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1. Projectgegevens 

 
Naam organisatie Stichting ‘Histori Bersama’ 
Projecttitel Histori Bersama 
Naam contactpersoon Marjolein van Pagee (oprichter, projectleider) 
Correspondentieadres Wilhelminastraat 98 
Postcode 4413BC 
Vestigingsplaats Krabbendijke 
Telefoonnummer +31-6-45004475 
E-mailadres info@historibersama.com 
Website www.historibersama.com 
Rechtsvorm  Stichting 
KvK nummer 66900522 
IBAN nummer NL17 RABO 0314279652 
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2. Projectbeschrijving 

2.1. Probleemstelling: Nederland en Indonesië 
 

Hoewel Indonesië en Nederland een geschiedenis delen die meer dan 400 jaar teruggaat, hebben 
beide landen dit verleden los van elkaar verwerkt. Daardoor speelt het koloniale verleden in beide 
landen een totaal andere, soms zelfs tegenovergestelde rol. Waar de koloniale bezetting van 
Indonesië in Nederland als een onderbelichte zwarte bladzijde wordt gezien waarmee in het reine 
moet worden gekomen, staat het einde van de Nederlandse bezetting in Indonesië voor de geboorte 
van een onafhankelijke natiestaat waar men trots op kan zijn. Vanuit die verschillende vertrekpunten 
zijn ook verschillende narratieven ontstaan. In al die jaren is een nauwe intellectuele samenwerking 
tussen Indonesische en Nederlandse, schrijvers, onderzoekers, historici of journalisten, niet tot stand 
gekomen. Aangezien de eeuwenlange geschiedenis van het Westers kolonialisme op mondiaal niveau 
een enorme impact heeft gehad en onze huidige wereld nog steeds beïnvloedt, menen wij dat een 
meer transnationale benadering van de geschiedschrijving zinvol zou kunnen zijn. Een totaal ander 
perspectief kan ook bijdragen om oude, vastgeroeste denkpatronen te doorbreken en tot nieuwe 
inzichten te komen. Los van de fysieke afstand lijkt de taalbarrière een van de belangrijkste obstakels 
die een dergelijke transnationale uitwisseling tegenhoudt. Uiteraard heeft het internet de 
communicatie op lange afstand een stuk makkelijker gemaakt, toch is het taalprobleem daarmee niet 
opgelost. Om die reden wil stichting Histori Bersama een zogenaamde ‘taalbrug’ slaan door online 
vertalingen van artikelen te plaatsen.  
 
In de Nederlandse context neemt kolonialisme een aparte plaats in. Tot voor kort werd het debat 
alleen in de marge gevoerd. Nog steeds vormt het koloniale verleden geen belangrijke pijler in het 
Nederlands geschiedenisonderwijs. Los van de jaarlijkse ‘Indië-herdenking’ in Den Haag (waar niet het 
Nederlandse optreden maar de Japanse capitulatie van augustus 1945 centraal staat) wordt dit 
verleden niet landelijk herdacht.  
 
Niettemin is er sinds een jaar of tien sprake van een groeiende belangstelling voor de gruwelijkheden 
die Nederlandse militairen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) pleegden. De reeks 
succesvolle rechtszaken van stichting Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) tegen de 
Nederlandse staat zorgden voor een opleving van het debat. Tussen september 2017 en februari 2022 
financierde de overheid nieuw grootschalig onderzoek naar deze periode.  
 
Door de jaren heen is er veel geschreven over de Nederlandse bezetting van Indonesië. Dit neemt niet 
weg dat het onderwerp voor de meeste Nederlanders nog steeds onbekend of zelfs irrelevant is. 
Bovendien wordt het merendeel van de publicaties vanuit een puur Nederlands-centrisch oogpunt 
beschreven. Ook al wordt het gewelddadige karakter van de bezetting steeds vaker belicht, het debat 
richt zich vooralsnog met name op de Nederlandse beleving. Begrip voor, en kennis van de 
Indonesische visie op deze gebeurtenissen ontbreken nagenoeg.  
 
In Indonesië is het tegenovergestelde aan de hand: de onafhankelijkheidsoorlog is een van de 
belangrijkste elementen van het nationale zelfbeeld en de geschiedschrijving. Het verslaan van de 
Nederlandse kolonisator vormde immers het begin van een nieuwe, onafhankelijke natiestaat. De 
veel gehoorde kritiek is dat het Indonesische narratief de strijd tegen de Nederlandse kolonisator te 
eenzijdig en te romantisch weergeeft. Door de heroïsche heldendaden van Indonesische strijders zo 
nadrukkelijk naar voren te schuiven, blijft de gewelddadige realiteit van die strijd veelal onderbelicht. 
Recentelijk proberen Indonesische historici en journalisten hierin verandering te brengen.  
 
Samenvattend: waar het koloniaal verleden in Nederland nauwelijks is doorgedrongen tot de 
algemene kennis, is het nationaal zelfbeeld van Indonesiërs juist geworteld in deze geschiedenis. In 
die zin hebben beide landen een verschillende uitdaging. Onze hoop is dat Histori Bersama aan een 
breder begrip kan bijdragen door het opzetten van een online platform waar ieder in zijn of haar 
eigen taal over de geschiedenis kan lezen.  
 



Nederland & Indonesië  

	 4	

 
2.2. Kernactiviteiten Histori Bersama  
 

1. De Stichting houdt zich voornamelijk bezig met het online plaatsen van artikelen, berichten en 
video’s uit zowel Nederlandse en Indonesische media op een drietalige website (Engels-
Nederlands-Indonesisch). Het gaat om content die eerder is gepubliceerd. Dit kan recent zijn 
maar ook artikelen van langer geleden komen in aanmerking. 
 

2. In de zomer van 2022 lanceerde de Stichting een nieuw project: De Indonesië interviews. Het 
idee achter deze professioneel opgenomen gesprekken is om Indonesiërs in Nederland een 
gezicht te geven en in een rustige setting aan het woord te laten. Het eerste pilot-interview met 
K.U.K.B.-voorzitter Jeffry Pondaag staat inmiddels online en het voornemen is om meer mensen 
voor deze serie te interviewen. Om dit te realiseren willen wij het komende jaar onderzoeken of 
wij in aanmerking komen voor subsidie zodat de werkzaamheden beloond kunnen worden met 
een vergoeding. 

2.3. Draagvlak 
 
Oprichter en projectleider Marjolein van Pagee: 
 

Uit de hoeveelheid ‘likes’ en ‘views’ op sociale media, de reacties en de hoeveelheid 
keren dat de artikelen worden gedeeld, blijkt dat er in beide landen veel 
belangstelling is voor de Nederlandse koloniale bezetting van Indonesië. 

 
De Indonesische studente Rasya Swarnasta (17) die aanbood om Engelstalige stukken naar het 
Indonesisch te vertalen, schreef bijvoorbeeld:  

 
I really want to support Histori Bersama because I have a feeling like there is 
something missing when it comes to colonialism and Indonesian history writing. It 
would be nice if I can help to make this more clear, starting with being a volunteer 
for Histori Bersama. 

 
2.4. Doelstelling:  
 
Allereerst wil stichting Histori Bersama de kennis over de gezamenlijke geschiedenis in Nederland en 
Indonesië toegankelijk maken voor een breder publiek. De Stichting heeft de volgende doelstellingen 
geformuleerd:  
 

1. Kennisdeling en educatie. Het over en weer verspreiden, delen en toegankelijker maken van 
kennis en perspectieven op het koloniaal verleden in zowel Nederland als Indonesië; 

2. Kritische reflectie en debat. Door verschillende visies naast elkaar te plaatsen wordt een 
kritische reflectie op het eigen perspectief aangemoedigd; 

3. Bewustwording en begrip. Bijdragen aan een proces van bewustwording over hoe het 
verleden in beide landen doorwerkt door meer inzicht te verschaffen in het verschil van 
beleving. 

   
2.5. Doelgroep 
 
Het platform is in principe bedoeld voor een breed en internationaal publiek: wetenschappers, 
studenten, schrijvers, onderwijsinstellingen, in geschiedenis geïnteresseerde jongeren en 
volwassenen. Onze ambitie is om de kennis over de Nederlandse bezetting van Indonesië te 
verspreiden onder een breder publiek.  
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2.6. Achtergrond en aanleiding 
 
Oprichter en projectleider Marjolein van Pagee: 
 

Een oud portret van mijn opa in uniform was de aanleiding voor mijn zoektocht naar zijn 
ervaringen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ik kwam erachter dat hij tussen 
1947 en 1949 bij de Mariniers in Surabaya zat. Dat ene portret zette mij er toe om het foto- 
en interviewproject ‘Kembang Kuning – Gele Bloem’ te starten. Sinds 2010 interviewde ik 
meer dan vijftig Nederlandse en Indonesische veteranen en ooggetuigen. 
 
Door mijn vele reizen naar Oost-Java kwam ik in aanraking met een heel ander historisch 
perspectief. Voor de Indonesiërs is de onafhankelijkheidsoorlog de geboorte van de 
eenheidsstaat. Maar in Nederland zijn de zogenoemde ‘politionele acties’ een pijnlijk 
hoofdstuk dat men maar niet onder ogen wil zien. Inclusief de 350 jaar die daaraan 
voorafging.  
 
Hoe kwam Histori Bersama tot stand? Eigenlijk heel eenvoudig: Samen met mijn Indonesische 
contacten vertaalden wij zo nu en dan artikelen die we vervolgens deelden op social media. 
Wij deden dit vanuit de motivatie om elkaar meer inzicht te geven over wat er gedacht werd 
aan de andere kant van de wereld. Door de vele ‘likes’ en commentaren kwamen we erachter 
dat er in beide landen interesse is om meer te weten te komen over elkaars denkbeelden. Niet 
lang daarna kwam ik op het idee om de vertalingen te bundelen en samen te brengen op een 
website. Het is een gegeven dat de Nederlandse taal op wereldschaal relatief weinig 
gesproken wordt, dit zorgt ervoor dat ons land met veel mensenrechtenschendingen is 
weggekomen. In onderzoeken naar koloniale misstanden is het vaak “de slager keurt zijn 
eigen vlees.” Indonesië is een van de weinige landen in de wereld die de taal van de 
kolonisator niet heeft overgenomen. Met als gevolg dat Nederlandse discussies over wat er in 
Indonesië is gebeurd tot op de dag van vandaag vaak Nederlandse onderonsjes blijven. Er is 
weinig confrontatie. Met het doorbreken van de taalbarrière wil ik de stolp van Nederland 
halen. Het kan louterend werken om perspectieven, met name van de volkeren die de 
koloniale bezetting hebben ondergaan, tot je te nemen en daarmee aan de slag te gaan en zo 
het denken te hervormen. 

 
2.7. Toekomstvisie 
 
Voor de komende drie jaar heeft de stichting de ambitie om het netwerk en de activiteiten verder uit 
te breiden. We kijken tevreden terug op de afgelopen vijf jaar waarin we onszelf succesvol hebben 
gepositioneerd. Onder geschiedkundigen en journalisten in beiden landen is Histori Bersama 
inmiddels een begrip. We willen dan ook vooral doorgaan op het ingeslagen pad zodat de database 
aan vertalingen gestaag kan doorgroeien.  
 
Speciale aandacht zullen wij besteden aan het nieuwe interview-project De Indonesië Interviews.  

 
 

3. Organisatie 
 

3.1 Bestuur 
  
Op grond van artikel 4 van de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit ten minste drie leden. 
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De leden van het bestuur genieten geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
 
Bestuursleden zijn:  
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1. Voorzitter:  
Dhr. Daniël Kilian Jacob SAMAR met burgerservicenummer: 129574910, 
geboren op: 29-06-1970, wonende te: Zutphen 

 
2. Secretaris:  

Mw. Asri Anisa PRASADANI met burgerservicenummer: 211402631, 
geboren op: 04-01-1993, wonende te: Amsterdam 

 
3. Penningmeester: vacant 

 
3.2. Projectleiding 
 
De projectleiding is voornamelijk in handen van Mw. Magdalena Adriana VAN PAGEE (oprichter en 
historicus). Haar taken zijn: het bijwerken van de website, het beheren van de bankrekening en het 
bijhouden van een administratie Tot op heden voert zij al haar werkzaamheden uit op vrijwillige basis.   
 

 
4. Vermogen 

 
4.1. Inkomsten  
 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
   
1. het stichtingskapitaal;   
2. subsidies en donaties;   
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;   
4. eventuele andere verkrijgingen en baten.  
 
4.2. Beheer  
 
De verkregen inkomsten worden aangehouden op een rekening-courant bankrekening. De stichting 
houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.  
 
Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken 
over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
 
4.3. Afwezigheid winstoogmerk:  
 
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  
  
4.4. Liquidatiesaldo 
 
Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform artikel 11 lid 5 van de statuten een 
batig liquidatiesaldo aan een ander ANBI-fonds met een gelijksoortige doelstelling worden besteed. 
 
4.5. Begroting 
 
Op dit moment heeft de stichting ongeveer 1800 euro in kas, een bedrag dat hoofdzakelijk gebruikt 
voor reiskostenvergoeding, het betalen van de maandelijkse kosten van de Rabobank en de website. 
Het plan is om in de komende tijd op zoek te gaan naar externe financiering voor het project De 
Indonesië interviews. Het project is op dit moment nog in de ontwikkelingsfase en wij hebben nog 
geen concrete begroting vastgesteld.  
------------------------- 
Aldus vastgesteld: December 2022 


