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INLEIDING
Stichting Moluks Historisch Museum (MHM)
De ontwikkelingen rondom Stichting Moluks Historisch Museum waren in 2017 zeer positief. De
deelname van Stg. MHM aan de Collectieve Erkenning en de installatie van een Bijzondere Leerstoel
laten zien dat MHM als Moluks Kenniscentrum een rol van betekenis speelt in Nederland.
De Collectieve Erkenning is een subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Zoals toenmalig
staatssecretaris Van Rijn omschreef “een collectieve erkenning voor hetgeen in Indië heeft
plaatsgevonden.” Deze Collectieve Erkenning is bedoeld voor de ongeveer twee miljoen
Nederlanders die roots hebben in Nederlands-Indië, mensen “die zelf of waarvan de voorouders door
oorlogsgeweld en na-oorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.” (Tweede
Kamerbrief van 16 feb. 2017). De Collectieve Erkenning kent drie onderdelen:
herdenkingsactiviteiten, contextgebonden zorg en een centrale ontmoetings- en herinneringsplek
(de zgn. Indische pleisterplaats). Eind 2017 verhuisde Stg. MHM naar Den Haag om daar samen met
het Indisch Herinneringscentrum en de andere betrokken organisaties bij de Collectieve Erkenning
(Indisch Platform, Pelita en Stichting Herdenking 15 Augustus 1945) vorm te geven aan deze
ontmoetingsplek die inmiddels de naam ‘Museum Sophiahof Van Indië tot nu’ heeft gekregen. Daar
wordt sindsdien gewerkt aan een herinrichting van het gebouw waarna het plaats zal bieden aan
tentoonstellingen, kenniscentrum/bibliotheek, evenementenzaal, restaurant en kantoren.
Een van de andere hoogtepunten in 2017 was de komst van de Leerstoel ‘Molukse Migratie en
Cultuur in Comparatief Perspectief’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam op initiatief van Stg. MHM.
Per 1 juni is dr. Fridus Steijlen benoemd tot bijzonder hoogleraar. Zijn onderzoek zal zich onder
andere richten op transnationalisme en dubbele loyaliteiten en plaatst deze thema’s in comparatief
perspectief. Dat wil zeggen dat gekeken wordt in hoeverre Molukse ontwikkelingen vergelijkbaar zijn
met de ontwikkeling van andere migrantengroepen in Nederland. Het is ook uitdrukkelijk de
bedoeling dat gekeken wordt naar de relatie met de Molukken en dat vanuit de leerstoel wordt
samengewerkt met universiteiten en onderzoeksinstituten in Indonesië en in het bijzonder de
Molukken. Via deze leerstoel krijgen jonge mensen de kans om te promoveren. Voor de ontwikkeling
van kennis over de Molukse gemeenschap en de toekomst van deze gemeenschap is de leerstoel een
enorme stimulans. De bijzonder hoogleraar is per 1 september aan de slag gegaan.
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.
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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.
21 maart 2017 Herdenking De Aankomst
Op 21 maart herdacht Stichting Moluks Historisch Museum de aankomst van de eerste generatie
Molukkers in Nederland. De herdenking vond plaats in Museum De Delft in Rotterdam, op steenworp
afstand van de Lloydkade waar het eerste schip in 1951 voor anker ging. Tijdens de bijeenkomst
overhandigde Stg. MHM aan de gemeente Rotterdam officieel het plan voor een monument. De
middag werd bijgewoond door plaatselijke bestuurders zoals stadsarchivaris Jantje Steenhuis en
Martijn Vroom, burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook was Wim Reinierse
aanwezig namens de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam en namens Stichting Gedeeld
Verleden Gezamenlijke Toekomst.
Georganiseerd door : Stg. MHM, Stg. Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst, Museum De Delft.
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17 mei 2017 KNIL-herdenking
Jaarlijks vindt op Landgoed Bronbeek de herdenkingsplechtigheid plaats voor de gevallenen van het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Tevens wordt herdacht dat het KNIL op 26 juli 1950 is
opgeheven. Namens de Molukse gemeenschap legden mevr. H.M. Pattinasarany-Pattiasina (tante
Etji) en mevr. F.J. Nendissa-Tapilaha (tante Diek), beide uit Lunteren, een krans bij het KNILmonument. Zij werden vergezeld door dhr. Peter Satumalaij van het bestuur van Stichting Moluks
Historisch Museum. Onder de gasten was ook voormalig KNIL-soldaat 2e klasse M. Bakarbessy uit
Elst.
Georganiseerd door: Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, het Regiment van
Heutsz; Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau Tuhuteru en Partners.
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(foto: Gregory Fréni)

31 mei 2017 Tifa’s & Turntables ‘The Bass of Jazz’
Stg. MHM verzorgde op de Tong Tong Fair in Den
Haag op de ‘Molukse woensdag’ de vierde editie
van Tifa’s & Turntables. Dit jaar stond de basgitaar
centraal, met als hoofdgasten de bassisten Jay-Tee
Teterissa en Charly Angenois, begeleid door
gitarist Jeffrey Sopacua en DJ Rob Manga. De
muzikale talkshow was ook een eerbetoon aan de
overleden bassisten die de voorhoede vormden
van Molukse musici in Nederland: Victor Kaihatu
en Frank Noya.
Georganiseerd
door:
Stg.
MHM
i.s.m.
communicatiebureau Tuhuteru en Partners.
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24 oktober 2017 Geluk of lot
Tijdens de Maand van de Geschiedenis die in het teken stond van het thema ‘Geluk’ presenteerde
Stichting Moluks Historisch Museum het programma ‘Geluk of Lot’ tijdens de Week van de Koloniale
Geschiedenis in samenwerking met Landgoed Bronbeek in Arnhem. Met name jonge Molukkers van
de derde generatie lieten hun licht schijnen op het thema Geluk in filmbeelden, gesprekken en
theater. Gasten waren: filmmaker Jeftha Pattikawa (Verloren Banden), Jaïr Pattipeilohy, Atêf Sitanala
& Lesli Taihuttu (fotoproject Mahina) met door hen geportretteerde vrouwen, voormalig kamerlid
Grace Tanamal , filmmaker Enang Wattimena (documentaire ‘Liefde’) en de gebroeders Timisela
(theatervoorstelling ‘De Liepde Show’). Hoogleraar Fridus Steijlen sprak over de veerkracht van de
Molukse gemeenschap en Collectiebeheerder Nanneke Wigard toonde foto’s van geluksmomenten
uit de MHM-collectie.
Georganiseerd door: Stg. MHM i.s.m. communicatiebureau Tuhuteru en Partners. Partners:
Bronbeek.
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11 november 2017 Het Beeld van Christina Martha Tiahahu
De hernieuwde Vriendenwerkgroep van Stg. MHM organiseerde in Rotterdam deze bijeenkomst over
Christina Martha Tiahahu. Hans Straver hield een interactieve voordracht over het levensverhaal en
de beeldvorming van deze 19e eeuwse heldin. Theatergezelschap DeltaDua verzorgde een muzikale
ode en schilder Wim Visser en beeldend kunstenares Susan Tehupuring vertelden hoe Christina
Martha en andere Molukse iconen een inspiratie vormen voor hun werken.
Georganiseerd door: Vrienden en vrijwilligers van Stg. MHM.
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Activiteiten i.s.m. met andere organisaties
20 mei 2017 Zwart onder Oranje ontmoet Pattimura Muda
Museumcafé Mokum in het Amsterdam Museum was de locatie waar de stichtingen Moluks
Historisch Museum en Nusantara Amsterdam een Pattimura-herdenking organiseerden. Sprekers
waren Hans Straver en Liem Soei Liong. Er was een gesprek met ‘jonge Pattimura’s’ en muziek en
dans werden verzorgd door de Afrikaanse percussie- en dansgroep Nianghane en door de cakalelegroep Dadatoko Halmahera.

28 mei 2017 Kenners van het koloniale verleden
In dit programmaonderdeel op de Tong Tong Fair gaven Susan Legêne (voorzitter Vereniging KITLV),
Edy Seriese (IWI) en Nanneke Wigard (Moluks Historisch Museum) een presentatie van hun collecties
en uitleg over hun manier van verzamelen en presenteren.
Georganiseerd door: Vereniging KITLV.
9 juni 2017 Kenners van het koloniale verleden
Op de jaarlijkse publieksmiddag van de Vereniging KITLV, in de Hortus Botanicus te Leiden, stond de
maatschappelijke rol van het archief en de actuele betekenis van archiveren centraal. Kenners van
het koloniale verleden, onderzoekers, activisten, organisatoren, verzamelaars, nazaten en
herinneraars presenteerden hun collecties en gingen met elkaar in debat.
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29 juni 2017 Nederlandse Unesco Commissie
Bij deze rondetafelbijeenkomst in Den Haag spraken beleidsmakers en erfgoeddeskundigen met
elkaar over Erfgoed en Inclusiviteit. Doel van de bijeenkomst was om een dialoog te faciliteren over
het ontwikkelen van inclusief erfgoedbeleid, op basis van wetenschappelijke bevindingen en
ervaringen van de deelnemers.
11 juni 2017 Aanvraag monumentenstatus omgeving De Punt
Op 11 juni, de dag waarop 40 jaar geleden de bevrijding van de gegijzelde trein bij De Punt
plaatsvond, diende contemporain archeoloog ir. Jobbe Wijnen bij het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap een voorstel in tot aanwijzing van de locatie van de gijzeling als
rijksmonument. Stichting Moluks Historisch Museum in medeondertekenaar van dit voorstel.
Verkoop
Stichting Moluks Historisch Museum stond in 2017 vijf keer met een kraam met verkoopartikelen op
een bijeenkomst. Bij de landelijke herdenking van de aankomst op 21 maart in Rotterdam, tijdens
een Literaire Salon in Den Haag op 13 mei, in Kumpulan Bronbeek te Arnhem waar stg. MHM in de
Maand van de Geschiedenis de bijeenkomst ‘Geluk of lot’ organiseerde, tijdens de bijeenkomst ‘Het
beeld van Christina Martha Tiahuhu’ op 11 november in Rotterdam en in december in Gennep.

10

EXPOSITIES
Exposities in samenwerking met derden
Stichting Moluks Historisch Museum beschikte in 2017 niet over een eigen tentoonstellingsruimte.
Materiaal van Stichting Moluks Historisch Museum kan voor korte of langere tijd geleend worden.
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)

Kortdurend bruikleen
•

Passagierslijsten t.b.v. slotactiviteit van Projectgroep 65 jaar Molukkers in Nederland,
Bovensmilde

•

Diverse objecten t.b.v. expositie ‘Geelmuiden aan de andere kant van de wereldbol’ in
Genemuiden en Hasselt
Diverse objecten en tentoonstellingsmateriaal t.b.v. expositie ‘Gouden Tijden, Zwarte
Bladzijden. Focus op Indonesië’ in Kunsthal KunstaanZ te Deventer
Gebruiksvoorwerpen uit de Molukken door Simone Berger, auteur van ‘Historie Kita’, ter
opluistering van haar boekpresentaties

•
•
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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. Op kantoor in Houten (t/m nov.
2017)/Den Haag (vanaf 1 dec. 2018) staat een gedeelte waaraan gewerkt wordt. De werkzaamheden
bestaan uit: ordenen, registreren in het programma Adlib, digitaliseren en presenteren van de
collecties. Eind 2017 bestaat de database uit: 8003 titels van de bibliotheekcollectie, 1113
geregistreerde objecten, 14013 geregistreerde foto’s, 9886 geregistreerde archiefstukken, 1170
beschrijvingen van audiovisueel materiaal en een databank met 2587 gebeurtenissen.
Nieuwe aanwinsten
Stichting Moluks Historisch Museum mocht in 2017 de volgende schenkingen ontvangen:
• Nieuwjaarskaart 1954 Stg. Door de Eeuwen Trouw (DDET) van mevr. M. Brown.
• Foto’s van Herdenking Aankomst in 2001 en onthulling monument Moordrecht van dhr. J.
Worung.
• Archief Zelfbeschikking Molukkers en Papua’s (ZMP) 2008-2016 (digitale bestanden) van dhr.
G. Flapper.
• Boek "Melati en Rotan" van dhr. Ph. Quanjer.
• Tifa van dhr. van Bussel.
• Fotoalbums uit het archief van dhr. J. Kooistra, (via Herinneringscentrum Kamp Westerbork).
• Fotoalbums van oriëntatiereizen van dhr. M.N.W. Palijama.
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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.
Zoekportalen
De collectiewebsite is aangesloten bij de volgende zoekportalen:
• www.geheugenvannederland.nl
• www.vijfeeuwenmigratie.nl
• www.indieinoorlog.nl
• www.collectienederland.nl ‘Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie’
• 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 2017 trok de collectiewebsite 39.450 unieke bezoekers (66.925 sessies).
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. Louis Kuyten en
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. Deze waren in 2017 nog niet verwerkt door
het NA.
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.
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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 2017 is een beroep gedaan op de collecties en informatieverstrekking ten behoeve van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar verblijf van Molukkers in Nederland door student Transkulturele
komunikatie Univerziteit Hradec Králové (Tsjechië): artikelen.
Uitzending van Radio FunX over de treinkaping van 1977: informatie.
Informatie over kunst en geschiedenis van sieraden: boeken.
Blog over Molukkers en verkiezingen in de reeks 'Honderd jaar nieuwe kiezers' door Fons
Meijer t.b.v. Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG): informatie.
Dagblad Trouw over de treinkapingen : informatie.
Onderzoek naar komst en huisvesting van Molukkers door student Geschiedenis aan de
Radboud Universiteit: boeken, tijdschriften, archieven.
Artikel over barak in Arnhem aan de Apeldoornseweg door Hessel van Dijk: archieven,
tijdschriften.
Informatie over bewoners van Beugelen en Rijckholt : krantenknipsels, archieven.
Kaart van negri Hatu.
Informatie over fluiten.
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar overheidsbeleid t.a.v. Molukkers door student Geschiedenis Universiteit
Utrecht: boeken, interviews, tijdschriften.
Promotieonderzoek van Verry Patty: kaarten.
Kaart Buru.
Verhalen over sago.
Informatie over klewang.
Artikel in Zaman Vandaag over Molukse KNIL-militairen/veteranen door Jaime Donata.
Informatie over Rutong.
Informatie over Regenboogoptie (t.t.v. Gezamenlijke Verklaring).
Onderzoek naar overheidsbeleid t.a.v. Molukkers in de jaren ’70 door student Internationale
Betrekkingen in Historisch Perspectief, Universiteit Utrecht: boeken, tijdschriften, brochures,
archieven.
Project Museum of lost Museums van Dagmar Erla Jónasdóttir.
Informatie over verwantschapsrelatie tussen de dorpen Rutong en Rumahkai .
Boek over Oma door Ron Habiboe: passagierslijstendatabase.
Onderzoek naar inheemse schepelingen bij de Koninklijke Marine 1900-1949 door Mark
Jones (VS).
Artikel NPO Focus ‘Waarom kaapten negen Molukkers een trein’: informatie.
Project Onze Indische Buurten door student Taal- en cultuurstudies Universiteit Utrecht:
artikelen, foto’s.
Artikel over de symbolen van de RMS in tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor
Vlaggenkunde door Wim Schuurman: artikelen.
Onderzoek naar Moslim- Molukkers door Ghani van den Bergh: archieven.
Event in Tropenmuseum door student Culturele Antropologie aan de Universiteit van
Amsterdam: tijdschriften.
Onderzoek naar Sinterklaasvieringen in de woonoorden door student Geschiedenis en
Actualiteit in Nijmegen: tijdschriften.
Inspiratie voor een metselwerkpatroon, afbeeldingen van Molukse weefpatronen: artikelen.
Gegevens over de vereniging /Perkumpulan negeri PORTO / SAPA in Nederland: archieven.
Materiaal voor Vertelavond rondom Woonoord Tungelroy.
Afscheidsbrief Hansina.
Familieonderzoeken.
Advies aanschaf boeken aan bibliotheek Capelle aan den IJssel.

Verzoeken om foto’s en audiovisueel materiaal:
•
•
•
•
•
•

‘Gouden Tijden’ van RTV Utrecht (23 feb. 2017): filmfragment Woerden.
Theatervoorstelling voor scholen van DeltaDua.
Essay door Marjolein Sanderman in het kader van de leergang Erfgoedfilosofie op de website
van Platform Voer en de Erfgoedacademie.
Open Rotterdam i.v.m. herdenking 21 maart: o.a. filmfragment aankomst Atlantis.
Tentoonstelling over Pattimura van het LSEM.
NTR Andere Tijden over Westkapelle.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniformstudie van het KNIL ‘Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1911-1942,
Geschiedenis, uniformering en uitrusting’ door Tristan Broos.
Brabants Dagblad, artikel over Moluks kookboek.
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, brochure over interieurs uit de naoorlogse periode.
‘Kamp Schattenberg’, boek van Abé Sahetapy.
Winterpresentatie in het Nederlands Openluchtmuseum.
Publicatie van Jasmijn de Boer, Amsterdam University Press.
Expositie in gerenoveerde kerk Appingedam.
Boekje over migratie in de Betuwe van Historische Kring.
‘Tijd voor een koloniaal museum?’ in Historisch Nieuwsbrief, nr. 49.
NRC, brief aan mijn opa van Jeftha Pattikawa (3 nov. 2017).
Artikel in tijdschrift ‘In het Spoor’.
Advalvas jg. 65, nr. 7.
RTL Nieuws 21 nov. 2017 (Molukse veteranen).
Foto’s van familie.
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COMMUNICATIE
Het informeren van de doelgroep vindt plaats via de volgende kanalen:
• Digitale nieuwsbrief
• Marinjo
• Digitale mailings
• Twitter
• Website
• LinkedIn
• Facebook
• Youtube
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 2017: ‘200 Jaar Pattimura’
(interviews met jonge Molukkers), ‘De collectie vertelt…’, ‘Katong batja’ (boekbesprekingen), ‘De
Molukse wijk’ en de column. Bijzonder was de serie interviews met de titel ‘Wat is thuis?, een project
van beeldend kunstenaar en fotograaf Anneke Savert met zeer persoonlijke verhalen.
De artikelen staan op de website. Het aantal emailadressen in de mailinglijst van de nieuwsbrief
bedroeg op 31 december 2017: 1497.
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 2017 bedroeg 29.846 (43.180 sessies).
Facebook
De Facebookpagina telde per 31 december 2017 18.326 likes. Het totale bereik (= het aantal
personen dat activiteiten van de pagina heeft gezien, inclusief berichten) in 2017 was: 416.039
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.
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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 (tot april
2017).
Raad van Advies
In 2017 is de Raad van Advies in het leven geroepen waarin mevr. G.S.I.A. Tanamal is toegetreden.
Medewerkers
Mevr. drs. W.H.M. Wigard, collectiebeheerder; per 1 oktober 2017 benoemd tot zakelijk directeur.
Vrijwilligers
Vrijwilligers ondersteunen Stichting Moluks Historisch Museum bij de collectieregistratie en bij
activiteiten:
Batha Suitela
Christien Hetharia
Irene Uneputty
Lena Mainake
Ed Zwarteveen (tot december 2017)
Ating Ririassa
Ron Roos
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 (tot december 2017)
Fridus Steijlen
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
Nanneke Wigard
Tuhuteru & Partners: Rocky Tuhuteru en Alies Boenders
Vrienden van Stichting Moluks Historisch Museum
De Werkgroep Vrienden van Stichting Moluks Historisch Museum bestaat uit:
Menno Baks
Leila Hamer - van Oorschot
Ruben Koreman
Anthony Latupeirissa
Stefan Leatemia (tot december 2017)
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Op 11 november 2017 organiseerden de Vrienden de bijeenkomst ‘Het beeld van Christina Martha
Tiahahu 2017’.
Leerstoel
Per 1 juni 2017 is dr. Fridus Steijlen op initiatief van Stichting Moluks Historisch Museum benoemd
tot bijzonder hoogleraar ‘Molukse Migratie en Cultuur in Comparatief Perspectief’ aan de Faculteit
der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
Programmaraad Museum Sophiahof (vanaf december 2017)
De Programmaraad is samengesteld uit afgevaardigden van de partijen die betrokken zijn bij de
Collectieve Erkenning. Naast Stg. MHM zijn dat: het Indisch Platform, het Indisch
Herinneringscentrum, Stichting Pelita en Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. De afgevaardigden
namens Stg. MHM zijn Stefan Leatemia en Jeftha Pattikawa.
Deelname aan bijeenkomsten
De collectiebeheerder nam deel aan bijeenkomsten van de Adlib Gebruikersgroep, Platform WOII,
Netwerk Oorlogsbronnen, Maand van de Geschiedenis, Erfgoed Gelderland.
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 of een bedrag schenken
via zogenaamde Goede Doelen websites waar Stichting Moluks Historisch Museum bij aangesloten is.

HET FINANCIELE PUBLICATIERAPPORT WORDT SEPARAAT OP DE WEBSITE AANGEBODEN.

Stichting Moluks Historisch Museum
Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
030-2367116
info@museum-maluku.nl
www.museum-maluku.nl
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