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INLEIDING 

Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) 

Stichting Moluks Historisch Museum maakt sinds 2017 deel uit van het samenwerkingsverband 
Museum Sophiahof dankzij de subsidieregeling Collectieve Erkenning. Het jaar 2018 stond in het 
teken van de verbouwing van het pand aan de Sophialaan 10 in Den Haag tot ‘Nationaal Museum 
Sophiahof Van Indië tot nu’. Tevens werd de tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid. De vele 
gezichten van verzet’ ontwikkeld. 

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. 
Deze programmalijnen worden uitgevoerd door vijf organisaties: Moluks Historisch Museum, Indisch 
Herinneringscentrum, Indisch Platform, stichting Pelita en Stichting Nationale Herdenking 15 
Augustus 1945. Het MHM en IHC zijn samen verantwoordelijk voor de publieksfuncties en het 
museale gedeelte. Het gebouw zal behalve aan de tentoonstelling, ook plaats bieden aan een 
kenniscentrum/bibliotheek, evenementenzaal, museumcafé en kantoren. De evenementenzaal en 
twee kleinere vergaderzalen bieden mogelijkheden voor allerlei programmering en bijeenkomsten. 

Een van de hoogtepunten van 2018 was voor stichting Moluks Historisch Museum de oratie van 
Fridus Steijlen, bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur in Comparatief Perspectief aan de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, op 9 februari. 
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BESTUURSVERSLAG 

In 2018 is de bestuurssamenstelling van Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) gewijzigd. Het 
bestuur is aangevuld met vier nieuwe leden. Drie zittende leden treden in 2019 af. Het bestuur 
vertegenwoordigt de rechtspersoon en fungeert als werkgever van de directie. Het bestuur stelt 
beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, in handen van directie. 
 
De bestuur vergadert volgens de statuten minimaal één keer per kwartaal met de directie. 
 
MHM beschikt over statuten, een beleidsplan en een begroting. Het bestuur ziet erop toe dat de 
bepalingen in de statuten en de vastgestelde koers worden nagestreefd. 
 
Verslagjaar 2018 
Het bestuur en de directie kwamen in het verslagjaar 10 keer bijeen voor een reguliere vergadering. 
Daarnaast vergaderde het bestuur verschillende keren met andere geledingen binnen de organisatie, 
zoals de programmaraad, vriendenwerkgroep en de projectgroep. 
Naast de vergaderingen zijn er diverse (in-)formele contacten geweest tussen bestuursleden, 
vrijwilligers en andere belanghebbenden. 
 
• In maart en april hebben gesprekken plaatsgevonden met potentiële kandidaten voor het bestuur. 
Dit f geleid tot 3 nieuwe leden die per 1 juni zijn benoemd. 
• Op 14 september organiseerde het bestuur een heisessie waarbij ook de directie was uitgenodigd. 
• Op 24 oktober heeft een vertegenwoordiging van het bestuur een overleg gehad met het 
Ministerie van VWS om de besteding van de subsidies voor de komende jaren te bespreken. 
• Op 14 december heeft een vertegenwoordiging van het bestuur gesproken met staatssecretaris 
Blokhuis. Daarbij werd de kwetsbare financiële positie van MHM besproken en ook de wens voor een 
structurele instellingssubsidie. 
• Een afvaardiging van het bestuur heeft verschillende keren deelgenomen aan het Ronde 
Tafeloverleg met het Indisch Herinneringscentrum, Indisch Platform, Stichting Nationale Herdenking 
15 Augustus 1945 en stichting Pelita. Hierbij was ook het Ministerie van VWS aanwezig. 
• Tenslotte heeft een afvaardiging van het bestuur met de Raad van Advies overleg gepleegd. Daarin 
is afgesproken dat de Raad van Advies wordt opgeheven en in 2019 een Raad van Toezicht wordt 
opgericht. 
 
In 2018 heeft de directie het bestuur inzicht gegeven in de lopende zaken door het toezenden van 
nieuwsbrieven en terugkoppeling in de bestuursvergaderingen. 
 
In de bestuursvergaderingen zijn de volgende onderwerpen meer uitgebreid besproken: 
• Projectsubsidies (voor verzetstentoonstelling) 
• Samenwerking in het kader van Museum Sophiahof ‘Van Indië tot nu’ 
• Jaarverslag en jaarrekening 2017 
• Con6nuïteit van de bedrijfsvoering 
• Huisvestingszaken 
• Activiteitenplan 2019 
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• Begroting 2019 
 
Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin verdieping van inhoud en relaties heeft kunnen 
plaatsvinden. De samenwerking met verschillende Indische organisaties en het gezamenlijke 
onderkomen bevestigen de sterke naam van MHM. 
Uit het jaarverslag 2018 blijkt dat de financiële positie van MHM kwetsbaar is. Het bestuur verwacht 
dat zonder veranderingen deze kwetsbaarheid ook de komende jaren zal doorzetten en de financiële 
positie van MHM verder zal verzwakken. Het bestuur betreurt het dat MHM in 2018 wederom de 
financiële reserves heeft moeten gebruiken. 
 
Genomen besluiten in 2018 
• Goedkeuring van het jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening) 
• Vaststelling van het beleidsplan 2018-2021 
• Goedkeuring van de begroting 2019 
 
Samenstelling bestuur: 
Mahender Autar 
Glenn Haulussy, voorzitter 
Joan Hoexum (met ingang van juni 2018) 
Ruud van Gessel (met ingang van juni 2018) 
Kaja Sariwa6ng, vicevoorzitter (met ingang van juni 2018) 
Lydia Sahetapy Engel (met ingang van juni 2018) 
Peter Satumalaij, penningmeester/secretaris 
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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. 
  
Van de activiteiten zijn verslagen te lezen op onze website (www.museum-maluku.nl ) in het archief 
van de digitale Nieuwsbrieven. 

 
26 januari 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
9 februari 2018 Oratie Fridus Steijlen 
 
24 februari 2018 Katong Batja Live 
 
21 maart 2018 Historie21 in Culemborg en Herdenking De Aankomst 
 
5 mei 2018 Vrijheidsmaaltijd in Amsterdam Museum 
 
19 mei 2018 Pasar Maluku 
 
25 mei t/m 3 juni 2018 Tong Tong Fair 
 
30 juni 2018 Veteranendag 
 
14 juli 2018 Expositie Mahina in Nationaal Monument Kamp Vught 
 
18 juli 2018 KNIL-herdenking 
 
8 september 2018 VKN-inspiratiedag 
 
23 september 2018 MHM-Preview 
 
23 oktober 2018 Maand van de Geschiedenis in Bronbeek 
 
 
Verkoop 
 
Stichting Moluks Historisch Museum stond in 2018 drie keer met een kraam met verkoopartikelen op 
een bijeenkomst. Tijdens Katong Batja Live, MHM-Preview en de Maand van de Geschiedenis. 
 
 
 

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

Exposities in voorbereiding 
 
Stichting Moluks Historisch Museum trof in 2018 voorbereidingen voor de tentoonstelling ‘Vechten 
voor Vrijheid. De vele gezichten van Verzet’ i.s.m. het Indisch Herinneringscentrum binnen het 
samenwerkingsverband Museum Sophiahof. Projectmedewerker vanuit MHM was 
historicus/onderzoeker dhr. drs. R.R.F. Habiboe. 
 
Exposities in samenwerking met derden 
 
Materiaal van Stichting Moluks Historisch Museum kan voor korte of langere tijd geleend worden.                             
Ons materiaal staat in langdurig bruikleen in exposities in: 
 

• Museum Nairac (Barneveld) 
• Vughts Museum 
• Barak 1b (Nationaal Monument Kamp Vught) 
• Vaassen (buitenlocatie)   
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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 Den Haag staat een 
gedeelte waaraan gewerkt wordt. De werkzaamheden bestaan uit: ordenen, registreren in het 
programma Adlib, digitaliseren en presenteren van de collecties. Eind 2018 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. 
Eind 2018 is begonnen met het toevoegen van boeken van het Indisch Herinneringscentrum aan de 
bibliotheekcollectie ter voorbereiding van een gezamenlijke fysieke bibliotheek in Museum 
Sophiahof in 2019. 
 
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 
• www.oorlogsbronnen.nl  

 
Informatie over Stichting Moluks Historisch Museum en de collectie Beeldmateriaal is bovendien te 
vinden bij Museums.EU, the European Museums Network (http://museums.eu). 
 
 
 

http://www.geheugenvannederland.nl/�
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/�
http://www.indieinoorlog.nl/�
http://www.collectienederland.nl/�
http://www.europeana.eu/�
http://www.oorlogsbronnen.nl/�
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. De website is 
ontwikkeld door Hans van Hernen . 
 
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.  
 
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, een digitale 
zoekingang tot Tweede-Wereldoorlog-collecties in Nederland.  
 
Netwerk Oorlogsbronnen 
In 2018 zijn ruim 2100 foto's, objecten en archiefstukken over de Molukken, het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (KNIL), de Koninklijke Marine en de Republik Maluku Selatan (RMS) uit de 
collectie van het Moluks Historisch Museum tot gevoegd aan de collectie-portal Netwerk 
Oorlogsbronnen (www.oorlogsbronnen.nl ).  
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.atlasmaluku.nl/�
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00336�
http://www.getuigenverhalen.nl/�
http://www.oorlogsbronnen.nl/�
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COMMUNICATIE 
 
Het informeren van de doelgroep vindt plaats via de volgende kanalen: 

• Digitale nieuwsbrief   
• Digitale mailings 
• Website 
• Facebook 

• Marinjo 
• Twitter 
• LinkedIn 
• 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.  

De artikelen staan op de website. Het aantal emailadressen in de mailinglijst van de nieuwsbrief 
bedroeg op 31 december 2018: 1666. 
 
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.  
 
Facebook 
Het totale bereik van de facebookpagina (= het aantal personen dat activiteiten van de pagina heeft 
gezien, inclusief berichten) in 2018 was: 168.872 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/�
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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. J. Hoexum, bestuurslid (met ingang van juni 
2018); dhr. R. van Gessel, nieuwe penningmeester (met ingang van juni 2018); dhr. K. Sariwating, vice 
voorzitter (met ingang van juni 2018); mevr. L. Sahetapy Engel, bestuurslid (met ingang van juni 
2018). 
 
Raad van Advies 
 
Mevr. G.S.I.A. Tanamal.  
 
Medewerkers 
 
Mevr. drs. W.H.M. Wigard, directeur.  
Dhr. drs. R.R.F. Habiboe, projectmedewerker/onderzoeker tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’. 
 
Vrijwilligers 

Vrijwilligers ondersteunen Stichting Moluks Historisch Museum bij de collectieregistratie en bij 
activiteiten:  
Christien Hetharia  
Lena Mainake 
Ating Ririassa  
Ron Roos 

Huib Spoorenberg 
Batha Suitela 
Irene Uneputty  

 
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 
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 
Ruben Koreman 
Anthony Latupeirissa 
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Leerstoel 
 
Sinds 1 juni 2017 is dr. Fridus Steijlen op initiatief van Stichting Moluks Historisch Museum werkzaam 
als bijzonder hoogleraar ‘Molukse Migratie en Cultuur in Comparatief Perspectief’ aan de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. 
  
Programmaraad Museum Sophiahof 
 
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 Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. De 
afgevaardigden namens Stg. MHM zijn Stefan Leatemia en Jeftha Pattikawa. 
 
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 
070-2005065 
info@museum-maluku.nl 
www.museum-maluku.nl 

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

