VAN DE WERKGROEPEN

DEN HAAG VERWELKOMT
HET INDISCH HERINNERINGSCENTRUM
over woonde op nummer 12 Couperus’ oom Guillaume Louis
Baud. Broer Jan Dekker verkocht zijn huis later aan Couperus’
grootvader jonkheer Joan Reynst, waar Couperus als kind veel
kwam.
Nederlands Indië én Indonesië in verleden, heden en
toekomst wederom verbonden met Den Haag
Yvonne van Genugten spreekt met enthousiasme en ingetogen
passie over de plannen met het IHC. De bedoeling is dat het IHC
een belangrijk deel vormt van de Indische pleisterplaats waar

Yvonne van Genugten (zittend), Carla van Beers en

men tentoonstellingen kan bezoeken en waar conferenties en

Emilie Linssen. Foto Martin Snuverink

salonmiddagen met bijzondere thema’s worden gehouden. Ook
is het plan om er een interactief kenniscentrum met pu-

Het gonsde al geruime tijd van de berichten, maar nu is

blieksactiviteiten en een educatieve ruimte voor de jeugd in te

het zeker: het Indisch Herinneringscentrum (IHC) heeft een

richten.

nieuw onderkomen gevonden op een wel zeer bijzondere

Met tal van initiatieven zal het IHC tegemoet komen aan de

plaats in het historische deel van de stad, aan de Sophialaan

informatiebehoefte over ons Indisch verleden, dat gedurende

10. Midden in het Willemspark en op loopafstand van de

de gehele twintigste eeuw ook zo nauw verweven is geweest

Archipelbuurt, in het hart van oud-Indisch Den Haag, waar

met de Haagse geschiedenis in die periode. Met deze prachtige

de karakters van Louis Couperus tot leven kwamen.

plek hoopt de actieve leiding van het IHC de Indische gemeenschap veel te kunnen bieden, waarbij ook wordt gedacht aan

Van Arnhem naar Den Haag

een museumwinkel en het te huur aanbieden van vergader- en

Begin maart 2017 is besloten om het tijdelijk onderkomen in de

conferentiezalen en ruimtes voor Indische organisaties.

boerderij op het Arnhemse landgoed Bronbeek te verlaten en is

Tussen 1945 en 1962 hebben meer dan 300.000 mensen vanuit

van alles in beweging gezet om een nieuw passend onderko-

Indonesië de oversteek naar Nederland gemaakt. Het Koninklijk

men te vinden. De al geruime tijd geleden voorgenomen

Nederlandsch-Indisch Leger, de Tweede Wereldoorlog, de

uitbreidingsplannen konden in Arnhem niet worden gereali-

daarna gevoerde Indische vrijheidsstrijd, de dekolonisatie en de

seerd en de beloofde nieuwbouw zou nog jaren kunnen duren.

repatriëring vormen geen eenvoudig verhaal. Het Indisch Herinneringscentrum wil deze complexe geschiedenis in al haar

Directrice van het IHC, Yvonne van Genugten, is blij met de vele

facetten doorgeven aan de volgende generaties.

hartelijke reacties die zij naar aanleiding van de verhuizing van

Ook de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de

Arnhem naar Den Haag heeft ontvangen. In de hofstad koestert

Japanse bezetting en de capitulatie van Japan op 15 augustus

men het Indische verleden en is er ook aandacht voor de

1945 bij het Indisch monument is dan vlakbij.

pijnlijke aspecten van de koloniale geschiedenis: de stad

De Indische gemeenschap is met deze nieuwe pleisterplaats

verwelkomt het Indisch Herinneringscentrum daarom met

wederom verbonden met Den Haag, van waaruit het Indische

open armen.

verleden levend wordt gehouden en de toekomst nieuwe

Het nieuwe Indisch Herinneringscentrum komt in het gebouw

kansen biedt voor het aanhalen van de banden met het

dat naast en tegenover de huizen staat waar niemand minder

Indonesië van nu.

dan Multatuli en later Louis Couperus zelf vele bezoekjes
hebben gebracht. Eduard Douwes Dekker verbleef geregeld bij

Carla van Beers en Emilie Linssen-van Rossum,

zijn broer Jan Dekker, die op Sophialaan 9 woonde. Daartegen-
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