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Beste lezer, in deze nieuwsbrief vindt u onze updates & aankondigingen. view_in_browser

WOII in 100 foto's
Waarvan 11 foto's uit de categorie Overzee -
Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen

Gisteravond zijn de 100 meest aansprekende foto's van de Tweede Wereldoorlog

bekend gemaakt. Alle provincies in Nederland droegen hier aan bij. Voor het

Koninkrijk der Nederlanden overzee (Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen) was

de ‘Werkgroep Overzee’ onder leiding van Stichting Pelita en het Indisch

Herinneringscentrum verantwoordelijk voor de keuze van de foto’s. 

De Werkgroep Overzee is verheugd over de vertegenwoordiging van 11

foto’s van de 100 voor dit  deel van de Nederlandse geschiedenis, omdat het

ook een ander dan Europees perspectief laat zien op de Tweede Wereldoorlog. Zo

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDAxNCZkPW81djhrNHM=._ufsi-sNGFxWJu5Sb3667CIg-5j-GKOLUmgjvSAmRRQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDAxNiZkPW42dTBkN3o=.tBKx2zAsUERxl1Jy1cJktKvp9Df_PR9zaMgf_5VABYg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDAxOCZkPWo0bjh5M3A=.3qlIBp9BodVGxDodzPt0rEFFlPc7ehmuntxRPUF3DYM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDAwOCZkPXIwZDdyOGw=.tLI-SfPa7e0sRfAiFFrQNT_vEds4mWNOlmThvhfiL3M
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wordt uit de foto’s bijvoorbeeld duidelijk dat het echte einde van de Tweede

Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden pas op 15 augustus 1945 was. De

Werkgroep Overzee vindt het voorts van belang dat grote groepen in de Nederlandse

samenleving met wortels in Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen, zich

herkennen in de 100 

foto’s. 

In100foto's 
2:14 AM - May 5, 2020

Presentator en directeur van Stichting Pelita Rocky Tuhuteru koos een groepsfoto van
Nederlandse verzetsstrijders in Nederlands-Indië tijdens Japanse bezetting. Hij is
geraakt door de vrouw in het midden: haar naam is Coosje Ayal: "Voor mij 'tante Koos'
omdat ik van Molukse origine ben, net als zij" – Zij is wat mij betreft het gezicht van
het verzet tegen het fascisme." #in100fotos #75jaarvrijheid Stichting Pelita Museum
Maluku NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies 75 jaar vrijheid

Like Comment Share

Bekijk alle 100 foto's

4 en 5 mei | Herdenk online

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDA5NCZkPWI2cTBkNXA=.xIkW80uTGgq-xo7ty1lGD1ARw0v-zNUYH1CqQqi3tCk
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75 jaar vrijheid | #blijfthuis

Dit jaar herdenken we thuis en online. Hieronder een overzicht met programma's die

u kunt livestreamen en/of kunt terugkijken. 

Stichting Musea & Herinneringscentra 40-45 - Vertel Vrijheid livestream

Kamp Westerbork - 4 mei #ikherdenkthuis podcast

Nationaal Monument Kamp Vught - 4 mei herdenking

Stichting Vrienden van Bronbeek - 4 mei toespraak

Bevrijdingsspecial NOS - 5 mei

Nationale Herdenking Capitulaties 1945 - 5 mei

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 
4:55 PM - May 4, 2020

KRANSLEGGING OP DE DAM I Helaas konden ze vanavond niet zelf op de Dam
aanwezig zijn om de krans te leggen. Op het scherm zien we zoon Roy Kerrebijn die
het verhaal vertelt van zijn vader, de 93 jarige Bol Kerrebijn die als buitenkamper met
zijn familie de oorlog op Java heeft meegemaakt. Kleindochter Guusje Poolman
Simons vertelt het verhaal van haar oma, de 86 jarige Dolly Poolman Simons-Meijer
die tijdens de oorlog in het kamp zat. Twee scouts leggen namens hen de krans voor
alle burgers die geleden hebben onder de Japanse bezetting. Eerder op de avond
klonk in de Nieuwe Kerk het Indisch Onze Vader. #ikherdenk #15augustus

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDA5OCZkPWE1YjdzMno=.8qj-wlxfmcuLmeG4H6BwhODavpZk98hq93e3CmPvZTA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEwMiZkPXY2azdnOWc=.svS1UGAoj0YeKNbLjhH7hMfCeIZg_P42Didmu0QDCpg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEwOCZkPXQ0dDR6N3k=.tcEs1lu5B95lzsmtjlSjvGKwZIvUj48oMiTgWVJvYOg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDExMCZkPWM0bDVnM3o=.oNwTgAGJwW-Ft4hQ9WwAkAFiCYzq4-QMIKPzcfLvi2g
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDExNCZkPWE5djBoNHo=.hij6CqrWbV_ks3EFl_-XeVO31Ypty1MZhKu72Bwrxso
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEyNCZkPW8wZDl4NnQ=.pmowlapSxdw-ZlIQckHf046oaYVwb4MlkXdjwOGkOMk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEzMCZkPXMzeDZqM2k=.OnAmUnebLV1l1AO68koJU1AXg3nbcTmhDyQDW7AbzOc
https://preview.mailerlite.com/b1c4w2/1414469498261476809/o1s1/
https://preview.mailerlite.com/b1c4w2/1414469498261476809/o1s1/#
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Educatie | Cultuurmenu
Scholieren komen langs in Museum Sophiahof

Aankomend schooljaar bieden wij ons educatieve programma 'Plekken met een

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEzNCZkPWwybDlhNHc=.R_pCQx6XJCnDs8TfBHV8RgxQh6kIlZMQ6BrAogz4DSw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEzNiZkPW40bTdlOG0=.x3OhzkEnvORaZ9NC2UMuqpsKwEPa9oyv1x-v5DKC8Vk
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDEzOCZkPW81YjRhOGI=.8Ngse80cNxCBklRx93ETKNqbcVebxw9vKctKc8Xgn0s
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE0MCZkPWY2ZDZsM2Y=.FszFawHo5HWftlmkA2Fu79ifhw53oCJIR0tEmmGsQ3Y
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE0MiZkPWcyYTVjNXY=.acXuyz6gPtZApxSL-slXAGh0VLQCdvnnWPbFq9YTPew
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE0NCZkPWoxeTRjNW8=.jjk95Drwqy1b7nukxCYCoh6k7sLcpN8CbgVw8HsexJg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE0NiZkPXI5bzljOGg=.MrdCekAFHZZ1ivSI8QL2a5HJhS-CiYCUSP5E-4jz6K8
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verhaal' aan via het Haagse Cultuurmenu. Het Cultuurmenu is een project voor de

onderbouw van het voortgezet onderwijs waarin achttien Haagse musea lessen en

workshops aanbieden.

Het jaar 2020 staat in het teken van ‘WOII en 75 jaar vrijheid’ en in 2021 is er

landelijk aandacht voor ‘mensenrechten, dekolonisatie en internationalisering’.

Thema's die goed aansluiten bij onze organisatie en Museum Sophiahof!

Het IHC/Museum Sophiahof is opgenomen in 'menu G' samen met het Museon

en Nationaal Monument Oranjehotel. Scholieren bezoeken deze drie musea en

leren op die manier meer over de Tweede Wereldoorlog. 

Meer weten over dit project? Klik op de knop hieronder voor de volledige brochure.

Bekijk menu G

Update van onze projecten
Ook in coronatijd werken wij door!

De corona maatregelen zijn inmiddels verlengd. Tot 1 september is het helaas niet

mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Dit betekent dat ons

ontmoetingsprogramma Huizen van Aankomst op 15 augustus niet plaats kan

vinden. Maar niet getreurd! Wij zijn achter de schermen bezig met het plannen van

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE1MCZkPXIzZjJ6N2g=.lTaIxqNqlTADKVIv_r3MQLNfZPoHRlxX3pQ4IfQoGNs
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een nieuwe datum. Daarnaast zijn wij op zoek naar creatieve manieren om de

verhalen van de 75 huizen alsnog (digitaal) te kunnen vertellen. 

Wij kunnen niet wachten om weer open te gaan en evenementen te organiseren. Als

eerste staan de twee tijdelijke tentoonstellingen op de planning. En natuurlijk

Cafe Riboet! 

Prijsvraag | Doe je mee?
Beantwoord de vragen over ons webportaal

Iedere dinsdag plaatsen wij een vraag op onze Facebookpagina en Instagram! Maak

kans op een editie van het kookboek Indorock van Vanja van der Leeden!

Indisch Herinneringscentrum 
5:58 AM - Mar 31, 2020

PRIJSVRAAG | Doe je mee? De komende weken publiceren wij elke week een vraag
over het webportaal ‘Indie in Oorlog’. Stuur jouw antwoord naar
kenniscentrum@indischherinneringscentrum.nl. Heb je goed geantwoord? Dan
ontvang je een letter. Na 9 weken heb je een woord! Onder degene die het juiste
woord hebben ingezonden, verloten wij het kookboek Indorock van Vanja van der
Leeden 

✨

 Vandaag beginnen we met de eerste. Bekijk de video en beantwoord de
vraag: ‘Indië in oorlog’ geeft toegang tot enorm veel informatie en bronnen over: A)
Nederlands Indië tussen 1900 – 1942, in het bijzonder de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog. B) De uitgebreide geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger (KNIL). C) Indië en Indonesië tijdens de Tweede wereldoorlog en de koloniale
oorlog daarna. D) De Japanse bezetting van Nederlands Indië, bekeken vanuit
Nederlands, Indonesisch en Japans perspectief. Check iedere dinsdag Facebook en
Instagram voor een nieuwe vraag.

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE1MiZkPWY2cjRlNnM=.8vXITbbgQ6Q2sH7GH-fbaAz5iqHx4i-mBHrGG3VV8sI
https://preview.mailerlite.com/b1c4w2/1414469498261476809/o1s1/
https://preview.mailerlite.com/b1c4w2/1414469498261476809/o1s1/#
mailto:kenniscentrum@indischherinneringscentrum.nl.


08/05/2020, 11)50Nieuwsbrief mei 2020

Page 7 of 9https://preview.mailerlite.com/b1c4w2/1414469498261476809/o1s1/

Like Comment Share

Word vriend van het IHC!

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE1NiZkPWczYjJ0NGs=.iGv8KcLBIzhGgKh668ZAkLbq_pKHacJ-6zFsOSbWHCI
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https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE2MCZkPXkxazZiNm8=.H8u2zG62qj31opwbsxjFP4dvcK4u8TsZN4RCEf4xNsY
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https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE2NCZkPXg3azh2NmQ=.J3_Ulw6IxlXoSI71GXhVH1y-j2JIkp0a0AbdUvPB4EM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE2NiZkPWM0aTBzMGk=.Y40u6ddcz0b5SJfyS1ZRgdlfI1hgUQfag_1hTsT4jDw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE2OCZkPWYxYTZvMXg=.WwVL3TNhqaolaWL0tTWkDsKG0TKVi8qWkEUGyc7ciJc
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Het Indisch Herinneringscentrum zet zich in om de geschiedenis van de

Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan door te

geven, levend te houden en te onderzoeken wat dit voor huidige generaties

betekent.

Dat doen we voor u, maar ook graag samen met u! Als Vriend geeft u het Indisch

Herinneringscentrum net even dat extra steuntje in de rug. Met een donatie van

minimaal €25 per jaar ondersteunt u ons werk en bent u als Vriend op een speciale

manier verbonden aan het Indisch Herinneringscentrum.

Word nu Vriend en ontvang het fotoboek 'Het Verhaal van Indië' óf jeugdboek 'Nooit

meer thuis' van Martine Letterie als welkomstgeschenk. Het fotoboek 'Het Verhaal

van Indië' geeft een sfeerimpressie van de nationale overzichtstentoonstelling ‘Het

Verhaal van Indië’ over de Nederlandse aanwezigheid in Indië, met name over de

gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna. Het jeugdboek

'Nooit meer thuis' is een gevoelige jeugdroman over afscheid nemen van je

moederland en aarden in een nieuw land.

Naast het welkomstcadeau ontvangt u ook eens per jaar een speciale

uitnodiging alleen voor Vrienden!

Word vriend van het IHC

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE3NCZkPW8waTd2N3g=.nHTn3etKQzSyk5oe6G4u4Q-451nk_XK336MP9xsMEAM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE3MCZkPXo1dzhtOW4=.i80wMep7ZyW7gkC6gcWT3j7Fi046BbMvGvDYKuPO7HQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE3NiZkPWcwaDRtM2M=.UL98x0h0BYilerPDESy6R_gtcGibF1lpMkUBN5kHiek
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE3OCZkPXI0YTBvN3k=.PvjLpafRFsw2ztgJ5uL4vZEPA59aDw9Xgenz-bvLvE8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDE0NDY5NDk4MjYxNDc2ODA5JmM9bzFzMSZiPTM0NDc2NDE4MCZkPW42YzJvNGg=.frK8-8bX23SFWg9DFMBx3pvthMrk4PKMa6itC9KWW7g
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Indisch Herinneringscentrum

Sophiahlaan 10, Den Haag
Netherlands

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website of iets bij ons

hebt besteld.
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