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INLEIDING 

Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) 

Het jaar 2016 stond in het teken van het 65-jarige verblijf van Molukkers in Nederland. Rond 21 
maart, de aankomstdatum van het eerste schip, werden veel herdenkingsactiviteiten georganiseerd. 
Via de live-uitzending van de NOS op prime time televisie kreeg dit feit veel bekendheid. De 
landelijke herdenking die Stichting Moluks Historisch Museum op 2 april 2016 in Rotterdam 
organiseerde onder de naam ‘Van ver gekomen. 65 jaar Molukkers in Nederland’, mocht zich eveneens 
verheugen in grote belangstelling. Als thema kozen we ‘Succesvolle participatie op eigen kracht’. De 
eerste generatie kwam 65 jaar geleden, tegen wil en dank, van het verre Indonesië naar Nederland. 
Samen vierden we dat dankzij de inspanningen van de eerste en tweede generatie, Molukkers van nu 
zelfbewust hun identiteit uitdragen en hun talenten met de samenleving delen. Gedurende het jaar 
was Stichting Moluks Historisch Museum een vraagbaak voor andere organisaties en media die 
aandacht wilden besteden aan ’65 jaar Molukkers in Nederland’. Organisatoren van 
herdenkingsactiviteiten konden gebruik maken van het logo dat Stichting Moluks Historisch Museum 
speciaal voor het herdenkingsjaar liet ontwikkelen. Op de website kwam een activiteitenoverzicht 
waarin de herdenkingsinitiatieven te vinden waren.  Veel Molukse gemeenschappen maakten 
gebruik van de mobiele tentoonstelling ‘Geschiedenis van Molukkers in Nederland’ die Stichting 
Moluks Historisch Museum te huur aanbiedt. 
 
Een jonge traditie in het herdenken van de aankomst van de eerste generatie Molukkers in 
Nederland, is The Walk. Dit is een wandeling op of rond 21 maart vanuit diverse Molukse wijken naar 
de Lloydkade in Rotterdam als eerbetoon aan de eerste generatie. In 2016 liet de Werkgroep Samen 
uit Krimpen aan den IJssel die samen met The Brothers Timisela The Walk organiseert, de wandeling 
samenvallen met de landelijke herdenking van Stichting Moluks Historisch Museum op 2 april. De 
Werkgroep Samen sprak toen ook de behoefte uit aan een monument bij het eindpunt van de 
wandeling en benaderde Stichting Moluks Historisch Museum met het verzoek om gezamenlijk de 
mogelijkheden van een landelijk monument aan de Lloydkade te onderzoeken. Eind 2016 heeft 
Stichting Moluks Historisch Museum een plan ingediend bij de gemeente Rotterdam met de 
aanvraag voor een vergunning. 

Elk jaar wordt op Landgoed Bronbeek te Arnhem een KNIL-herdenking gehouden. Dankzij 
inspanningen van Stichting Moluks Historisch Museum was het dit jaar voor het eerst dat ook 
Molukse KNIL-veteranen deel uitmaakten van de herdenkingsceremonie. Door vier Molukse oud-
militairen werd een krans gelegd tijdens de plechtigheid. 
 
De Vriendenvereniging van Stichting Moluks Historisch Museum is in 2016 omgevormd tot 
Vriendenwerkgroep. De Vriendenwerkgroep werft donateurs en houdt voeling met de achterban. 
 
Van de activiteiten die in dit jaarverslag beschreven worden, zijn verslagen te lezen op onze website 
(www.museum-maluku.nl ) in het archief van de digitale Nieuwsbrieven. 
 
 

http://www.museum-maluku.nl/�
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ALGEMEEN 

Activiteiten 

Stichting Moluks Historisch Museum is voor andere partijen aantrekkelijk als samenwerkingspartner 
doordat zij kennis en bronnenmateriaal kan inbrengen, partners in contact kan brengen met 
sleutelfiguren binnen de Molukse gemeenschap op allerlei gebieden en via haar PR-kanalen de 
achterban snel kan bereiken. 
 
20 maart 2016 65 jaar Molukkers in Nederland: Hoe klinkt de toekomst? 
Evenement in het Tropenmuseum waarbij culturele ontwikkelingen in de Molukse gemeenschap 
centraal stonden in een tifaworkshop, panelgesprekken en presentaties over kunst, mode en muziek. 
Stichting Moluks Historisch Museum bood een ingang tot de Molukse gemeenschap, leverde 
audiovisueel materiaal en droeg bij aan de PR. 
Georganiseerd door: Tropenmuseum 
 
21 maart 2016 NOS herdenkingsuitzending 65 jaar Molukkers in Nederland 
Op 21 maart, de aankomstdatum van het eerste schip met Molukkers 65 jaar geleden, werd het 
herdenkingsjaar op bijzondere wijze ingeluid met een speciale live-uitzending van de NOS waaraan 
Stichting Moluks Historisch Museum een belangrijke bijdrage heeft geleverd. In woonoord Lunetten 
in Vught ontving presentator Herman van der Zandt een keur aan gasten en musici uit de Molukse 
gemeenschap. De uitzending is nog te bekijken via: http://www.npo.nl/nos-65-jaar-molukkers-in-
nederland/21-03-2016/16act0321Molukkers 
Georganiseerd door : NOS. Partners:  vfonds 
 

 
(foto: John Sasabone) 

http://www.npo.nl/nos-65-jaar-molukkers-in-nederland/21-03-2016/16act0321Molukkers�
http://www.npo.nl/nos-65-jaar-molukkers-in-nederland/21-03-2016/16act0321Molukkers�
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2 april 2016 Van ver gekomen 
De landelijke herdenking die organisatiebureau Positive Business Events in opdracht van stg. MHM 
organiseerde in Las Palmas in Rotterdam op 2 april trok ongekend veel belangstelling. Voorafgaand 
aan het binnenprogramma werd een Walk gehouden, een herdenkingswandeling met als eindpunt 
Las Palmas. De middag en avond boden een afwisselend programma met voordrachten, 
panelgesprekken en culturele en muzikale optredens. In het officiële gedeelte waren er o.a. een 
toespraak van burgemeester Aboutaleb en een eerbetoon aan de eerste generatie. De tweede helft 
bestond uit een Eat, Meet & Greet waarin diverse talenten zich presenteerden. 
Georganiseerd door: stg MHM i.s.m. Organisatiebureau Positive Business Events (PBE). Partners: 
Werkgroep Samen, The Brothers Timisela, vfonds 
 

 
(foto: Crystal Ririassa) 

 
(foto: TV Maluku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(foto: TV-Maluku) 
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(foto’s: John Sasabone) 
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Aandacht in de media voor de herdenking ’65 jaar Molukkers in Nederland’ 
 
Advertentie/aankondiging: 
Tijdschriften: Moesson, Blauw, Marinjo. 
 
Artikelen: 
Dagblad van het Noorden, VPRO gids (19-25 maart 2016), Telegraaf, Checkpoint, Provinciale Zeeuwse 
Courant en diverse andere lokale kranten. 

Tv/internet: 
NOS: http://www.npo.nl/nos-65-jaar-molukkers-in-nederland/21-03-2016/16act0321Molukkers 
NOS op 3 (jongeren in Ridderkerk): 
http://nos.nl/op3/artikel/2094248-als-ik-op-ambon-rondloop-voelt-t-alsof-ik-in-ridderkerk-ben.html 
RTV Rijnmond: 
http://www.rijnmond.nl/tv/programma/27/Rijnmond-Nieuws/aflevering/2538 
http://www.rijnmond.nl/nieuws/140411/We-doen-dit-voor-onze-ouders-opa-s-en-oma-s 
Open  Rotterdam: 
http://www.youtube.com/watch?v=eW0O4ZqNFJw&sns=em 
Tijd voor Max: 
http://www.npo.nl/tijd-voor-max/29-03-2016/POW_03051769/POMS_MAX_3601958  
 
 
1 juni 2016 Tong Tong Fair 
Stg. MHM verzorgde op de Tong Tong Fair in Den Haag drie programma’s op de ‘Molukse woensdag’: 
de lezing ‘Toewijding en Trouw’ door antropoloog Fridus Steijlen over de positie van Molukse KNIL-
militairen in internationaal perspectief, de muzikale talkshow ‘Tifa’s & Turntables: guitars’ met 
topgitaristen Chris Latul en Memru Renjaan en DJ Rob Manga. De dag werd afgesloten met een 
optreden van The Maluku All Stars met ‘Liedjes uit de Kompenie’. Voor een afgeladen zaal werd het 
optreden afgewisseld met ‘spoken word’ over het leven van KNIL-militairen in de tangsi, de komst 
naar Nederland en de opvang in de woonoorden. 
Georganiseerd door: Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau Tuhuteru en Partners. Partners: vfonds. 
 

 
 

http://www.npo.nl/nos-65-jaar-molukkers-in-nederland/21-03-2016/16act0321Molukkers�
http://nos.nl/op3/artikel/2094248-als-ik-op-ambon-rondloop-voelt-t-alsof-ik-in-ridderkerk-ben.html�
http://www.rijnmond.nl/tv/programma/27/Rijnmond-Nieuws/aflevering/2538�
http://www.rijnmond.nl/nieuws/140411/We-doen-dit-voor-onze-ouders-opa-s-en-oma-s�
http://www.youtube.com/watch?v=eW0O4ZqNFJw&sns=em�
http://www.npo.nl/tijd-voor-max/29-03-2016/POW_03051769/POMS_MAX_3601958�
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4 juli 2016 KNIL-herdenking 
Voor het eerst maakten Molukse KNIL-veteranen deel uit van de herdenkingsceremonie van de 
jaarlijkse KNIL-herdenking op Landgoed Bronbeek in  Arnhem. Door vier Molukse oud-militairen werd 
een krans gelegd tijdens de plechtigheid. ’s Middags verzorgde stg.  MHM een programma met 
lezingen, presentaties en muziek. 
Georganiseerd door: Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, het Regiment van 
Heutsz; Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau Tuhuteru en Partners. Partners: vfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(foto’s: Ating Ririassa, Gregory Fréni, Alies Boenders) 
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10 september 2016 HISTORIE21 in Capelle aan den IJssel 
Het storytellingprogramma HISTORIE 21 van stg. MHM vond op 10 september plaats op diverse 
locaties in Capelle aan den IJssel. De dag startte in de Openbare Bibliotheek waar een expositie was 
te zien over de geschiedenis van Molukkers in Capelle. Hiervan vormde de mobiele tentoonstelling 
van stg. MHM de basis. In het Isalatheater, basisschool De Horizon en de Molukse stichting vertelden 
Capellenaren van Molukse en niet-Molukse origine elkaar gedurende de dag verhalen over de eerste 
ontmoeting en hoe ze gezamenlijk een leven opbouwden. Bijzonder was het moment dat men met 
historische bussen naar de locatie ging waar ooit het kamp IJsseloord lag. Bij het Molukse 
gedenkbord legde oom Huliselan samen met het kamerlid Grace Tanamal een krans en bloemen. 
Georganiseerd door: Dewan Maluku, lokale werkgroepen en Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau 
Tuhuteru en Partners. Partners: Historische Vereniging Capelle, Bibliotheek Capelle. 
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1 oktober 2016 Indische Salon 
Aansluitend bij de tentoonstelling ‘Over zee’ (zie p. 15) organiseerden het Indisch 
Herinneringscentrum en stg. MHM  een Indische Salon in De Vertrekhal in Rotterdam. Gasten, 
sprekers en publiek deelden hun ervaringen over de reis en komst naar Nederland. 
Collectiebeheerder van Stg. MHM, Nanneke Wigard, reconstrueerde aan de hand van foto’s en 
persoonlijke documenten uit de archieven hoe Molukkers de reis ervaren hadden.  
Georganiseerd door: IHC en Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau Tuhuteru en Partners. Partners: 
vfonds. 
 

  
(foto’s: Yopi Abraham) 
 

18 oktober 2016 Over Grenzen 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis die in het teken stond van het thema ‘Grenzen’ 
presenteerden Stichting Moluks Historisch Museum en Museum Bronbeek een live magazine met 
lezingen en talkshows. Een kleine honderd bezoekers kwam op de bijeenkomst af in de Kumpulan op 
Landgoed Bronbeek in Arnhem. De gesprekken gingen o.a. over het ‘roze paspoort’ voor Molukkers, 
over remigratie naar de Molukken, over de grenzen van het woonoord en de wijk en over 
grensverleggend gedrag. In de lunchpauze konden deelnemers de tentoonstelling ‘Over Zee’ 
bezoeken (zie p. 15).  
Georganiseerd door: Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau Tuhuteru en Partners. Partners: 
Bronbeek. 
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(foto’s 1,2, 4,5 : Reizende Reporters MvdG; foto 3: Ating Ririassa) 

Ondersteuning van activiteiten van derden 

2016 KRUIT! 
De muziektheatervoorstelling KRUIT! van DeltaDua maakte vanaf 2015 een succesvolle tournee langs 
Nederlandse theaters en een aantal locaties op Ambon en in Jakarta. Ze belichtte een verhaal uit de 
gedeelde geschiedenis van Nederland en de Molukken: de opstand in 1817 geleid door volksheld 
Pattimura.  In 2016 werd de voorstelling wederom opgevoerd in Nederland met versterking van het 
Molucca BambooWind Orchestra, onder leiding van Rence Alfons. Stichting Moluks Historisch 
Museum bood financiële ondersteuning en droeg bij aan de PR. 
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Verkoop 
 
Stichting Moluks Historisch Museum stond in 2016 zeven keer met een kraam met verkoopartikelen 
op een bijeenkomst. Bij de landelijke herdenking op 2 april in Rotterdam, tijdens 
herdenkingsactiviteiten in Gennep en Nijverdal, bij bijeenkomsten in het Moluks Kerkelijk Centrum 
van TitanE en kumpulan PAALS, op de Pelita Ouderendag en in Kumpulan Bronbeek waar stg. MHM 
in de Maand van de Geschiedenis de bijeenkomst ‘Over Grenzen’ organiseerde. 
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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.                             
  
‘SO’ 
‘SO’ is een multimedia-installatie van 
kunstenares Juul Sadée die zij maakte op 
uitnodiging van het Indonesische 
curatorencollectief ruangrupa. Het was van 4 
juni t/m 18 september 2016 te zien in Museum  
Bronbeek. De installatie maakte deel uit van een 
grotere expositie: Sonsbeek’16: transACTION en 
was een eerbetoon aan de vrouw in de Molukse 
geschiedenis. Het kunstwerk is geïnspireerd op 
verhalen die ter tafel kwamen tijdens 
ontmoetingsmiddagen die Juul Sadée vooraf 
organiseerde met Molukkers uit de omgeving 
van Arnhem. Poppen, stenen en geluidsopnames 
die daarbij gemaakt werden, kregen een plek in 
de installatie. MHM-collectiebeheerder Nanneke 
Wigard was tafelgast bij enkele bijeenkomsten. 
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‘Over zee, met de boot naar een nieuw thuis’ 
In deze expositie in Museum Bronbeek (juni  t/m dec. 2016) toonde het Indisch Herinneringscentrum 
i.s.m. fotograaf Corné Sparidaens en illustrator Machtelt de Vries een serie fotoportretten en 
interviews met 15 Indische en Molukse mannen en vrouwen. Hun verhalen gaan over het vertrek, 
het leven aan boord en over de aankomst in Nederland. Stichting Moluks Historisch Museum trad op 
als contactpersoon om kandidaten uit de Molukse gemeenschap te betrekken en werkte mee aan de 
Indische Salon met hetzelfde thema (zie p. 11). 
 

 
 
’65 jaar Molukkers in Barneveld’  
Voor deze tijdelijke tentoonstelling in Museum Nairac 
(dec. 2016 t/m 4 febr. 2017) stelde Stg. MHM 
gebruiksvoorwerpen uit de woonoordperiode, 
legerkisten, een kruidnagelbootje en militaire 
onderscheidingen ter beschikking. 
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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 2016 werd veel gebruik gemaakt van de 
huurmogelijkheden. De tentoonstelling ‘Geschiedenis van Molukkers in Nederland’ al dan niet met 
huisraad en legerkisten erbij, was te zien in: Rotterdam (tijdens de landelijke herdenking op 2 april in 
Las Palmas), Eindhoven, Nijverdal, Barneveld (tijdens de Pelita Ouderendag), Oost-Souburg (zie foto), 
Capelle aan den IJssel (tijdens HISTORIE21), Bovensmilde, Hoogeveen en Winterswijk. 
Simone Berger, auteur van ‘Historie Kita’, leende gebruiksvoorwerpen uit de Molukken ter 
opluistering van haar boekpresentaties. 
Huisraad is gebruikt in een fotoshoot  voor de CD ‘A tribute to the Amboina Serenaders’. 
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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. De werkzaamheden bestaan uit: ordenen, registreren in het 
programma Adlib, digitaliseren en presenteren van de collecties via de websites en facebook.  
Eind 2016 bestaat de database uit: 8003 titels van de bibliotheekcollectie, 1113 geregistreerde 
objecten, 11928 geregistreerde foto’s, 9546 geregistreerde archiefstukken, 1035 beschrijvingen van 
audiovisueel materiaal en een databank met 2587 gebeurtenissen. 
 
Nieuwe aanwinsten 

Stichting Moluks Historisch Museum mocht in 2016 de volgende schenkingen ontvangen: 
• Boeken, 2 plakboeken, waaier, sieraden van mevr. M. Knijpert. Geschonken door haar zoon 

B.J.J. Saparoea Feilzer 
• Ringbandje met verhaal van M. Pattimaipau over de oorlog ‘Eenzaam maar niet verlaten’ 
• Boekjes over Papua door F. Nas 

 
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. In 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). In 2016 lanceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ter 
vervanging van DiMCoN, de ‘Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie’. 
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 2016 trok de collectiewebsite 14.917 unieke bezoekers (29.950 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 Molukkers die in de periode 1945-1962 naar Nederland 
kwamen. In 2016 heeft Stg. MHM met het Nationaal Archief overlegd over verbeteringen in de 
presentatie en correcties en aanvullingen doorgegeven. 
 
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,kranten,  
archiefstukken, foto’s, film- en audiobestanden) of via email en facebook communiceren. Ook staat 
er veel informatie op de websites. In het kader van ’65 jaar Molukkers in Nederland’ is in 2016 
informatie op een speciale pagina geplaatst voor de pers. Ook zijn series uit de digitale Nieuwsbrief 
als verdiepingsteksten toegevoegd aan de achtergrondinformatie over Molukkers in Nederland. 
 
In 2016 is o.a. een beroep gedaan op de collecties en informatieverstrekking ten behoeve van: 
 

• Seminar door Wim Manuhutu bij het Amsterdam Museum over de presentatie van de 
treinkaping in het Moluks Museum: foto’s.  

• Oudheidkundige Vereniging ‘Medenblick’: info over Molukkers in Medemblik.            
• Documentaire over de RMS door studenten Communicatie aan de Hanzehogeschool in 

Groningen: foto- en filmmateriaal. 
• Historisch Tijdschrift Groniek, nr. 208/209 ‘Integratie’, p. 219-235: “Molukkers in Nederland, 

een sociale geschiedenis van uitersten” door Fridus Steijlen: foto’s. 
• Boek ‘Masa lampau jang hidup. 50 jaar Molukkers in Waalwijk’ en presentatie: foto’s. 
• Dagblad van het Noorden, artikel over woonoorden en wijken van Molukkers in Groningen, 

Friesland, Drenthe i.h.k.v. 65 jaar Molukkers in Nederland: foto’s. 
• Project ‘Molu Uku’ van Glenda Pattipeilohy, Brenda Pattipeilohy, Chiara Titahena over 

Molukse cultuur: foto’s. 
• Artikel over het 'belaste koloniale verleden' door professor Rex Arendsen in ThemaTijdschrift 

‘Blauw’, een publiekstijdschrift i.s.m. het Belasting & Douane Museum in Rotterdam: foto. 
• Boek ‘Istori kita’ van Simone Berger: foto’s. 
• GIM-dag en expositie in Krimpen: foto’s. 
• De Gelderlander, artikel van Marc van Onna over woonoord De Haar in Randwijk: foto. 
• Webartikel van Ed Vermeulen ‘65 Jaar Molukkers in Nederland en een bijzonder defilé’: 

foto’s. 
• Boek ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’ van Rémy Limpach, Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie: foto’s. 
• Boek ‘Genapium, een Molukse enclave tussen Maas en Niers’: foto’s. 
• Speciale kerkdienst in aanwezigheid van de burgemeester van Sittard Geleen, georganiseerd 

door Denktank en BMG Bethanië-silo: powerpointpresentatie met foto’s. 
• Artikel in historisch tijdschrift ‘Historica’ van Nancy Jouwe: foto. 
• Receptenboek van Marcel Manuhutu: foto’s. 
• Lezing ‘Natuur van de Molukken, zoals gezien door Wallace en Rumphius’ door Tjak 

Reawaruw: informatie en foto’s. 
• Boek ‘Briljante studente, heel origineel! Negentig jaar Fonds Dr. Catherine van Tussenbroek 

voor vrouwen in de wetenschap’ van Dineke Stam, Intercultural museum and heritage 
projects: foto. 
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• Artikel over het boek ‘101 Vrouwen’ van Els Kloek in een tijdschrift van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei: foto. 

• Artikel in het magazine ‘Onderzoek uitgelicht’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: foto. 
• Schoolboek Feniks 3 VWO van uitgeverij ThiemeMeulenhoff: foto. 
• Zelfbeschikking, tijdschrift van stichting ZMP: foto’s.  
• Pelita Nieuwsbrief december 2016: foto. 
• Artikel van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: foto. 
• Serie lezingen door Griselda Molemans in Washington over haar research naar 

dwangprostitutie in Nederlands-Indië: gefilmde interviewfragmenten. 
• Onderzoek naar GIM Oost-Souburg door Hizki Laluyan: tijdschriften en archieven. 
• Onderzoek naar de Belg P.M.E. Sweerts door Jochem Botman: tijdschriften en archieven. 
• Onderzoek van student Geschiedenis aan Universiteit Utrecht: respondent voor interview. 
• Onderzoek van student aan Universiteit Leiden: tijdschriften, boeken en archieven.  
• Onderzoek van Ghani van den Bergh naar Wyldemerck: archieven, interviews en 

tijdschriften.  
• Onderzoek naar Amahei door Tom Paulus: informatie, kaarten. 
• Onderzoek van Indonesische student International leisure and tourism studies aan Stenden 

University, Leeuwarden: informatie, boeken. 
• Lezing door Herbert Cotterell over de geschiedenis van de Molukkers: informatie en 

literatuur.  
• Onderzoek van Anne-Lot Hoek: gefilmd interview. 
• Scriptie van student Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht over Molukse 

organisaties in de regio Rotterdam: informatie, boeken. 
• Profielwerkstuk over de kapingen: informatie, boeken, tijdschriften, kranten. 
• Onderzoek van student Journalistiek/media: informatie. 
• Profielwerkstuk over overheidsbeleid bij aankomst: informatie, boeken, tijdschriften, 

kranten. 
• Onderzoek naar religie in de Molukse samenleving door Daphne van Breemen: boeken, 

tijdschriften, informatie. 
• Profielwerkstuk van Lynn van de Lucht en Alycia Schiphof van CS Vincent van Gogh: 

documentaire ‘Mena - Molukkers in Nederland’: geïnterviewd. 
• Onderzoek van IJslandse studente naar geschiedenis en integratie van Molukkers: informatie. 
• Documentaire ‘Het verleden voltooid’ van Willem Hully: foto’s. 
• Stageopdracht van student Grafisch Lyceum Utrecht: foto’s. 
• Familieonderzoek: foto’s, tijdschriften, archieven, informatie. 
• Media-aandacht voor ’65 jaar Molukkers in Nederland’, zie p. 8. 
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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 en bijeenkomsten worden ook diverse aspecten van 
het Molukse Verhaal in Nederland belicht. Vaste rubrieken/series waren in 2016: ‘De collectie 
vertelt…’ (over de schepen), ‘Twaalf vaarten, twaalf verhalen’, ’65 jaar in Nederland’ (historische 
achtergronden),  ‘Katong batja’,  ‘De Molukse wijk’ en de column. De artikelen staan op de website. 
Het aantal emailadressen in de mailinglijst van de nieuwsbrief bedroeg op 31 december 2016: 1317. 
 
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. In 2016 fungeerde de website als platform waarop informatie werd 
gedeeld over alle herdenkingsactiviteiten in het land in het kader van ’65 jaar Molukkers in 
Nederland’ (activiteitenoverzicht). 
Het aantal unieke bezoekers van www.museum-maluku.nl in 2016 bedroeg 32.386 (47.894 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 2016 17.819 likes. Het totale bereik (= het aantal 
personen dat activiteiten van de pagina heeft gezien, inclusief berichten) in 2016 was: 1.505.965 
personen. De drie trailers die voorafgingen aan de herdenking van ’65 jaar Molukkers in Nederland’, 
bereikten de meeste mensen, nl. respectievelijk 55.524, 57.560 en 66.943 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 2016 heeft Stichting Moluks Historisch Museum bijdragen geleverd aan: 

• Website Indische buurten 
• Zelfbeschikking juni 2016  
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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  
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 

In 2016 heeft de Vriendenvereniging zich omgevormd tot Werkgroep Vrienden van Stichting Moluks 
Historisch Museum. De werkgroep bestaat uit: 
Leila Hamer - van Oorschot 
Anthony Latupeirissa 
Stefan Leatemia 
Anthoinette Matulessy 
Nus Tahitu 
 
Deelname aan bijeenkomsten en deskundigheidsbevordering 

Bestuur en collectiebeheerder rondden in 2016 het trainings- en coachingsprogramma Wijzer 
Werven af. Dit project heeft als doel om ondernemerschap bij culturele instellingen te versterken. 
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De collectiebeheerder nam deel aan bijeenkomsten van de Adlib Gebruikersgroep, een workshop 
Crowdsourcing, een brainstormsessie over de toekomst van stg. ZMP, het seminar Oorlog in 
Indonesië (‘45-‘50) getuigenissen van soldaten in beeld en geluid, en een expertmeeting over 
vernieuwing van de tentoonstelling in Museum Bronbeek. 
 
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 WORDT SEPARAAT OP DE WEBSITE AANGEBODEN. 
 
 
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/�

