
OPSPORING VERZOCHT, zegt het voort, zegt het voort 

Mensen (en/of hun familie) wiens verhaal ik, Robbert Huijskens, als vrijwilliger met 
de videocamera  heb vastgelegd inzake hun verleden in Nederlands-Indië 

onder de paraplu van Het Indisch Herinneringscentrum, inmiddels gevestigd in De 
Sophiahof te Den Haag, dat op 27 juni 2019 officieel wordt geopend door Zijne 
Majesteit Koning Willem (III)  Alexander (De Grote).

Ik vraag dit omdat ik graag wil weten wat geïnterviewden wensen dat er met hun 
vastgelegd verhaal gebeurt en of ik hen daar eventueel bij kan helpen. 


Ik heb namelijk de stellige overtuiging dat die opnamen ergens in een doofpot 
terecht zijn gekomen omdat er wellicht voor de Overheid té gevoelige informatie 

in zit en die waarheid niet verteld mag worden    
terwijl er onlangs een nieuw oral history project is gestart om ‘eindelijk dan met 
subsidie datgene te gáán doen’ wat ik als vrijwilliger allang gedaan héb  
en velen nu al te oud of reeds overleden zijn.


Bijna niemand weet namelijk dat ik vanaf 2011 samen met ‘iemand’  
al 83 stuks oral history verhalen héb vastgelegd over ons Indië verleden  
met een opgetelde hoeveelheid van zo’n 185 uren aan ongemonteerde oral history 
verhalen waar niets mee lijkt te zijn gedaan en die worden stil gehouden. 


Ik vind dat al de reeds opgenomen oral history verhalen dienen te worden 
overgedragen aan De Federatie Indische Nederlanders  
want dat wil de Overheid nu toch!. 

Dus roep ik Minister Hugo de Jonge van VWS op om ervoor te zorgen  
dat de reeds opgenomen verhalen zonder omwegen worden overgedragen  
aan het project ‘collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland’ van de 
F.I.N. www.federatie-indo.nl en tevens dat het V-fonds zich ook zal inzetten voor 
deze overdracht.  


Het Indisch Herinneringscentrum (IHC), gevestigd in De Sophiahof te Den Haag 
(onder de rook van het hoofdkantoor van Koninklijke Shell),  
tevens onder toezicht van Raad van State lid Mw. Winnie Sorgdrager die ook 
bestuurder is van het IHC, vanzelfsprekend ook Zijne Majesteit de Koning kan dit 
mooie initiatief kracht bij kan zetten,  
het Indisch Herinneringscentrum heeft als het goed is alle bijbehorende documenten 
en overeenkomsten betreffende de 83 oral history verhalen in hun IHC archieven met 
de daarbij door mij gemaakte bijbehorende DVD’s.


Ik voorzag al dat Het Verhaal van Indië in de doofpot moest verdwijnen  
en heb derhalve alles overgezet in MPEG4 H.264 bestanden.

Vanwege de voorspelbare gedragsalgoritmen     
als het om Koninklijke Shell belangen in voormalig Nederlands-Indië gaat    
heb ik diverse exemplaren van die schaduwbestanden onder gebracht.


Kijk, begin 2018 mij stiekem kogels (militaire munitie) mee naar huis laten nemen 
betekent in principe dat ik een doodsbedreiging ontving, dat beweer niet ik, 

dat stellen anderen.
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Een naar zeggen, gepensioneerde agent die hier een gebruikte fotocamera kwam 
kopen zei tegen mij ‘denk eraan dat jij je pensioen wel haalt’ en ook dat is een 
verkapte doodsbedreiging.   


Vanwege privacy wetgeving heb ik hieronder alleen de initialen van geïnterviewden 
genoemd met de plaats, opname jaar/datum en de lengte van de opname.


Geïnterviewden kunnen reageren op mijn e-mail adres.

Wensen dat er alsnog ‘iets’ met uw verhaal wordt gedaan is uw vrije keuze.  


2011

01 Dhr. G. H., Bronbeek Arnhem, 31-05-2011 		 	 	 	 02.40.07

02 Dhr. F. B., Zwiggelte, 02-11-2011 	 	 	 	 	 	 03.39.07

03 Dhr. S. F., Borger, 23-11-2011 	 	  	  	 	 	 02.17.17 

04 Dhr. J. C.  B., Loosdrecht, 23-12-2011 	 	 	 	 	 02.02.02

	 	 	 	 	 	 	 	 

2012

05 Dhr. H. M., Apeldoorn, 24-02-2012, 		 	 	 	 	 01.38.55

06 Dhr. A.D. van E., Amsterdam, 21-03-2012  		 	 	 	 02.32.47

07 Dhr. T. K., Zwolle, 31-05-2012 	 	 	 	 	 	 01.29.51

08 Mw. S. A.D. J., Den Haag, 10-08-2012	 	 	   	 	 02.35.33

09 Dhr. J.A., S., Delft, 31-08-2012 	 	 	 	 	 	 02.34.47

10 Dhr. A. E.,	 Rijswijk, 07-09-2012	 	 	 	 	 	 02.34.33

11 Mw. B. C., Haarlem, 28-09-2012	 	 	 	 	 	 01.12.01

12 Dhr. P. V., Bennekom, 12-10-2012 	 	 	 	 	 	 00.53.00

13 Dhr. F. G., Appingedam, 23-11-2012    	 	 	 	 	 03.01.46

14 Dhr. H. M., Soest, 28-11-2012	 	 	 	 	 	 03.06.14

15 Dhr. M. E., Utrecht, 14-12-2012	 	 	 	 	 	 02.09.38


2013

16 Dhr. R. G. V., Leidschendam, 31-01-2013 	 	 	 	 	 02.07.45

17 Dhr. R.P.D. F., V., 13-03-2019	 	 	 	 	 	 	 02.20.02 

18 Dhr. A. A., Appingedam, 19-03-2013 	 	 	 	 	 02.35.34 

19 Dhr. D. C., Alkmaar, 27-03-2013	 	 	 	 	 	 01.53.44 

20 Mw. J. ter K., Wassenaar, 10-04-2013	 	 	 	 	 02.08.56	  

21 Dhr. W. P., Hendrik Ido Ambacht, 24-04-2013	 	 	 	 03.32.26 

22 Mw. H. S.S., Heemstede, 12-06-2013	 	  	 	 	 01.39.47 

23 Dhr. J. B., Beetsterzwaag, 18-06-2013	 	 	 	 	 01.49.29 

24 Dhr. F. S., Beilen,16-07-2013 		 	 	 	 	 	 01.32.24 

25 Dhr. H. S. C., Bilthoven, 20-09-2013 	 	 	 	 	 03.09.19 

26 Dhr. K. A., Groningen, 22-10-2013 	 	 	 	 	 	 01.38.34 

27 Dhr. W. H., Winterswijk, 12-11-2013	 	 	 	 	 	 01.30.27 	 

28 Dhr. J.M.G. D., Exloo, 13-11-2013	 	 	 	 	 	 02.01.47 

29 Dhr. J. S., Boven Smilde, 15-11-2013	 	 	 	 	 01.30.56 

30 Mw. I.G.M. S., Workum, 06-12-2013		 	 	 	 	 02.30.11


2014

31 Dhr. E. K., Heemskerk, 03-01-2014 	 	 	 	 	 	 02.22.31

32 Dhr. F.C.W. D., 29-01-2014, Apeldoorn  	 	 	 	 	 02.50.02

33 Dhr. A.C. v. d. G., Bennekom, 05-02-2014 	 	 	  	 	 03.20.01
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34 Mw. S.M.I. K. B., Houten, 21-03-2014 	  	  	 	 	 02.08.44

35 Dhr. L. B., 28-03-2014	 	  	 	 	 	 	 	 03.08.57	 

36 Mw. A.C.S. D., 29-04-2014	 	 	 	 	 	 	 03.22.50	 

37 Dhr. W.A. K., Groningen, 08-05-2014	 	 	 	 	 03.04.22	 

38 Mw. N. M., Heiloo 03-06-2014	 	 	 	 	 	 01.28.45

39 Dhr. T. Z., Wieringerwerf, 25-07-2014	 	 	 	 	 02.57.57

40 Dhr. J. E., Beilen, 11-08-2014 	 	 	 	 	 	 01.06.03	 

41 Mw. A.L. O., 12-09-2014	 	 	 	 	 	 	 02.53.20 

42 Dhr. A. d. W. M., 24-10-2014	 	 	 	 	 	 	 02.28.26	 

43 Dhr. C.W. N., 14-11-2014	 	 	 	 	 	 	 02.20.53

44 Dhr. J.E. L., Groningen, 12-12-2014 		 	 	 	 	 02.44.06	 

45 E., Amsterdam, 05-08-2014 	 	 	 	 	 	 	 01.17.56 

46 Mw. A. t. B., Amsterdam, 10-10-2014  	 	 	 	 	 01.47.32

47 C. L., 19-11-2014 	 	 	 	 	 	 	 	 01.44.02

	 	 	 

2015

48 Dhr. M. H., Birum, 18-02-2015  	 	 	 	 	 	 02.44.01

49 Dhr. V. d. K., 19-02-2015 	 	 	 	 	 	 	 02.40.39	  
50 Dhr. J.R. M.,	  	 	 	 	 	 	 	 	 03.14.44

51 Mw. J. v. S., Oosterbeek, 20-03-2015	 	 	 	 	 01.40.59	 

52 Mw. M. D., Leidschendam, 09-06-2015	 	 	 	 	 01.31.25

53 Mw. G. v.d. V., De Veenhoop, 13-06-2015	 	 	 	 	 00.52.45

54 Mw. W. K.-G., Doornspijk, 04-07-2015	 	 	 	 	 01.48.31

55 Dhr. en Mw. J., Leeuwarden, 14-07-2015	 	  	 	 	 01.51.03

56 Dhr. R. D., Assen, 01-08-2015		 	 	 	 	 	 01.33.27

57 Mw. J-N., Amstelveen, 09-09-2015	 	 	 	 	 	 01.19.11

58 Mw. S. B.-v. H, Elburg, 12-09-2015	 	 	 	 	 	 01.12.22

59 Dhr. T.F.C. V., Waalre, 15-10-2015 	 	 	 	 	 	 01.15.23

60 Dhr. J.W. L., Velp, 27-11-2015		 	 	 	 	 	 02.26.35

61 Dhr. M.J. S., Neede, 03-12-2015	 	 	 	 	 	 02.49.17

62 Mw. J.C. B., Kortgene, 21-12-2015 	 	 	 	 	 	 01.55.33


2016

63 Dhr. W.R. V. d. V., Den Bosch, 05-02-2016	 	 	 	 	 02.24.27

64 Dhr. R.E. J., Geldrop, 12-02-2016	 	 	 	 	 	 02.39.14 

65 Dhr. F. D., IHC Bronbeek, 02-03-2016 	 	 	 	 	 01.50.36  

66 Dames F.J. A.-B. & G. W.-O., Emmen, 16-03-2016 	 	 	 03.06.51

67 Mw. J. B., 06-04-2016	 	 	 	  	 	 	 	 02.00.40

68 Mw. A. d. B.-H., Amsterdam, 31-05-2016 	 	 	 	 	 01.16.53 

69 Dhr. T. V., Veghel, 12-07-2016		 	 	 	 	 	 02.28.54 

70 Dhr. P.H.J. H., Vaassen, 15-07-2016 		 	 	 	 	 01.54.39 

71 Dhr. W.H. H., Eelde, 17-08-2016 	 	 	 	 	 	 02.30.35 

72 Dhr. E.H. J., Smilde, 25-10-2016	 	 	 	 	 	 02.34.13

73 Mw. L.F. D.-K. v. B., 	 	  	 	 	 	 	 	 00.51.28


2017

74 Dhr. B.J. v. V., Koudekerk aan de Rijn, 30-03-2017 	 	 	 01.31.27

75 Dhr. B. d. F., Assen, 17-03-2017	 	 	 	 	 	 03.13.41

76 Dhr. A.H. v. D., Schiedam, 10-03-2017 	 	 	 	 	 02.20.54

77 Dhr. R. G., Rijswijk, 03-02-2017 	 	 	 	 	 	 02.17.20 
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78 Mw. E. G.-M., Ijhorst, 25-02-2017 	 	 	 	 	 	 03.25.31                                      

79 Mw. J. N., St. Jansklooster, 21-04-2017   	 	 	 	 	 01.48.46     

80 Dhr. P.P. de K., Leidschendam, 24-11-2017  	 	 	 	 03.22.27      
81 Dhr. E.R. N., Zierikzee, 31-05-2017  		 	 	 	 	 02.10.45

82 Dhr. J. v. L., Zwolle, 06-10-2017 	 	 	 	 	 	 02.05.35

83 Dhr. J.M.G. J. v. D., Exloo, 22-12-2017	 	 	 	 	 02.15.20 

 	 	 

De naam ‘Willem III’ refereert aan Koning Willem III die in 1890 

het nog op te richten bedrijf Shell al Koninklijk verklaarde én geld in de nieuwe 
onderneming investeerde. 

‘Alexander De Grote’ refereert vanzelf aan Alexandru cel Mare, 

het grote veroverde rijk van Alexandru en sluit aan bij de drang van Koninklijke Shell 
de Liquid Natural Gas wereldmarkt te veroveren met De Prelude als hun pronkstuk, 

het voorspel van wat nog komen gaat hetgeen allemaal weer aansluit  
bij Agenda 2030 van de Verenigde Naties waar Koningin Maxima weer voor werkt 

in het pogen arme mensen te koppelen aan banken opdat die mensen meer 
voorspoedig kunnen leven en als ‘ex vice president van Deutsche Bank’ 

tegenwoordig inzake microkrediet heel regelmatig toevallig ook op de juiste plek 

en plaats is waar het ook om Koninklijke Shell belangen gaat.


De naam ‘Sophiahof’ van het Staatsbezit Sophiahof is weer gekoppeld aan Koning 
Willem III die het gebouw in bezit heeft gehad, getrouwd was met Koningin Sophia 
die een volle nicht was van Willem. 

De moeder van Willem III was lid van de Russische familie Romanov. 

Tsaar Romanov de IIde en familie werd bij de revolutie uitgemoord omdat ze niet 
mee wenste te doen aan het plan voor de nieuwe wereldorde.   

De ‘Staat’ die de Sophiahof in bezit heeft  is weer de ‘Alleen Heerser’, onze huidige 
Koning Willem Alexander.

En naar de tijdens Koningsdag voor de RTL camera per ongeluk uit de Koninklijke 
keuken gesproken tekst … ik denk dat iedereen het wel leuk vindt als ze een handje 
hebben gekregen van ons…. kunnen we dus allemaal rustig gaan slapen en 
Koninklijke Shell let wel op ons. 

Het is nog net als in de 16de eeuw en anders krijg je wel een waarschuwing met 
kogels…..)


Ik koppel nu het nieuwe door het Ministerie van VWS gesubsidieerde FIN project bij 
gekopieerd van de Sophiahof website.

Het oude project van 83 opnamen dat de Overheid niet wenst heb ik nu beschreven. 

Tevens zet ik de ‘subsidie regeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks 
Nederland van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport’ er achter.


Nonsens is en blijft nonsens en dan uit ik me nu héél netjes……
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Deel ook uw verhaal!

Oral historyproject van start

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) is gestart met het
in beeld en geluid vastleggen van getuigenissen van Indische
Nederlanders. Woordvoerder Paul Seitzinger is enthousiast
dat het project eindelijk wordt gerealiseerd: “De
geschiedenis van Indisch Nederland is te belangrijk om te
verzwijgen. Wij zijn dan ook verheugd dat ons
oral history-project nu echt is begonnen”.

Begin januari 2019 kondigde FIN aan Nederlands-Indische getuigenissen
voor het nageslacht te documenteren. Indische Nederlanders werden
opgeroepen om zich aan te melden. Met succes, want meerdere mensen
uit de eerste, tweede en derde generatie hebben zich opgegeven.
Inmiddels is het project ook daadwerkelijk begonnen. De
getuigenissen worden uiteindelijk onder andere verwerkt tot een korte
documentaire.
Het project zal in nauwe samenwerking met Pia Media BV en Stichting
Oorlogsverhalen worden uitgevoerd. Eerder produceerden zij onder
andere Archief van Tranen en Jack Boer, bevrijder van 2384 Nederlanders.
“Pia Media en Stichting Oorlogsverhalen zijn zeldzaam goed
geïnformeerd over de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap. Wij zijn trots
dat zij bereid zijn het echte verhaal van Indisch Nederland over het
voetlicht te brengen”, aldus Seitzinger.
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Deel ook uw verhaal

U kun ook meedoen door een vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt
circa 5-10 minuten. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens
verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en ons eigen privacy reglement.

Klik hier voor de vragenlijst: www.federatie-indo.nl

Vervolgens zullen een aantal van u worden uitgenodigd om uw ervaringen
op video op te nemen. Hierover krijgt u vanzelf bericht. Uw getuigenissen
zullen in de periode 2019 en 2020 worden gepubliceerd. Ook zal uit het
opgenomen materiaal een documentaire worden samengesteld.

Het oral historyproject van de Federatie Indische Nederlanders werd
mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage vanuit de
subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland
van het Ministerie van VWS. 

http://www.federatie-indo.nl/aanmelden-oral-history-project/
https://www.dus-i.nl/subsidies/collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland
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2514 JR Den Haag
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Home ! Alle subsidies !
Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Documenten"

Vragen en antwoorden"

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en
Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De Indische
en Molukse gemeenschap bepaalt zelf wat daarvoor nodig is. Niet de overheid
beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

Belangrijke wijzigingen in de subsidieregeling
Het beschikbare subsidiebedrag in 2019 en 2020 is verdubbeld tot € 1.000.000 per jaar. De beschikbare subsidiebedragen in 2021 en 2022 blijven
gelijk, respectievelijk € 500.000 en € 333.000.

Meer informatie over de wijzigingen in de subsidieregeling staat in deze brief.

De Indische en Molukse gemeenschap heeft de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning:

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van lesmateriaal, het opstellen van een tentoonstelling of culturele activiteiten zoals een dansvoorstelling. Ook kan
worden gedacht aan de koppeling van een tentoonstelling aan lesmateriaal of het maken van een betere verbinding tussen deelcollecties. Maar ook
andere initiatieven die aansluiten bij de inhoudelijke onderdelen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De projecten moeten gericht zijn op Indisch en Moluks Nederland. Het is een erkenning van Nederland voor wat de Indisch-Molukse gemeenschap
tijdens de oorlog in Nederlands-Indië heeft meegemaakt en vervolgens bij aankomst in Nederland heeft moeten ondergaan. De projecten die in de
eerste aanvraagronde zijn gehonoreerd staan in het document Informatie over de afhandeling van aanvragen eerste ronde.

Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof. Wel in
aanmerking voor subsidie komen projecten die (deels) plaatsvinden in de Sophiahof en waarbij het beheer van de Sophiahof huur vraagt voor de
exploitatie van het pand.

Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en
geweldservaringen. Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning worden op een andere wijze gefinancierd.

Voorwaarden
Voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

Subsidie aanvragen

Scholing en educatie-

Culturele activiteiten-

Museale- en kennisfunctie-

Alleen een rechtspersoon zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kamer van Koophandel kan een aanvraag indienen.-

Een rechtspersoon mag maximaal één aanvraag indienen. Na afloop van de projectperiode is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.-

Alleen rechtspersonen die niet meer dan € 200.000 aan overheidssubsidie tijdens een periode van drie kalenderjaren hebben ontvangen, komen

in aanmerking voor subsidie. Dit bedrag is inclusief de aangevraagde subsidie.
-

Voor het project mag tussen de € 5.000 en € 25.000 per jaar worden aangevraagd.-

Het project mag maximaal drie jaar duren. Het totaalbedrag moet in één keer worden aangevraagd in het kalenderjaar dat u start.-

De start van de activiteiten van het project moet liggen na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag. In 2019 kan de start dus niet

liggen voor 2 januari 2019.
-

https://www.dus-i.nl/
https://www.dus-i.nl/
https://www.dus-i.nl/subsidies
https://www.dus-i.nl/subsidies/collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland/documenten
https://www.dus-i.nl/documenten/publicaties/2019/03/19/vragen-en-antwoorden-collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland
https://www.dus-i.nl/subsidies/collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland/documenten/publicaties/2018/12/12/brief-cewin-2019
https://www.dus-i.nl/subsidies/collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland/documenten/publicaties/2018/11/08/informatie-over-afhandeling-aanvragen-cewin


De aanvraagronde 2019 liep tot 1 maart 2019.

Voor de aanvraagronde 2020 kunnen vanaf 2 januari 2020 tot 1 maart 2020 aanvragen worden ingediend, tenzij de regeling wordt aangepast. In
2019 wordt namelijk nagegaan of de subsidieregeling op deze wijze gecontinueerd zal worden. Informatie daarover kunt u te zijner tijd vinden op
deze pagina. Eventuele wijzigingen in de subsidieregeling worden ook gepubliceerd in de Staatscourant.

Afhandeling van uw aanvraag
Na het indienen van uw aanvraag per e-mail ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn
voor afhandeling langer dan 13 weken.

Meer informatie
Meer informatie staat in de # subsidieregeling en de # wijziging. Lees ook de vragen en antwoorden.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op: cewin@minvws.nl. U ontvangt binnen tien dagen een reactie.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-33115.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69441.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland/documenten/publicaties/2019/03/19/vragen-en-antwoorden-collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland
mailto:cewin@minvws.nl

