzkYGRsbG3iWWgkZG7pSkB3X4e-bmp-gW5EeUAGYOfew!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjI4UzI!/�
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 Verslag en video van Tifa’s & Turntables zijn te vinden op de website. 
 
10 juni 2014 Inspiring Talks: Sports, Lifestyle and Brands  
De derde bijeenkomst van ‘Inspiring Sessions’ vond plaats in Kasteel De Wittenburg in Wassenaar 
waarin talentvolle Molukse jonge ondernemers bijeen kwamen om te netwerken. Te gast waren o.a. 
Delano Limaheluw, Daniël Porcedda en Michiel van der Valk van de Amsterdamse Firma Daan & Laan 
(film- en televisieproducties), creatief ondernemer Mike Richters van communicatie- en PR-bureau 
FUSE Communications (Amsterdam Fashion Week), Barbara Kathmann van de Giovanni van 
Bronckhorst Foundation (S.V. Gio, ontwikkelings- en onderwijsprogramma voor basisschoolleerlingen 
met een achterstand) en Ralph van Hessen, oprichter en directeur van marketing- en PR-bureau 
Winkelman Van Hessen in Den Haag en mentor van het gezelschap. Muziek werd verzorgd door 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN3Pz8DA0cDEz9j0wAvI_9gM6B8JJK8gZuzkYGRsbG3iWWgkZG7pSkB3X4e-bmp-gW5EeUAZydrjA!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJPUzY!/�
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4Suara uit Capelle aan den IJssel begeleid door Molukse musici uit Moordrecht. De LinkedIn-group 
Inspiring Sessions vormt de uitvalsbasis. Partners: Martine Scheen (initiator). 
 
21 juni 2014 Historie21 in Lunteren, Appingedam en Wierden 
In samenwerking met de Molukse gemeenschappen in Lunteren, Appingedam en Wierden werd op 
21 juni het storytellingproject Historie21 in deze drie gemeenten georganiseerd. Voor Lunteren was 
het de tweede keer. Molukse en autochtone bewoners schoven aan de verhalentafels aan om te 
vertellen over de geschiedenis van hun dorp met foto’s van vroeger op de achtergrond. 
Gastpresentatoren waren o.a. Eddy Zoëy en sportjournaliste Fardau Wagenaar (Wierden), NOS-
verslaggever Henk Kok (Appingedam), Pascal Kamperman (Lunteren). 
Partners: lokale Molukse stichtingen, wijkraden, MKB, B&W, stichting DOEN. 
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21 oktober 2014 Beelden van Bondgenoten 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis die in het teken stond van het thema ‘Vriend & Vijand’ 
presenteerden Stichting Moluks Historisch Museum en Museum Bronbeek een talkshow over 
vrienden, vijanden en de eeuwige trouw van de Ambonees. Samen met o.a. de toenmalige KNIL-
soldaat oom Edzer Metiary en de documentairemakers Ben van Kaam en Henk Biersteker, werd 
teruggeblikt op de verwarrende periode na de capitulatie van Japan in 1945 en de 
onafhankelijkheidsverklaring door Indonesië. Ook de jongere generatie kwam in ‘Beelden van 
Bondgenoten’ aan het woord. Miel Groten en Dylan Bouwmans bestudeerden beiden hun eigen 
familiegeschiedenis. Hun opa’s vochten tijdens de politionele  
acties in Nederlands-Indië. Van ‘Beelden van Bondgenoten’ is 
een webinar  verschenen  op de website.  
Partners: Bronbeek, vfonds. 
 

            

       

 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN3Pz8DA0cDEz9j0wAvo2BTI6B8JJK8gZuzkYGRsbG3iWWgkZG7pSkB3X4e-bmp-gW5EeUAzG3kpQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJDUTE!/�
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Medewerking aan activiteiten van derden 

10 oktober 2014 Stichtse Vecht 
In een bijeenkomst op 10 oktober herdachten Molukkers uit Breukelen en Maarssen (Stichtse Vecht) 
dat zij 50 jaar geleden in die gemeenten kwamen wonen. Een MHM-vrijwilliger hield een presentatie 
over de werkzaamheden van Stichting Moluks Historisch Museum met nadruk op wat er in de 
collecties te vinden is over Breukelen en Maarssen. 
 
7 juli, 30 augustus, 15 november 2014 Op de golven van de geschiedenis 
De werkgroep Kain Salele organiseerde i.s.m. de lokale Molukse gemeenschappen in Almelo, 
Vlissingen en Barneveld drie theatervoorstellingen onder de titel ‘Op de golven van de geschiedenis’. 
Stichting Moluks Historisch Museum verzorgde foto- en filmpresentaties met beelden van de 
aankomst, woonoorden en wijken in de genoemde plaatsen. 
 
Boekverkoop 
 
Stichting Moluks Historisch Museum stond in 2014 twee keer met een kraam met verkoopartikelen 
op een bijeenkomst. Op 15 maart 2014 werden tijdens de Molukse Literaire Middag van het Landelijk 
Steunpunt Educatie Molukkers in het Moluks Kerkelijk Centrum te Houten boeken, cd’s, dvd’s en 
ansichtkaarten te koop aangeboden. Op 20 september 2014 was Stichting Moluks Historisch 
Museum met de verkoopkraam aanwezig in theater de Leest in Waalwijk waar activiteiten 
plaatsvonden in het kader van de herdenking van 50 jaar Molukkers in Waalwijk. 
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EXPOSITIES 
 

Exposities in samenwerking met derden 
 
Stichting Moluks Historisch Museum beschikt niet over een eigen tentoonstellingsruimte. Materiaal 
van Stichting Moluks Historisch Museum staat in langdurig bruikleen in exposities in: 

• Museum Nairac (Barneveld) 
• Wereld Express (reizende tentoonstelling van het Indisch Herinneringscentrum) 
• Vughts Museum 
• Barak 1b (Nationaal Monument Kamp Vught) 
• Vaassen (buitenlocatie) 
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Nederlands Openluchtmuseum 
Stichting Moluks Historisch Museum en het 
Nederlands Openluchtmuseum (NOM) zijn een 
samenwerking aangegaan die bestaat uit 
aanpassing van de Molukse barak en het 
verbeelden van onderdelen van de Molukse 
geschiedenis in de nieuwe Canonpresentatie. 
Realisatie is afhankelijk van de planning van 
het NOM, naar verwachting in 2016. Door 
Stichting Moluks Historisch Museum is een 
begeleidingscommissie ingesteld om vanuit de 
gemeenschap mee te denken over de invulling 
van ‘het Molukse verhaal’. 

 
Verhuur van tentoonstellingen  
 
Stichtingen, wijkcentra, bibliotheken, scholen of andere musea kunnen kant en klare tentoon-
stellingen huren. ‘Mari lihat’ en ‘Geschiedenis van Molukkers in Nederland’ bestaan uit toegankelijke 
tekst- en fotopanelen die de Molukse geschiedenis en cultuur belichten. In 2014 was de 
‘Geschiedenis van Molukkers in Nederland’ te zien in Groningen en Waalwijk en werd huisraad uit de 
woonoordperiode geleend voor een herdenking in Wierden en een kindermusical in Woerden.   

            

 



14 

 

COLLECTIES 

Beheer van de collecties 

Stichting Moluks Historisch Museum beheert de volgende collecties: 

• Bibliotheek (boeken, tijdschriften, artikelen) 
• Objecten  
• Beeldmateriaal (foto’s, negatieven, dia’s) 
• Archieven (documenten, brochures, kranten, kaarten) 
• Audiovisueel archief (interviews, films, geluidstapes, cd’s, dvd’s) 

 
Sinds april 2013 is een groot deel van de collecties ondergebracht in een extern depot. Een klein deel 
staat in het kantoor in Houten waar verder wordt gewerkt aan ordening, registratie in het 
programma Adlib, digitalisering en presentatie van de collecties via de websites en facebook.  
Eind 2014 bestaat de database uit: 8004 titels van de bibliotheekcollectie, 1028 geregistreerde 
objecten, 11193 geregistreerde foto’s, 9062 geregistreerde archiefstukken, 838 beschrijvingen van 
audiovisueel materiaal en een databank met 2586 gebeurtenissen. 
 
Nieuwe aanwinsten 

Stichting Moluks Historisch Museum mocht in 2014 de volgende schenkingen ontvangen: 

• Foto’s van de Molukse gemeenschappen in 
Lunteren, Appingedam en Barneveld. 

• Muziekboek ‘Tifa totobuang’ van mevr. 
Pasalbessy en mevr. Santiago te New York. 

• Twee schelpen, paradijsvogel, kruidnagel-
bootje van fam. Abels-Latuihamallo. 

• Birmese dah van fam. Ooink te Boekelo. 
• Strijkijzer van mevr. Limaheluw te Wierden. 
• Koffer met naam Manuputty van fam.              

Erkens te Rosmalen. 
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Presentatie van de collecties 
 
De collecties zijn via internet toegankelijk. Op de website wordt een introductie gegeven op de 
collecties, o.a. de indeling van de archieven, welke deelcollecties reeds beschikbaar zijn en wat de 
inhoud is van de interviewcollectie. Achtergrondinformatie wordt geordend in thema’s aangeboden, 
voorzien van foto’s, tekst, video’s en links naar de collecties. In 2014 is de collectiewebsite twee keer 
geüpdatet waarbij recent geregistreerde onderdelen voor publiek beschikbaar kwamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoekportalen 
 
De collectiewebsite is aangesloten bij de zoekportalen www.geheugenvannederland.nl, 
www.vijfeeuwenmigratie.nl en www.indieinoorlog.nl. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om de 
collecties Objecten en Beeldmateriaal bovendien te koppelen aan de Digitale Museale Collectie 
Nederland (DiMCoN) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.collectienederland.nl) 
waarna aansluiting bij Europeana volgt. Europeana is een website met miljoenen bronnen uit 
galerieën, bibliotheken, archieven en musea in Europa (www.europeana.eu). 
In 2014 is informatie over Stichting Moluks Historisch Museum en de collectie Beeldmateriaal 
toegevoegd aan Museums.EU, the European Museums Network (http://museums.eu). 
 
De collectiewebsite trok in 2014 14.325 unieke bezoekers (31.736 sessies). 
 

 

http://www.geheugenvannederland.nl/�
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/�
http://www.indieinoorlog.nl/�
http://www.collectienederland.nl/�
http://www.europeana.eu/�
http://museums.eu/�
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Overige websites 
 
Atlas Maluku 
I.s.m. Hans van Hernen is 
www.atlasmaluku.nl verder ontwik-
keld. Op deze website zijn de pela-
verbanden te zien tussen verschillen-
de dorpen op de Molukken. Tevens 
kan men terugvinden uit welk dorp 
de Molukse familienaam afkomstig is. 
Bezoekers van de website kunnen 
helpen de gegevens aan te vullen. 
 
De aankomst 
Op ‘De aankomst’, www.gahetna.nl/collectie/index/nt00336, een samenwerking met het Nationaal 
Archief, zijn de gegevens te zien van de eerste generatie Molukkers die in de periode 1945-1962 naar 
Nederland kwam. 
 
Oral History 
De interviews van het project ‘Getuigen verhalen, het Molukse perspectief in oorlogstijd’ (Erfgoed 
van de Oorlog) zijn verzameld op de website www.getuigenverhalen.nl die door het NIOD en DANS 
wordt beheerd. Dit heeft een vervolg gekregen in het Netwerk Oorlogsbronnen, 
www.oorlogsbronnen.nl, een digitale zoekingang tot Tweede-Wereldoorlog-collecties in Nederland.  
 
Dienstverlening 
 
Stichting Moluks Historisch Museum fungeert als vraagbaak voor allerlei vragen over de Molukse 
gemeenschap. Onderzoekers, studenten en andere belangstellenden kunnen op afspraak op kantoor 
gebruik maken van de digitale collecties (boeken, tijdschriften, archiefstukken, foto’s, film- en 
audiobestanden) of via email en facebook communiceren. Ook staat er veel informatie op de 
websites, bijv. voor profielwerkstukken. 
 
In 2014 is o.a. gebruik gemaakt van de collecties ten behoeve van: 
 

• Kindermusical en bordspel over Molukkers in Woerden. 
• Documentaire over Indisch erfgoed in Den Haag van Ida Does. 
• Film ‘Bunda di Rumah’ van Raoul Groothuizen. 
• Publicatie ‘Mijn voormoeders van de Molukken’ van Wies van Groningen.  
• Documentaire ‘Wat komen jullie hier doen?’ van Pia Media. 
• Publicatie ‘Gesloten koffers’ van Sylvia Pessireron. 
• Educatieve game van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). 
• Voorbereiding theatervoorstelling van Alexander Chu. 
• Publicatie ‘Die Niederlande in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Länderbericht’ van 

Bundeszentrale für politische Bildung. 

 

http://www.atlasmaluku.nl/�
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00336�
http://www.getuigenverhalen.nl/�
http://www.oorlogsbronnen.nl/�
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• Onderzoek naar Molukkers in kamp Amersfoort door Karel Kreuning.  
• Toneelstuk over Molukse wijk te Leerdam door Kracht-W wijktheater Leerdam-West. 
• Onderzoek naar beëindiging van treinkaping bij De Punt door Jan Beckers. 
• Onderzoek naar beëindiging van treinkaping bij De Punt door Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. 
• Onderzoeksproject ‘Nederlands militair optreden in Indonesië 1945-1950’ van het Koninklijk 

Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). 
• Afstudeerproject van Yoran Pattipeilohy, student Communication and Multimedia Design aan 

de Hogeschool van Amsterdam. 
• Artikel over ‘Gesloten koffers’ van Sylvia Pessireron in Vredesmagazine. 
• Onderzoek naar Molukkers in De Bruynhorst, Ederveen door Jan Kijlstra.  
• Diverse profielwerkstukken. 
• Familieonderzoek. 
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COMMUNICATIE 
 
Het informeren van de doelgroep vindt plaats via de volgende kanalen: 

• Digitale nieuwsbrief   
• Digitale mailings 
• Website 

• Facebook 
• Youtube 
• Marinjo

 
Digitale nieuwsbrief 
Sinds maart 2014 geeft Stichting Moluks Historisch Museum maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. 
Naast aandacht voor actuele ontwikkelingen in de erfgoedsector worden ook diverse aspecten van 
het Molukse Verhaal in Nederland belicht. Vaste rubrieken zijn: ‘De mensen van MHM’, ‘De collectie 
vertelt…’ en de column. De artikelen staan ook op de website. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 
ca. 875 emailadressen. 
 
Digitale mailings 
Met extra mailings wordt de doelgroep geïnformeerd over bijeenkomsten. 
 
Website 
Via www.museum-maluku.nl communiceert Stichting Moluks Historisch Museum met de doelgroep 
over actuele zaken. Bovendien biedt de website veel achtergrondinformatie over de Molukse 
geschiedenis en cultuur. Via de website kan men doorklikken naar de collectiewebsite waar alle 
collecties te raadplegen zijn. 
Het aantal unieke bezoekers van www.museum-maluku.nl in 2014 bedroeg 15.658 (22.346 sessies). 

Facebook 
Facebook wordt benut als aanvulling op de website en als manier om publiek naar de website te 
leiden. De Facebookpagina telt per 31 december 2014 16.063 likes. Populair zijn items met een oude 
foto uit het MHM-archief. 
 
Youtube 
Stichting Moluks Historisch Museum beschikt over een Youtube-kanaal met video’s over de Molukse 
geschiedenis en cultuur en compilaties van bijeenkomsten. 
 
Marinjo 
In het Molukse magazine Marinjo dat zes keer per jaar verschijnt, verzorgt Stichting Moluks 
Historisch Museum één pagina en de middenposter. Vaste items zijn Flashback (een foto van vroeger 
waar gegevens bij verzameld worden), aankondigingen van activiteiten, terugblikken op activiteiten, 
informatie over projecten en samenwerkingsverbanden, en berichtgeving over de positie van 
Stichting Moluks Historisch Museum. 
 
Diverse media 
In 2014 heeft Stichting Moluks Historisch Museum bijdragen  geleverd aan: 

• Historische scheurkalender: data uit de Molukse geschiedenis. 
• Djaring (website van stg. Buat): achtergrondartikelen over Molukse geschiedenis en cultuur. 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN3Pz8DA0cDEz9j0wAvI4Mgc6B8JJK8gZuzkYGRsbG3iWWgkZG7pSkB3X4e-bmp-gW5EeUAd6Eu0A!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjIwUjc!/�
http://www.museum-maluku.nl/�
http://www.museum-maluku.nl/�
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• Marinjo (tijdschrift): artikelen over postuum toegekende onderscheidingen i.s.m. Jac Brijl. 
 

ORGANISATIE 

Bestuur 

Het bestuur is als volgt samengesteld: dhr. mr. G. Haulussy, voorzitter; dhr. P.Z. Satumalaij, 
secretaris/ penningmeester; dhr. M. Autar, bestuurslid; mevr. mr. M. Belserang, bestuurslid. 
  
Medewerkers 
 
Mevr. drs. N. Wigard, collectiebeheerder  
 
Vrijwilligers 

Vrijwilligers ondersteunen Stichting Moluks Historisch Museum bij de collectieregistratie, bij 
activiteiten en bij de communicatie via facebook:  
 
Christien Hetharia  
Lena Joseph  
Mimi Lekatompessy  
Ating Ririassa  
Ron Roos  

Esther-Clair Sasabone 
Batha Suitela 
Irene Uneputty  
Ed Zwarteveen  

 
Begeleidingscommissie (bij samenwerking met het NOM) 
 
Maggy Belserang 
Maria Ohoioeloen 
Stefan Pickee 
Nino Solisa 

Fridus Steijlen 
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (voorzitter) 
Nanneke Wigard 

 
Vereniging van Vrienden van het Moluks Historisch Museum 

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden bestaat uit: Sita Meijer (voorzitter), Josinta Sarkol 
(secretaris), Raymond Bernardus (penningmeester) en Marlies Wattilete-Huwaë (bestuurslid). In 
2014 heeft de Vriendenvereniging geen activiteiten ontplooid.  
 
Donaties/ANBI  

Stichting Moluks Historisch Museum is door de belastingdienst aangemerkt als een goed doel, een 
zogenaamde ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Met een gift dragen donateurs bij aan 
behoud, beheer en presentatie van het Molukse erfgoed, het toegankelijk maken voor een breed 
publiek en het organiseren van activiteiten. Men kan rechtstreeks een bedrag overmaken op 
rekening 68.73.60.714 ten name van Stichting Moluks Historisch Museum te Utrecht of een bedrag 
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schenken via zogenaamde Goede Doelen websites waar Stichting Moluks Historisch Museum bij 
aangesloten is. 

 
HET FINANCIELE JAARVERSLAG KAN SEPARAAT OPGEVRAAGD WORDEN. 
 
 
Stichting Moluks Historisch Museum  
Kantoor: Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten 
030-2367116 
info@museum-maluku.nl 
www.museum-maluku.nl 

mailto:info@museum-maluku.nl�
http://www.museum-maluku.nl/�

