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INLEIDING 

Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) 

Het jaar 2015 is voor Stichting Moluks Historisch Museum een jaar geweest van het verder 
uitbouwen en intensiveren van samenwerkingsverbanden met externe partners. Het uitgangspunt 
hierbij is steeds weer de gedachte dat de Molukse geschiedenis een prominent onderdeel vormt van 
de geschiedenis van Nederland. Het thema ‘Gedeeld verleden, gedeelde toekomst’ vormt een 
belangrijk handvat bij het organiseren van projecten en programma’s met externe partners. De route 
om actief te zoeken naar samenwerkingsverbanden met externe partijen heeft in 2015 geresulteerd 
in zelf ontwikkelde activiteiten en ook in medewerking aan activiteiten van derden. 
 
Een voorbeeld van nieuwe eigen activiteiten is de start van de serie ‘De Wijk” in de Nieuwsbrief waar 
elke maand één van de vele Molukse wijken in Nederland wordt belicht. Traditie zijn inmiddels de 
bijdragen van Stichting Moluks Historisch Museum aan de Tong Tong Fair en de Maand van de 
Geschiedenis. Ook het programma Historie21 werd twee keer georganiseerd, in het 
Openluchtmuseum in Arnhem en in Krimpen aan den IJssel. Een  voorbeeld van medewerking aan 
activiteiten van derden is het culturele programma Cahaya Maluku waar een keur aan dansen en 
liederen is uitgevoerd. Dat programma toont de vitaliteit van de Molukse cultuur in Nederland zoals 
overgegaan van de ene op de andere generatie. Stichting Moluks Historisch Museum heeft ook een 
bijdrage geleverd aan KRUIT!, een muziektheatervoorstelling  van DeltaDua met een historisch 
thema.  
 
In 2015 werd duidelijk dat door veranderingen bij het Nederlands Openluchtmuseum de 
samenwerking niet zou resulteren in actieve deelname van Stichting Moluks Historisch Museum aan 
de canonpresentatie die bij het NOM gerealiseerd wordt. 
Met Museum Bronbeek is samengewerkt in de tentoonstelling ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 
1945/1950’. In dit jaarverslag kunt u beschrijvingen terugvinden van alle activiteiten. 
 
Naast het zoeken naar samenwerkingsverbanden is het bestuur zich er terdege van bewust dat 
zonder financiële steun het bestaansrecht van de Stichting Moluks Historisch Museum beperkt is. Om 
zich verder te bekwamen in fondsenwerving hebben het bestuur en de collectiebeheerder 
deelgenomen aan het trainingsprogramma Wijzer Werven. Het bestuur is bijzonder blij dat in juli 
2015 via een algemene ledenvergadering de Vereniging Vrienden van het Moluks Historisch Museum 
nieuw leven is ingeblazen. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe vorm voor de 
Vriendenvereniging. In de komende jaren hoopt het bestuur daar meer vruchten van te kunnen 
plukken vooral bij het zoeken naar financieringsbronnen. Aan het werven van donateurs hecht het 
bestuur bijzonder veel waarde, omdat van sympathie alleen het museum niet kan blijven voort 
bestaan.  
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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. 
 
21 maart 2015 HISTORIE21 in Arnhem 
HISTORIE21 is een storytellingproject waarin Nederlandse en Molukse inwoners hun persoonlijke 
verhalen over de komst van de Molukkers met elkaar en het publiek delen. Op deze dag in het 
Nederlands Openlucht Museum werd de aankomst van Molukkers in Nederland op 21 maart 1951 
herdacht, o.a. in gesprekken met oud-bewoners van kamp Lage Mierde. Van dit kamp bevindt zich 
een barak in het NOM. Presentatie: Rocky Tuhuteru. 
Partners: NOM 
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3 en 5 juni 2015 Tong Tong Fair 
Stichting Moluks Historisch Museum verzorgde op de Tong Tong Fair twee programmaonderdelen. 
Op 3 juni ‘Liedjes uit de Kompenie’ met de vocalisten Maria Lekransy, Anna Makaloy en Regina 
Lekransy, begeleid door gitarist Jeff Sopacua en de percussionisten Harry en Maloi Lekransy. Over het 
thema, de opheffing van het KNIL, waren er gesprekken met antropoloog Fridus Steijlen en dhr. J. 
Ubro. Op 5 juni vond ‘Tifa's & Turntables: Let’s Dance’ plaats in het Paard van Troje met 
vrouwenslaggroep Sapa Lawan uit Wierden, meesterpercussionist Nippy Noya begeleid door DJ Rob 
Manga, en danser Shay Latukolan. Presentatie: Rocky Tuhuteru. 
Partners: Tong Tong Fair 
 

        
 
20 juni 2015 HISTORIE21 in Krimpen aan den IJssel 
Molukse en autochtone Krimpenaren gingen met elkaar in gesprek over hun gedeelde geschiedenis. 
De dag begon met een lezing in theater de Tuyter door Kees Loeve van de Historische Kring Krimpen 
aan den IJssel, gevolgd door gesprekken over het leven in de wijk, eerste contacten en onderlinge 
verhoudingen. Vervolgens verplaatste men zich met een historische bus uit de jaren ’70 naar de 
fabriekshal van de voormalige machinefabriek Bolnes. Hier sprak men over contacten op het werk. 
Daarna vertrok men wederom per bus naar gezondheidscentrum Groenendaal, vlakbij de Molukse 
wijk, om met elkaar verhalen te delen over gezinsvorming en opvoeding. HISTORIE21 werd 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in stichting UMAM waar muziekvereniging Concordia 
samen met tifagroep Bunji een speciaal concert gaf. Presentatie: Andrew Roos en Rocky Tuhuteru.  
Partners: Werkgroep Samen 
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20 oktober 2015 Gekomen vanwege dromen en idealen 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis die in het teken stond van het thema ‘Tussen droom en daad’ 
presenteerden Stichting Moluks Historisch Museum en Museum Bronbeek een live magazine met 
lezingen, talkshows en rondleidingen. In het ochtendprogramma stonden de jaren ’80 centraal met 
vertoning van fragmenten van televisiedocumentaires van Mary Hehuat en een gesprek over 
emancipatie en veranderende idealen. Na rondleidingen en een maaltijd herdachten we ’s middags 
de opheffing van het KNIL in ‘Toewijding en Trouw’ met lezingen van Fridus Steijlen en Ron Habiboe, 
een gesprek met een veteraan en zoon van een KNIL-militair. In ‘De Collectie Vertelt… Live’ vertelde 
MHM-collectiebeheerder Nanneke Wigard het verhaal achter bijzondere voorwerpen, archiefstukken 
en foto’s. Dichter Gerard Akse las voor uit zijn bundel ‘Moluks geheugen’. Presentatie: Rocky 
Tuhuteru. 
Partners: Bronbeek, vfonds 
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Medewerking aan activiteiten van derden 

2015 KRUIT! 
Op zaterdag 28 februari 2015 ging de muziektheatervoorstelling KRUIT! van DeltaDua in première. Ze 
belichtte een verhaal uit de gedeelde geschiedenis van Nederland en de Molukken: de opstand in 
1817 geleid door volksheld Pattimura. De voorstelling toerde vervolgens door Nederland en 
Indonesië (ca. 20 uitvoeringen). Bijzonder was de aanwezigheid van tientallen nakomelingen van de 
toenmalige resident Van den Berg van Saparoea als speciale genodigden bij de opvoering in de 
Kumpulan van Bronbeek op 19 april 2015. Stichting Moluks Historisch Museum bood financiële 
ondersteuning en droeg bij aan de PR. 
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29 augustus 2015 Cahaya Maluku 
Cultureel programma van stichting Masohi Dordrecht met dans en muziek in het Isala Theater in 
Capelle aan den IJssel. Stichting Moluks Historisch Museum was partner, stelde historisch 
fotomateriaal ter beschikking en droeg bij aan de PR. 
 
31 oktober 2015 Nacht van de Geschiedenis 
Tijdens deze nacht in de Maand van de Geschiedenis vonden in het Rijksmuseum in Amsterdam 
allerlei activiteiten plaats. O.a. een debat onder leiding van Noraly Beyer waarin historici spraken 
over de verschillende soorten van onafhankelijkheidsstrijd in de voormalige koloniën. Voor Stichting 
Moluks Historisch Museum nam historicus Wim Manuhutu deel aan het debat.  
 
23 december 2015 Cahaya Natal Maluku 
Programma met (Molukse) Kerstliederen, georganiseerd door stichting Masohi Dordrecht in het Isala 
Theater in Capelle aan den IJssel. Stichting Moluks Historisch Museum was partner, stelde historisch 
fotomateriaal ter beschikking en droeg bij aan de PR. 
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Verkoop 
 
Stichting Moluks Historisch Museum stond in 2015 zes keer met een kraam met verkoopartikelen op 
een bijeenkomst. Twee keer tijdens eigen activiteiten: HISTORIE21 op 21 maart in het 
Openluchtmuseum en ‘Gekomen vanwege dromen en idealen’ op 20 oktober in Bronbeek. Verder 
bood Stichting Moluks Historisch Museum op 14 maart 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 aan.  Op 29 augustus  was Stichting Moluks Historisch Museum met 
de verkoopkraam aanwezig in Gennep waar activiteiten plaatsvonden in het kader van de herdenking 
van 50 jaar Molukkers in deze Limburgse gemeente. En op 26 september en 28 november 
respectievelijk bij bijeenkomsten van Stichting Domiliana en Indjil Open in het Moluks Kerkelijk 
Centrum te Houten. 
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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 kan voor korte of langere tijd geleend worden.                             
  
Museum Bronbeek ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ 
Ten behoeve van deze wisseltentoonstelling die als looptijd 20 februari 2015 t/m 3 januari 2016 had, 
stelde Stichting Moluks Historisch Museum een overhemd van ir. J.A. Manusama en een foto van 
Molukse KNIL-militairen ter beschikking. 
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‘Verloren Banden’  
Voor deze tijdelijke tentoonstelling in Vaassen (4 t/m 7 november 2015) stelde Stg. MHM 
fotomateriaal ter beschikking. 
 
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)   

 
 
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. Ook is het mogelijk om 
huisraad uit de woonoordperiode te lenen. In 2015 werd geen gebruik gemaakt van de 
huurmogelijkheden. 
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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) 

 
De collecties zijn grotendeels ondergebracht in een extern depot. In het kantoor in Houten staat een 
gedeelte waaraan gewerkt wordt: ordenen, registreren in het programma Adlib, digitaliseren en 
presenteren van de collecties via de websites en facebook.  
Eind 2015 bestaat de database uit: 8004 titels van de bibliotheekcollectie, 1114 geregistreerde 
objecten, 11541 geregistreerde foto’s, 9168 geregistreerde archiefstukken, 986 beschrijvingen van 
audiovisueel materiaal en een databank met 2586 gebeurtenissen. 
 
Nieuwe aanwinsten 

Stichting Moluks Historisch Museum mocht in 2015 de volgende schenkingen ontvangen: 

• ‘Ternate, de Molukken en de Indonesische archipel : Van soa-organisatie en vierdeling : een 
studie van traditionele samenleving en cultuur in Indonesië deel I en II’ van Chris van 
Fraassen 

• ‘Ooggetuige in Papua’ van stg. ZMP 
• Hoofddeksel, 3 potten, 2 sierdoosjes van dhr. H.W. Groot 
• Archief J. Oudman van stg. ZMP 
• Archief Stoffels van stg. ZMP 
• Foto’s van de Ambonse School in Meester Cornelis van dhr. H. van Lohuizen 
• Bestektekeningen van kamp Donzel van Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
• Persoonlijk foto- en geluidsarchief uit de nalatenschap van A.F. Pasanea en mevr. M. 

Pasanea-Platenkamp van dhr. J. Platenkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 

 

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.  
 

  
 
Zoekportalen 
 
De collectiewebsite is aangesloten bij de zoekportalen www.geheugenvannederland.nl, 
www.vijfeeuwenmigratie.nl en www.indieinoorlog.nl. Begin 2015 zijn de deelcollecties Objecten en 
Beeldmateriaal gekoppeld aan de Digitale Museale Collectie Nederland (DiMCoN) van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (www.collectienederland.nl) waarna aansluiting bij Europeana volgde. 
Europeana is een website met miljoenen bronnen uit galerieën, bibliotheken, archieven en musea in 
Europa (www.europeana.eu). 
Informatie over Stichting Moluks Historisch Museum en de collectie Beeldmateriaal is bovendien te 
vinden bij Museums.EU, the European Museums Network (http://museums.eu). 
 
In 2015 trok de collectiewebsite 13.735 unieke bezoekers (35.955 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 
Op www.atlasmaluku.nl zijn pela-verbanden 
te zien tussen verschillende 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. I.s.m. Hans van 
Hernen is de website verder ontwikkeld. 
 
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. In 2015 heeft Stg. MHM het Nationaal Archief geadviseerd over verbeteringen in 
de presentatie van de gegevens op de vernieuwde website. Daarbij zijn tevens correcties 
doorgevoerd in de gegevens van personen.  
 
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.  
 

 

http://www.atlasmaluku.nl/�
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00336�
http://www.getuigenverhalen.nl/�
http://www.oorlogsbronnen.nl/�
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Dienstverlening 
 
Stichting Moluks Historisch Museum fungeert als vraagbaak voor allerlei vragen over de Molukse 
gemeenschap en geschiedenis. 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. In 2015 is het onderdeel ‘Geschiedenis Molukkers in Nederland’ 
uitgebreid met verdiepingsteksten. 
 
In 2015 is o.a. een beroep gedaan op de collecties en informatieverstrekking ten behoeve van: 
 

• Informatiemateriaal over de aanpak ring Zuid, Groningen  
• Onderzoek naar kruidnagelbootjes 
• Methode Geschiedenis Werkplaats van Noordhoff Uitgevers (ISBN 9001 86739) 
• Publicatie van het Veteraneninstituut door J.T.W.H. van Woensel  
• Facebookpagina over geschiedenis van Schiermonnikoog 
• Aankleding van toko ‘By Tammy’ 
• Informatiepagina van de provincie Groningen in regionale huis-aan-huisbladen 
• Publicatie over de golfbaan in Nistelrode door Edith van Zalinge 
• Publicatie over de geschiedenis van de Nederlandse politiebewapening door Vincent Cozijn 
• Documentaire voor CNN Films van regisseur Roger Ross Williams 
• Herziene uitgave van ‘De Molukse acties’ van Peter Bootsma 
• Artikel in ‘Stad & Lande’ van de historische vereniging Groningerland over Dolf Risamena  
• Publicatie ‘Van Ambon Manisé naar de 

Bomenbuurt: 50 jaar Moluks erfgoed in Alphen 
aan den Rijn’ 

• Documentaireserie INDO van Open Rotterdam 
• Bezoekersinformatie voormalig schoolgebouw 

kamp Beugelen 
• Presentatie over Molukse voetballers in Oranje 

door faculteit Contemporaine Geschiedenis van 
Universiteit van Amsterdam op een 
internationaal congres in Metz 

• Artikel over Molukse wijken op Wikipedia 
• Schoolboek Feniks Geschiedenis CMO 
• Artikel in tijdschrift Cogiscope door Henk Smeets 
• Bundel '101 vrouwen in WO2' (Coosje Ayal) ter 

ere van het afscheid van Marjan Schwegman 
(directeur NIOD) 

• Memo Geschiedenis voor het VO Vmbo/KGT, uitgeverij Malmberg 
• ‘In and Out of Uniform: Moluccan Soldiers in the Dutch Colonial Army’ door Fridus Steijlen, 

hoofdstuk in boek 'Colonial Soldiers in Europe, 1914-1945' onder redactie van E. Storms en A. 
Tuma 
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• Familieboek Ririassa 
• Onderzoek naar E. Hazelhoff Roelfzema door Han Polet 
• Studie over stg. MHM door Dana de Leeuw 
• Onderzoek t.b.v. biografie van ds. Rutumalessy door Margaret Leidelmeijer 
• Onderzoek naar DDET/RMS door Joes Kuijs 
• Onderzoek naar Gadja Merah op Bali Anne Lot Hoek 
• Vertoning ‘De Overtocht’ bij presentatie bij The Walk in stichting in Krimpen aan den IJssel 
• Educatief materiaal voor Naomi Aijal, studente Grafische Vormgeving 
• Onderzoek naar lange termijn effecten Molukse woonoorden (onderwijs, arbeid) door 

Centraal Planbureau 
• Onderzoek naar treinkaping bij De Punt door prof. Frans-Willem Korsten (Literatuurweten-

schap in Leiden en Rotterdam) 
• Masterscriptie van Jasper van der Schoot, student Geschiedenis, Universiteit Leiden 
• Onderzoek naar derde generatie i.v.m. erfgoedproject voor Museum Volkenkunde 
• Onderwijsmateriaal voor Engelse studenten van het Magister Program aan de Pattimura 

Universiteit over de Grote Kerk te Ambon 
• Artikel in tijdschrift ‘Vlag!’ van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde over de RMS-

vlag 
• Levensloopboek van een Molukse man 
• Publicatie van Herman Spinhof, werktitel ‘Bezetting, oorlog en spruitjes’ 
• Achtergrondinformatie bij fotografieproject over treinkaping bij De Punt 
• Expositie ‘Religie in Lunteren’ in het Museum Oud-Lunteren, informatie over ds. J. Uneputty  
• Kleuronderzoek naar de oorspronkelijke kleurstelling van de Molukse kerk ‘Eben Haëzer’ te 

Appingedam i.v.m. renovatie 
• Werkstuk groep 7 
• Onderzoek naar Molukse ambas-

sade in Benin door Kees Berkman, 
stichting Le Pont 

• Poster Leerdams wijktheater 
• Onderzoek naar migrantenorgani-

saties en integratie door IJsbrand 
Terpstra, student Geschiedenis te 
Leiden 

• 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 
Stichting Moluks Historisch Museum brengt 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/series waren in 2015: ‘De mensen van MHM’, 
‘Kroonjaar’, ‘Katong batja’, ‘Molukse dans- en tifagroepen’, ‘De Molukse wijk’, ‘Getuigen verhalen’, 
‘De collectie vertelt…’ en de column. De artikelen staan op de website. Het aantal emailadressen in 
de mailinglijst van de nieuwsbrief bedroeg op 31 december 2015: 1037. 
 
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 2015 bedroeg 24.177 (34.004 sessies). 

Facebook 
Facebook wordt benut als aanvulling op de website en als manier om publiek naar de website te 
leiden. De Facebookpagina telde per 31 december 2015 16.251 likes. Het totale bereik (= het aantal 
personen dat activiteiten van de pagina heeft gezien, inclusief berichten) in 2015 was: 583.290 
personen. De eerste aankondiging van de herdenking van ’65 jaar Molukkers in Nederland’ met de 
bekendmaking van het bijbehorende logo op 10 december 2015 bereikte het hoogste aantal lezers, 
nl. 84.658 personen. 
 
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 zoals wisseltentoonstellingen. 
 
 

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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Diverse media 
In 2015 heeft Stichting Moluks Historisch Museum bijdragen geleverd aan: 

• Historische scheurkalender: data uit de Molukse geschiedenis. 
• ‘Van Ambon Manisé naar de Bomenbuurt: 50 jaar Moluks erfgoed in Alphen aan den Rijn’. 

 

Enkele artikelen uit de MHM-nieuwsbrief zijn overgenomen in NICC Magazine, e-magazine van 
Nederlands Indisch Cultureel Centrum. 
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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  
Mimi Lekatompessy  
Lena Mainake 
Ating Ririassa  
Ron Roos  

Esther-Clair Sasabone 
Batha Suitela 
Irene Uneputty  
Ed Zwarteveen  

 
Projectgroep 
 
De projectgroep adviseert en ondersteunt communicatiebureau Tuhuteru & Partners bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor Stg. MHM en levert bijdragen aan de Nieuwsbrief. 
 
Victor Joseph 
Wim Manuhutu 
Fridus Steijlen 
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa 
Nanneke Wigard 
Tuhuteru en Partners: Rocky Tuhuteru en Alies Boenders 
 
Vereniging van Vrienden van het Moluks Historisch Museum 

De Vriendenvereniging heeft op 1 juli 2015 een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin twee 
nieuwe bestuursleden werden voorgesteld: Ivan Roos en David Riupassa. 
 

Deelname aan bijeenkomsten en deskundigheidsbevordering 

Bestuur en collectiebeheerder volgden het trainings- en coachingsprogramma Wijzer Werven. Dit 
project heeft als doel om ondernemerschap bij culturele instellingen te versterken. 
De collectiebeheerder nam deel aan bijeenkomsten van de Adlib Gebruikersgroep en de Netwerkdag 
Oorlogsbronnen (NOB-netwerk). 
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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 
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 
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