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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Arjati. Het verslagjaar is een jubileumjaar voor onze 
Stichting, want op 7 mei 2009 was Stichting Arjati een feit. 10 Jaar later bloeit en groeit Stichting 
Arjati als nooit tevoren. Het is druk met diverse activiteiten en het lijkt alsof er geen stop op zit. Toch 
is het van belang dat Stichting Arjati zich niet laat meenemen in deze versnelling en bewaakt ze de 
kwaliteit van haar activiteiten.  

Dit doet ze met een 40-tal enthousiaste vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor het 
overdragen en bewaken van het Indisch en Moluks cultureel erfgoed. Zonder de steun van al deze 
vrijwilligers hadden deze activiteiten niet plaats kunnen vinden. Een oprecht dank je wel vanuit deze 
plaats dan ook aan onze vrijwilligers.  

In haar jubileumjaar heeft Stichting Arjati ook de ANBI-status mogen ontvangen. De ANBI-status 
voelt als een erkenning en Stichting Arjati is hier trots op.  

Wij wensen u veel leesplezier toe.  
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Over de Stichting 
 

1.1 Organisatie   
Stichting Arjati is op 7 mei 2009 in Breda opgericht met als doel het borgen en overdragen van het 
Indisch Cultureel Erfgoed. De Stichting Arjati heeft de culturele ANBI status vanaf 1 januari 2019. Het 
beleidsplan en algemene informatie zijn terug te vinden op de website www.arjati.nl 

Stichting Arjati kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de 
stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. 

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter:  M.E. Wallenburg 
Secretaris:  C. Vodegel 
Penningmeester: D. van Hoek 
Algemeen bestuurslid: E. Breuer 
Algemeen bestuurslid: vacature 

Bij de uitvoering van haar taken wordt Stichting Arjati ondersteund door een gedreven 
groep vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om haar activiteiten uit te voeren. Het 
merendeel van de vrijwilligers is boven de 65 jaar. Om continuïteit te borgen is verjonging van 
vrijwilligers noodzakelijk. Tegelijkertijd biedt dit allerlei kansen om vanuit een ander (jonger) 
perspectief naar de invulling van activiteiten te kijken met als doel het vergroten van aansluiting bij 
jongere generaties.   

Halverwege 2019 is een vacature voor een algemeen bestuurslid ontstaan. Stichting Arjati hoopt in 
de loop van 2020 weer over een voltallig bestuur van 5 personen te beschikken. 

1.2 Doelstelling 

Stichting Arjati streeft ernaar de Nederlands Indische geschiedenis vanuit verschillende 
perspectieven te laten horen.  Zij wil een podium zijn voor iedereen, die iets denkt bij te kunnen 
dragen aan de Nederlandse Indische geschiedenis.  

Stichting Arjati zet zich in om de Nederlands Indische geschiedenis onderdeel te maken van het 
regulier onderwijs. Op dit moment wordt aan de geschiedenis van Nederlands Indië summier 
aandacht gegeven in de reguliere geschiedenislessen.  

Stichting Arjati wil op een laagdrempelige manier mensen met het Indisch cultureel erfgoed kennis 
laten maken. Dit doet zij aan de hand van workshops, tentoonstellingen, theater- en/of 
muziekvoorstellingen e.a. 

1.3 Communicatie 

De meeste communicatie van Stichting Arjati verloopt via haar website www.arjati.nl Daar kunnen 
bezoekers terecht voor informatie over gehouden en komende activiteiten, gerelateerd aan 
materieel en immaterieel erfgoed.  
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Facebook, YouTube en andere sociale media zijn ook kanalen waar Stichting Arjati gebruik van 
maakt.  

Daarnaast worden activiteiten ook bekend gemaakt in regionale weekbladen en afhankelijk van de 
grootte van de activiteit dagbladen, omroep Brabant en regionale tv-zenders.  

1.4 Inkomsten 

Stichting Arjati is een non-profit organisatie. De inkomsten die zij ontvangt via donaties en 
sponsoring vloeien rechtstreeks terug in de organisatie. 

Stichting Arjati dankt haar individuele donateurs die niet bij naam bekend zijn en haar sponsors 
Gemeente Breda en Stichting Raffy-Leystroom. 

Meer financiële informatie vindt u in hoofdstuk 4. 
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2. Terugblik activiteiten 2019 
2.1 Herdenking en herinnering 

Een van de kerntaken van Stichting Arjati is het borgen van de Indië Herdenking op 15 Augustus. In 
2009 heeft zij deze taak overgenomen van de werkgroep herdenking KJBB (Kinderen Japanse 
Bezetting en Bersiap). Op 15 Augustus 2019 droeg de Indië herdenking het thema ‘Ontdek gisteren, 
begrijp vandaag’. Zoveel mensen die samen komen om met elkaar te herdenken. Niet alleen 
ouderen, maar ook hun kinderen en kleinkinderen. En zoveel mensen die hielpen om er een goede 
herdenking van te maken. Zonder hun steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn geweest. Genoemd 
worden de vrijwilligers van zowel Raffy als Arjati, medewerkers van Raffy, het Raffykoor, militairen 
van de Groep Luchtmacht Reserve, veteranen van de Bond van Wapenbroeders en last but not least 
leerlingen van KBS Kievitsloop.  

 

Inmiddels 10 Jaar later is deze herdenking niet meer weg te denken en zijn er gemiddeld 500 
personen bij deze herdenkingsceremonie aanwezig. In het kader van haar 10-jarig jubileumjaar 
brengt Stichting Arjati een boek uit met daarin een selectie toespraken en gedichten, die de 
afgelopen 10 jaar voorgedragen zijn tijdens de Indië herdenking op 15 Augustus in Breda. Op 15 
augustus 2020 wordt deze jubileumuitgave aan het publiek gepresenteerd.  

In het verlengde van haar kerntaak sluit Stichting Arjati bij diverse gerelateerde activiteiten aan. Zo 
zijn er vertegenwoordigers van Stichting Arjati aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei bij de 
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erevelden in Loenen en bij het monument De Vlucht in Breda. Op deze manier laat Stichting Arjati 
zien zich ook betrokken te voelen bij de Nationale Dodenherdenking. 

Op regionaal niveau is Stichting Arjati jaarlijks met een aantal veteranen aanwezig bij de Indië 
Herdenking bij de Trip van Zoudtlandkazerne, waar gesneuvelde Bredase en Oosterhoutse militairen 
herdacht worden.  

27 Oktober werd in Breda de Poolse Herdenking gehouden en tegelijkertijd de bevrijding van Breda 
door de Polen gevierd. Vanwege de viering 75 jaar Bevrijding Nederland in de periode augustus 2019 
– september 2020 was de herdenking bij het ereveld aan de Ettensebaan groots opgezet. Ook hier 
waren een aantal vertegenwoordigers van Stichting Arjati aanwezig.  

2.2 Overdracht en educatie 

Stichting Arjati organiseert diverse activiteiten, die aansluiten bij de doelstelling.  De doelgroep die 
Stichting Arjati wil bereiken is eenieder, die geïnteresseerd is in de Nederlands-Indische 
geschiedenis. Zij probeert op een dusdanige manier naar buiten te treden, opdat eenieder 
geprikkeld raakt en nieuwsgierig wordt naar het Indisch cultureel erfgoed. Onderdeel hiervan is het 
actief de samenwerking zoeken met het basis- en voortgezet onderwijs.  

 

Actieve samenwerking gebeurt al jaren met 
KBS Kievitsloop. Het adopteren van het 
Indiëmonument heeft de samenwerking 
met Stichting Arjati versterkt en ook dit jaar 
is er een gastles gegeven aan de leerlingen 
van groep 7. Daarnaast hebben de 
leerlingen een bezoek aan het Indisch 
Museum van Stichting Arjati gebracht en 
konden de leerlingen 1e generatie Indische 
Nederlanders en Molukkers interviewen. 
Van de vragen en antwoorden hebben de 
leerlingen mooie werkstukken gemaakt. 
Trots werden deze werkstukken op 15 
Augustus gepresenteerd aan de vele 
bezoekers, waaronder locoburgemeester 
Marianne de Bie. 

KBS Helder Camara probeert ieder jaar een 
dag te organiseren, waarbij leerlingen van 
groep 8 een bezoek brengen aan het 
Indisch Museum. Ook in 2019 is dit gelukt 
en heeft het museum bezoek een vervolg 
gekregen in de vorm van een gastles.   

Regelmatig ontvangt Stichting Arjati 
verzoeken voor ondersteuning bij 
afstudeerprojecten. De studenten zijn zeer 



  
 
 

Pagina | 8  
 
 

enthousiast wanneer zij ontdekken hoeveel informatie Stichting Arjati heeft, waar zij iets mee 
kunnen doen. Daarnaast is het niet alleen de feitelijke informatie, waarbij ondersteund wordt, maar 
zet Stichting Arjati ook haar netwerk in om de studenten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. 
Twee voorbeelden van afstudeeropdrachten van studenten Fontys Hogeschool Journalistiek en 
Breda University of Applied Sciences zijn respectievelijk het maken van een podcast en de productie 
van een korte film De Rijsttafel. Beide producties worden in 2020 voor ruim publiek toegankelijk 
gemaakt.  

In het kader van haar 10-jarig jubileum heeft Stichting Arjati een aantal extra activiteiten 
georganiseerd. Meer hierover kunt u vinden in de extra opgenomen paragraaf 2.4.  

Andere activiteiten die georganiseerd werden, waren lezingen, workshops en presentaties. Sommige 
presentaties waren besloten, zoals bijv. die aan de vrouwengroep Bavel en de presentaties aan de 
vrijwilligers van Gotong Royong Zwolle. Anderen hadden een open karakter, bijvoorbeeld de lezing 
over het boek Ochtendpost door auteur Shirley Rigault.  

Ook staat Stichting Arjati regelmatig op verschillende bijeenkomsten of pasars met informatie en 2e 
hands Indische en Molukse boeken.  

Stadsarchief Breda en Stichting Arjati hebben het plan opgevat om meer met elkaar te doen. Een 
eerste aftrap daarvoor was op woensdag 18 december tijdens het stamboomcafé Indische Roots. 

2.3 Materieel en immaterieel erfgoed 
Op 17 maart 2019 was het een jaar geleden dat het Indisch Museum, selamanya di dalam hatiku, 
officieel geopend werd door burgemeester Paul Depla en wethouder Marianne de Bie. Het Indisch 
Museum streeft ernaar om een volwaardig erfgoedmuseum te zijn. Dit doet zij door zich te richten 
op  

a) behoud en bescherming van de collectie,  
b) het faciliteren van ontmoeting voor bezoekers,  
c) het vastleggen van individuele verhalen 
d) het bieden van erfgoededucatie.  

Aan alle 4 criteria – verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten - wordt door het Indisch 
Museum hard gewerkt. Er is een start gemaakt met het registeren en omschrijven van de in het 
museum tentoongestelde objecten en de objecten die bewaard worden in het depot. De 
omschrijvingen kunnen zowel op papier als digitaal geraadpleegd worden. 

De voorwerpen in het Indisch Museum nodigt bezoekers uit tot het vertellen van verhalen. Diverse 
verhalen zijn het afgelopen jaar door vrijwilligers vastgelegd. Op verzoek van de Indische 
Genealogische Vereniging in Den Haag zijn een aantal verhalen verder uitgewerkt. Deze verhalen 
worden opgenomen in het boek Kind in Indië, dat door de IGV half 2020 zal uitbrengen.  

Met betrekking tot erfgoededucatie doet Stichting Arjati actief mee om middelbare scholen en 
lagere scholen te stimuleren tot museumbezoek. Een aantal gastvrouwen en gastheren zijn zodanig 
getraind dat zij leerlingen die zich inschrijven via Museumschatten of Museumschatjes deskundig 
kunnen begeleiden tijdens hun museumbezoek.  
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De bezoekersaantallen laten het afgelopen jaar een mooie stijging zien, echter dit kan beter. Om een 
grotere stijging te bereiken, zal er meer ingezet moeten worden op public relation. Het bezoek 
varieerde van individuele (ongeplande) bezoeken tot op verzoek georganiseerde groepsbezoeken.  

 

Stichting Arjati schuwt de samenwerking met andere musea niet. Steeds vaker wordt nl. aan het 
Indisch museum gevraagd om individuele archieven in bewaring te nemen. Met de schenker(s) 
wordt gekeken of deze archieven wel op zijn plaats zijn in het Indisch museum of dat deze informatie 
beter bewaard kan worden in één van de andere musea, die gelinkt zijn aan de Nederlands Indische 
geschiedenis. Te denken valt aan Museum Bronbeek in Arnhem of het Indisch Familiearchief in Den 
Haag.  

2.4 Activiteiten in het kader van het jubileum 
Dinsdag 7 mei 2009 is de officiële oprichtingsdatum van Stichting Arjati. Dit hebben wij op 
donderdag 9 mei 2019 in besloten setting met onze vrijwilligers gevierd met de nodige hapjes en 
drankjes. Op deze dag werd er teruggeblikt en vooruitgekeken. Een bijzonder moment was het 
benoemen van onze VIP-vrijwilligers met het uitdelen van de daarbij behorende oorkondes en 
bloemen.  

Op zaterdag 25 mei werd ons 10-jarig lustrum gevierd middels het Brindofestival. Een dag waarbij 
het grote publiek kennis mocht maken met stichting Arjati, haar vrijwilligers en alles waar stichting 
Arjati voor staat. Van 13.00 uur – 20.00 uur was er livemuziek van bevriende muzikanten, die 
speciaal voor het Brindofestival in unieke samenstellingen speelden. Tussen de optredens door was  

Op zaterdag 23 november besloot Stichting Arjati haar vrijwilligers te trakteren op een bijzonder 
vervroegd december cadeau. Zo werden zij uitgenodigd voor de muzikale theatervoorstelling 
Senang. Een verhaal over de Indische ouders en grootouders van de acteurs, die met zo’n 
tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de jaren vijftig een koud welkom kregen in Nederland. 
Een theater met aandacht voor afkomst, tradities en botsingen. Een persoonlijke zoektocht naar 
identiteit, bekend voor iedereen die opgroeit in twee culturen. Een bijzonder moment om dit met 
elkaar te mogen beleven.   
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3. Voorgenomen activiteiten 2020 
 

In 2020 vinden de reguliere activiteiten, zoals uitgevoerd in 2019, ook plaats in 2020. Onder het 
kopje agenda van de website van Stichting Arjati zijn alle geplande activiteiten opgenomen. Onder 
de paragrafen een beschrijving van extra of nieuwe activiteiten. 

Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk is Nederland in de ban van het corona virus. Diverse 
activiteiten die in de periode maart tot en met juni gepland zijn, kunnen niet doorgaan. Van de 
activiteiten die na juni 2020 worden gehouden, is onzeker hoe en op welke manier deze activiteiten 
zullen doorgaan.  

Aan het einde van het verslagjaar 2020 zullen we weten wat voor impact het coronavirus gehad 
heeft op onderstaande activiteiten.  

3.1 Herdenking en herinnering 
 

Het thema 75 jaar vrijheid wordt in de periode 2019/2020 groots in Nederland gevierd. Ook Stichting 
Arjati draagt haar steentje bij  door o.a. op 5 mei een vrijheidsmaaltijd te organiseren. Echter met 
aandacht voor het einde van de 2e Wereldoorlog in Azië op 15 augustus 1945, dat helaas geen 
vrijheid bracht.  
 
In het kader van 75 jaar vrijheid werkt Stichting Arjati samen met Blind Wall Gallery. In het voorjaar 
van 2020 zal een muurschildering aangebracht worden op de muur van het Indisch Museum. De 
kunstenaar laat zich inspireren op het verhaal van Frans en Miep, twee Bredanaars die in toenmalig 
Nederlands-Indië smoorverliefd op elkaar worden. Hun relatie was echter van korte duur: Frans 
kwam om tijdens een nachtelijk vliegoefening en Miep kwam met haar jonge kinderen in een 
Jappenkamp terecht. Miep overleefde de oorlog en keerde later met haar kinderen terug naar 
Breda.  
 
In samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum wordt op 15 augustus het project Huizen van 
Aankomst gepresenteerd.  
 

3.2 Overdracht en educatie 
Stichting Arjati ondersteunt het OLV in Breda bij de organisatie van een Indische dag op 6 april 2020.  
 
Vanuit Museumschatjes zijn er aanmeldingen voor een bezoek aan het Indisch Museum.  
 
Het jubileumboek 10 jaar Stichting Arjati wordt op 15 Augustus 2020 gepresenteerd. Dit wordt een 
bundel met een selectie van speeches van de afgelopen tien jaar, die tijdens de herdenking zijn 
voorgedragen. 
 
Met KBS Kievitsloop zijn afspraken gemaakt voor een gastles op 27 maart en een bezoek aan het 
museum inclusief interviews met 1e generatie Indische en Molukse ouderen op 20 april.  
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Een aantal groepsbezoeken aan het Indisch Museum staan ingepland.  
 
Met het IGV wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij het boek Kind in Indië gepresenteerd 
wordt.  

Stichting Arjati is een Indische Stadstoer aan het ontwikkelen. Eind 2020 is het streven om deze 
stadstoer klaar te hebben. 

3.3 Materieel en immaterieel erfgoed 
Met het beschrijven en registreren van de objecten en voorwerpen in het Indisch Museum wordt 
verder gegaan. 

Vanwege de grote hoeveelheid voorwerpen die het Indisch Museum in bewaring heeft, is besloten 
om van de zolder van het Indisch Museum een depot te maken. Dit doet zij samen met NL Doet op 
13 maart 2020. 

Voor het project Indo Rock heeft Stichting Arjati subsidie aangevraagd. Wanneer deze subsidie 
wordt toegekend, kan het project van start gaan.   
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4. Financiën 
 

In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van stichting Arjati van 2019 toegelicht aan de hand 
van een winst- en verliesrekening en de balans. 

4.1 Winst- en verliesrekening  
De financiële gegevens voor stichting Arjati voor het jaar 2019 zien er als volgt uit: 

 
Toelichting 
Stichting Arjati is een stichting zonder winstoogmerk en om 
die reden wordt ten alle tijden het nettoresultaat 
weggeschreven naar de reserves van de stichting. Deze 
reserveringen dienen om de continuïteit van de stichting te 
kunnen borgen opdat de stichting haar missie kan blijven 
nastreven, het behoud van het Indisch en Moluks materieel 
en immaterieel erfgoed. 
 
In 2019 stond er een bijzondere post op de winst- en 
verliesrekening namelijk, jubileum. Zoals al eerder vermeld, 
heeft stichting Arjati in het kader van deze mijlpaal een 
festival georganiseerd. Mede dankzij de extra subsidie van 
de gemeente Breda hebben we die dag geen entrée hoeven 
te vragen en konden we de prijzen voor consumpties ook 
laag houden zodat het voor iedereen toegankelijk was.     
 
Tot slot, de giften en de subsidie waren in 2019 hoger dan 
de voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met het 
jubileumboek wat op 15 augustus 2020 gepresenteerd 
wordt. 
 
 
 
 
 

2019
Omzet
Subsidies € 3.425,00
Donaties € 2.017,46
Jubileum € 1.270,01
Rente 0,15€         

€ 6.712,62

Kosten
Jubileum € 2.337,31
Herdenking € 1.655,34
Operationele kosten € 1.145,59
Subsidie 218,44€     
Donaties externen 15,00€       

€ 5.371,68

Resultaat 1.340,94€  




