PROJECTPLAN

50 JAAR MOLUKSE GEMEENSCHAP ALPHEN AAN DEN RIJN

Juni 2012

VOORWOORD

In de loop van 2011 heeft een groep Molukse ingezetenen van Alphen aan
den Rijn het initiatief genomen om te gedenken dat in 2015 het 50 jaar
geleden is, dat de Molukse gemeenschap alhier is ontstaan.
In dit document willen wij als initiatiefnemers het projectplan beschrijven,
zoals het in nauw overleg met elkaar en na onderlinge discussie tot stand is
gekomen. Het spreekt vanzelf, dat wij de volle verantwoordelijkheid hiervoor
wensen te dragen.
Het belang van dit projectplan is tweeërlei van aard. Ten eerste, het geeft aan
waarop het project gericht is en de weg waarlangs het doel moet worden
bereikt. Daarmee is het een richtsnoer voor het plannen, uitvoeren,
evalueren en bijstellen van projectactiviteiten. In dit verband geeft het aan
wat van iedere betrokkene wordt verwacht. Onder betrokkene verstaan we:
ieder individu, (sub)groep, organisatie of instelling die een bijdrage levert aan
de realisatie van het project. Ten tweede, dient het document ter
onderbouwing van het aanvragen van bijdragen uit de hoek van fondsen en
sponsoren, die met dat doel zullen worden benaderd.
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INLEIDING

Het uitgangspunt van het projectplan is de viering van het 50-jarig bestaan
van de Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn in 2015. Deze
gelegenheid willen wij aangrijpen om hierbij stil te staan en dit feit op
gepaste wijze te herdenken. We willen niet alleen terug kijken in het
verleden, maar ook het verleden plaatsen in het heden met zicht op de
toekomst.
Centraal in onze aanpak staat het begrip “erfgoed”. Het instituut Erfgoed
Nederland verstaat dit als de door verschillende generaties overgedragen
materiële (objecten) en immateriële (verhalen) cultuuruitingen van een
samenleving. Erfgoed is daarmee cultureel divers. Wat voor de ene groep
erfgoed is, hoeft dat voor de andere groep niet te zijn.
Met dit project willen wij het verhaal vertellen van 50 jaar Molukse
gemeenschap in Alphen aan den Rijn voor de huidige en de nieuwe
generaties (Molukse) Nederlanders. Hierbij gaat het om dat de waarde van
ons erfgoed wordt overgedragen op de volgende generaties. Om dit op
verantwoorde wijze te kunnen bewerkstelligen hebben Molukse ingezetenen
van Alphen aan den Rijn, in dit projectplan de Stuurgroep genoemd,
Stichting “Jajasan Alphen 1965-2015” opgericht, hierna kortweg aan te
duiden als de Stichting. De Stichting gaat de komende vier jaar zich
committeren aan dit plan. De groep bestaat uit de volgende leden:
De heer ir. I.P. (Tjak) Reawaruw
Mevrouw N.S.C. (Nadine) Amanupunnjo
De heer E.J.G. (Estafano) van Aanholt (Bc.)
Mevrouw E. (Emma) Talahaturuson
Mevrouw E.J.M. (Esmeralda) Salamony (Bc.).
In het projectplan beginnen we in hoofdstuk 1 met een organisatieschema
van het project en aansluitend een beschrijving van de leden van de
Stuurgroep. Wie zijn de leden en welke achtergrond hebben zij. Hierna komt
in hoofdstuk 2 de formulering van de missie en visie, die de grondslag vormt
van het projectplan. Daarna komen doel en doelstellingen van het project
aan de orde. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de producten en in
hoofdstuk 4 de thema’s besproken: in welke vorm willen we het verhaal van
50 jaar Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn vertellen, welke
thema’s komen hierbij aan bod en in hoofdstuk 6 wordt besproken hoe we
dit willen we aanpakken. De bronnen die wij hiervoor zullen gebruiken,
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staan beschreven in het daaraan voorafgaande hoofdstuk 5. Het uiteindelijk
resultaat van het project wordt gemeten aan de hand van de afzet van de
producten. Vandaar het wezenlijke belang van een goed marketing en public
relations plan, welke terug te lezen is in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 staat
het tijdspad van het project vermeld. Vervolgens vindt in hoofdstuk 9 een
financiële vertaling van het projectplan plaats in de vorm van een indicatieve
begroting, alsmede de wijze van financiering ervan. Tenslotte wordt een
overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen.
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1.

ORGANISATIE

In schema ziet de organisatiestructuur van het project er als volgt uit:

	
  

Voor een beschrijving van de taak- en functiebeschrijving van de
verschillende onderdelen van de organisatie, zie hoofdstuk 6.
Inmiddels zijn de statuten van de Stichting op 1 juni 2012 bij de notaris
gepasseerd en is zij vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer...........De Stuurgroep - tevens het bestuur van de Stichting bestaat uit:
De heer ir. I.P. (Tjak) Reawaruw, voorzitter
Hij is in 1947 in Indonesië geboren. Heeft ruime ervaring in
welzijnswerk / samenlevingsopbouw in de breedste zin van
het woord, zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland. Hij
werkte afwisselend als onderzoeker, docent, consultant,
professional en vrijwilliger in tal van projecten. Deze hadden
te maken met: gemeenschapsontwikkeling, zelforganisatie,
cliëntparticipatie,
onderwijsondersteuning,
educatie,
empowerment,
evaluatieonderzoek,
actieonderzoek,
methodiekontwikkeling,
netwerkvorming,
training,
projectontwikkeling/financiering.
Tussen 1979 en 1990 was hij voorzitter, eerst van de
renovatiecommissie van de Molukse wijk in Alphen aan den
Rijn en daarna van de plaatselijke Dewan Maluku Jajasan
Kaju Putih, bestaande uit de Molukse Raad en de
welzijnsstichting Kaju Putih. Tien jaar was hij eindredacteur
van “Berita Tifa”, het stichtingsblad van Kaju Putih.
Voor zijn pensionering in 2007 was hij plaatsvervangend
directeur van Stichting Welzijn (nu: Participe) te Alphen aan
den Rijn. Sinds 2009 is hij actief als vrijwilliger bij Participe
als lid van de Denktank, Klankbordgroep Vrijwilligers en
voorzitter van de externe Klachtencommissie.
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Mevrouw N.S.C. (Nadine) Amanupunnjo, secretaris
Is van Molukse afkomst, geboren in 1977 en nog steeds
woonachtig te Alphen aan den Rijn. Ruim 12,5 jaar is zij
werkzaam als Medisch Analiste in een Klinisch Chemisch
Laboratorium van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Zij heeft altijd een binding gehad met de Molukse wijk in
Alphen aan den Rijn. Sinds 1997 is zij actief als vrijwilliger
voor de Stichting Kaju Putih, waarbij zij zich voornamelijk
heeft gericht op de derde generatie Molukse jongeren in
Alphen aan den Rijn. Haar betrokkenheid varieerde van het
organiseren van bepaalde activiteiten tot het werven van
vrijwilligers voor een nieuw stichtingsbestuur. Ook heeft zij
haar bijdrage geleverd aan het boek “PortretPortret,
Jongeren op de Molukken en in Nederland”. In 2010 heeft
zij samen met vijf andere initiatiefnemers, genaamd
werkgroep Meneruskan van Stichting Kaju Putih, het feest
rondom het 45 jaar bestaan van de Molukse wijk Alphen
aan den Rijn georganiseerd.

De heer E.J.G (Estafano) van Aanholt (Bc.), penningmeester
	
  
Geboren in 1983. Diploma Commerciële Economie
behaald aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij
ontwikkelt zich als ondernemer met ambitie. Heeft ruime
ervaring in Sales, met een interessant netwerk. Zijn
ervaring strekt zich uit tot: telefonische acquisitie in call
centres en Account Manager in de zakelijke markt,
onder andere voor het detacheren van ICT professionals
binnen de support omgeving en bij Life After Football
(LAF). Daar groeide hij door naar de functie van Sales
Manager, waar hij nieuwe concepten bedacht en
uitwerkte, zoals LAF magazine, LAF Lifestyle Fair, LAF
in business, LAF TV en LAF Online. Bij LAF begeleidde
hij ook directe collega’s. Thans is hij werkzaam als
Blackberry Trainer, waarbij hij sales trainingen geeft en
is daarnaast zelfstandig ondernemer met Status Pro,
gericht op personeelsbemiddeling.
Als vrijwilliger zette hij zich in het verleden in voor
Stichting Kaju Putih, waar hij in diverse werkgroepen
activiteiten organiseerde voor de Molukse gemeenschap
in Alphen aan den Rijn. Ook ondersteunde hij het
bestuur bij de werving van een nieuw bestuur.
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Mevrouw E. (Emma) Talahaturuson, lid
Zij is in 1948 in Indonesië geboren.Na het behalen van
haar MULO diploma, deed zijn op kantoor werkervaring
op bij verschillende bedrijven. Thans werkt zij bij Avery
Dennison.
Ze volgde een balletopleiding en een dansopleiding in
Moluks foklore bij een Indonesische docente, die
samenwerkte met het Nederlandse Volksdans Instituut.
Dit resulteerde – in opdracht van het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - in de organisatie
van een aantal dansvoorstellingen, ook in samenwerking
met het Nederlandse Volksdans Instituut.
Verder deed zij ervaring op als vrijwilliger bij Stichting
Capitan Jonker (nu: Stichting Kaju Putih) o.a. als
dansdocente zowel in modern ballet als in Moluks foklore
aan kinderen en volwassenen. Bij het 40-jarig jubileum
van de Molukse wijk in 2005 werd een dansvoorstelling
gegeven in het Parktheater in Alphen aan den Rijn.
Haar laatste werkervaring als vrijwilliger is acht jaar
lidmaatschap van het stichtingsbestuur van Kaju Putih
geweest. Dit werd afgesloten met het verkrijgen van
gemeentelijke instemming voor plaatsing van een nieuw
multifunctioneel gebouw op de plek van het voormalige
stichtingsgebouw van Kaju Putih. Naar verwacht zal dit
over 3 jaar zijn gerealiseerd.

Mevrouw E.J.M (Esmeralda) Salamony (Bc.), lid
Is in 1982 geboren en na haar afstuderen begonnen bij
JCDecaux Nederland BV waar zij is doorgegroeid tot
P&O
Adviseur.
In
deze
functie
is
zij
medeverantwoordelijk voor het gehele personeelsbeleid
van de organisatie.
Op haar 18e is zij begonnen met vrijwilligerswerk binnen
de Molukse gemeenschap. Zo heeft zij meegedaan aan
projecten speciaal gericht op Molukse jongeren. Ook
was zij lid van werkgroep Meneruskan en heeft ze met
deze werkgroep activiteiten georganiseerd zoals het
feest 45 jaar bestaan Molukse wijk te Alphen aan den
Rijn. In 2004 heeft zij voor haar opleiding HBO
Personeel & Arbeid haar afstudeerscriptie geschreven:
“De positie van Molukkers op de arbeidsmarkt.”
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2.

LEIDRAAD VAN HET PROJECT

	
  

2.1

Missie en visie

In de loop van 50 jaar Molukse geschiedenis is een scala aan erfgoed tot
stand gebracht. Onmiskenbaar maakt deze geschiedenis ook deel uit van de
Alphense geschiedenis.
Onze missie is om dit erfgoed te verzamelen, te verwerken en over te dragen
aan de volgende generaties. We willen historische kennis aanbieden en het
historisch besef vergroten om ervan te leren. Door niet alleen ons bezig te
houden met het verleden, maar ook met de opgave hoe wij ons erfgoed voor
de toekomst kunnen bewaren. En, met de vraag hoe we ons erfgoed kunnen
inzetten om vorm te geven aan onze toekomst.
In dit opzicht overstijgt onze missie het belang van de Molukse gemeenschap
en onze mogelijke betekenis voor andere groepen en gemeenschappen. Ter
verduidelijking willen wij Frank Akihary (2011) citeren: “We kunnen dicht bij
onze cultuur blijven en toch meebouwen, meedenken en meedoen in een
andere cultuur dan de onze”.
Onze visie is gestoeld op het activeren en mobiliseren van diegenen die het
erfgoed bezitten, de Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn. Zij
dienen te worden gestimuleerd dit beschikbaar te stellen en in geschikte
vorm toegankelijk te maken voor belangstellende vrijwilligers, die kennis
hiervan willen nemen. Het verzamelen, verwerken en vastleggen van het
materiaal moet - in principe - gebeuren door (groepen van) niet in geld
beloonde vrijwilligers.
Wat dit betreft is Stichting Kaju Putih – die zich richt op
samenlevingsopbouw ten behoeve van de Molukse gemeenschap in Alphen
aan den Rijn – een onmisbare partnerorganisatie voor nauwe samenwerking.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de (re)vitalisering van de
gemeenschap.
Voor de Stichting - zonder noemenswaardige kennis en ervaring in het
omgaan met erfgoedontwikkeling - is intensief overleg en samenwerking met
geschikte instellingen en organisaties daartoe nodig. Zonder twijfel is er
sprake van een complexe operatie, die voor de kleine Alphense Molukse
gemeenschap bovendien relatief groot van omvang is. Daarom moeten
kansen en mogelijkheden optimaal worden benut, waarbij gewerkt wordt op
basis van voortschrijdend inzicht.
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Voor een project als die ons voor ogen staat, is externe financiering
onmisbaar. De Stuurgroep zal ijveren voor het aantrekken van voldoende
geldelijke middelen om het project te kunnen realiseren. Met het oog op het
ambitieuze projectplan, is er gekozen voor een lange projectperiode met de
voorbereiding eind 2011 als start en de afsluiting, die medio 2015 is
voorzien.
Cruciaal voor het welslagen van het project, is de vorming van een goed
gekwalificeerd
en
gemotiveerd
projectteam,
dat
bereid
is
verantwoordelijkheid te nemen voor de volle duur van het project.
Kenmerkend is, dat het team vooral sturing moet geven aan een groot aantal
werkprocessen. Daarom geven wij het team de naam van Stuurgroep.
2.2

Doel en doelstellingen

Doel
Herdenken van 50 jaar Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn aan de
hand van het zichtbaar maken van haar erfgoed.
Doelstellingen
1. In beeld en geschrift brengen van de diversiteit in de Alphense Molukse
samenleving.
2. Vastleggen van de multiculturele ontwikkeling vanuit Moluks perspectief
op het niveau van:
de maatschappij
de gemeenschap
de (sub)groep
de individu
3. Stimuleren tot denken over de toekomst van de Alphense Molukse
samenleving in open verbinding met de haar omringende samenleving
Om de vraag te kunnen beantwoorden of en in welke mate de doelstellingen
zijn gerealiseerd, moeten zij aan de SMART criteria voldoen.
Specifiek: De Stuurgroep houdt medio 2015 een grote culturele manifestatie,
omdat het dan 50 jaar geleden is dat er een grote groep Molukkers in Alphen
aan den Rijn kwam wonen. In de aanloop daartoe worden diverse (culturele)
activiteiten georganiseerd met uiteindelijk medio 2015 als hoofdproduct de
publicatie van een gedenkboek als specifieke doelstelling.
Meetbaar: Een van de voornaamste doelstellingen is om de begroting
sluitend te krijgen om de activiteiten te kunnen organiseren en het
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gedenkboek te lanceren. Om het gedenkboek te kunnen bekostigen zullen er
o.a. diverse evenementen worden georganiseerd. Tevens zullen wij als
initiatiefnemers op zoek gaan naar sponsoren en worden er diverse fondsen
aangeschreven om de begroting sluitend te maken. Later in dit rapport
worden de diverse producten omschreven, presenteren wij een begroting van
de baten en lasten met de daarbij behorende tijdslijnen. De volgende
doelstelling is dat de producten een zo breed mogelijke groep aanspreken
binnen de Alphense Molukse samenleving. Dit wordt o.a. gerealiseerd
doordat de werkzaamheden in principe door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Bovendien kan nagenoeg een ieder uit de gemeenschap zich direct en/of
indirect terug vinden in het gedenkboek en worden er voor diverse generaties
en groepen mensen evenementen georganiseerd om zoveel mogelijk mensen
bij dit project te betrekken.
Aanvaardbaar: Het project zal vele mensen uit de doelgroep aanspreken
gezien de saamhorigheid, culturele en maatschappelijke betrokkenheid waar
deze doelgroep om bekend staat. Er wordt niet alleen op diverse manieren
terug gekeken naar de afgelopen 50 jaar, maar ook komen de actualiteiten
aan bod en werpen we een blik op de toekomst voor de huidige generatie
Molukkers in Alphen aan den Rijn. De samenstelling van de Stuurgroep is
dusdanig dat wij alle geledingen binnen de Molukse gemeenschap in Alphen
aan den Rijn kunnen aanspreken en betrekken bij dit project. Beschikbare
netwerken worden ingeschakeld, waardoor het project ook een uitstraling
krijgt buiten de Molukse gemeenschap.
Realistisch: De initiatiefnemers van dit project hebben bij elkaar opgeteld
tientallen jaren ervaring in het besturen van een Molukse stichting, het
leiden van (werk)groepen vrijwilligers en het organiseren van evenementen
voor deze doelgroep. Daarnaast beschikt de Stuurgroep over een breed
netwerk van contacten met o.a. diverse fondsen, bedrijven en instanties om
de begroting sluitend te krijgen.
Tijd: Als initiatiefnemers hebben wij een periode van vier jaar uitgetrokken
om dit project tot een goed eind te brengen. Een project dat binnen de
Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn vele emoties zal losmaken,
aangezien de geschiedenis, actualiteit en toekomst van Molukkers in Alphen
aan den Rijn op diverse onderscheidende manieren in beeld zal worden
gebracht.
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3.

PRODUCTEN

In dit hoofdstuk omschrijven wij de producten die gerealiseerd zullen
worden. Deze producten dienen tot stand te komen door zelfwerkzaamheid
van de Molukse gemeenschap in nauwe samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties, die een bijdrage kunnen leveren. Om zoveel
mogelijk (met name Molukse) mensen te activeren en mobiliseren, is het
zaak om hun goed te blijven informeren. Eveneens is het van belang hun
aandacht te blijven houden door het opzetten van geschikte activiteiten, die
uitnodigen tot meedoen en hoge betrokkenheid.
Hiervoor
schakelen
wij
een
aantal
hulpmiddelen
in,
zoals
informatiebijeenkomsten, het internet en sociale media. Op deze wijze
kunnen wij veel werk uitbesteden aan een grote groep vrijwilligers.

3.1

Het gedenkboek

Met dit initiatief staat het gedenkboek op allerlei gebieden centraal.
Allereerst werkt de Stuurgroep met alle andere (sub)producten naar een
climax toe, waarbij het gedenkboek op een nader te bepalen gelegenheid
officieel gelanceerd zal worden. Bovendien is het onze intentie om middels
deze (sub)producten, het werven van sponsoren en het aanschrijven van
diverse fondsen inkomsten te genereren om de productie, oplage en
distributie van dit gedenkboek te realiseren.
De content van het gedenkboek zal verzameld worden door een redactie die
door de Stuurgroep zal worden samengesteld. Volgens onze richtlijnen zal
vervolgens een eindproduct ontstaan waarbij wij allerlei onderwerpen
rondom “50 jaar Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn” zullen
belichten door met name fotografie en tekst.
In dit kader worden activiteiten ontplooid om mensen zelf aan te sporen tot
het leveren van foto’s en zelf geschreven verhalen (naast interviews).
Kinderen worden uitgenodigd om bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek
stukjes te schrijven over hun grootouders of zaken, die te maken hebben met
hun Moluks-Nederlandse achtergrond.
Schrijverschap stimuleren onder jongeren en volwassenen is een ander
nevendoel voor het tot stand brengen van het gedenkboek.
__________________________________________________________________________________
Projectplan	
  	
  
50	
  jaar	
  Molukse	
  gemeenschap	
  Alphen	
  aan	
  den	
  Rijn	
  	
  
12	
  
	
  

__________________________________________________________________________________	
  
	
  

3.2

Overige producten

Het ligt in de bedoeling om naast het gedenkboek een beperkt aantal
thematisch gerichte boeken uit te brengen, die afzonderlijke publicatie
verdienen.
Expositie
Middels een serie van evenementen biedt de Stuurgroep een aantal mensen
vanuit de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn en/of personen met
enige binding tot deze groep, de gelegenheid om bepaalde producten te
exposeren aan een ieder die dit interessant vindt. Hierbij denken wij aan
schilderijen, gedichten, foto’s, liederen, lezingen, toneelstukken, etc.
Uiteraard zal dit evenement via diverse kanalen bekend gemaakt worden om
een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken.

Studies
Erfgoed dat nadere studie verdient, ligt op het gebied van de geschiedenis
van drie onderwerpen: Stichting Kaju Putih, de Molukse kerken en de
renovatie en eigendomsoverdracht van de Molukse wijk. Om zo objectief
mogelijk te werk te gaan, zal de Stuurgroep dit uitbesteden aan stagiairs die
dit als opdracht in het kader van hun studie Geschiedenis kunnen opnemen.
Een door de Stuurgroep in te stellen begeleidingsteam zal de voortgang en de
kwaliteit van het werk bewaken.

CD’s
De Molukse samenleving in Alphen aan den Rijn heeft diverse bands gekend
waarbij vele Molukkers, voornamelijk uit de tweede generatie, in actief
waren. Het is bedoeling dat wij deze bandleden weer bij elkaar brengen en
hen een of meerdere nummer(s) te laten opnemen. Dit zal vervolgens
uitgebracht worden op een CD die wij zullen gaan verkopen in het teken van
ons initiatief.

Feestavond
Op een speciale avond op een nader te bepalen datum zullen wij een
feestavond organiseren waarbij wij een aantal bands en bekende DJ’s op
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zullen laten treden. Het nevendoel van deze avond is ook geld in te zamelen
voor het project onder andere door het houden van een Molukse veiling.
DVD’s
Een belangrijke activiteit bestaat uit het digitaliseren van oude foto-, film- en
video- en audiomateriaal, dat de basis kan vormen van de productie van
meerdere thematisch getinte DVD’s.
Ook zal de Stuurgroep vanaf het eerste moment beelden vast laten leggen
omtrent de weg naar het uiteindelijk doel (“the making of the project”). Dit
zal uiteindelijk zorgen voor een eindproduct met unieke content die wij
wederom kunnen exploiteren. Voorbeelden van de content kunnen o.a. zijn:
achter de schermen bij interviews, repetities van de bands, optreden van
zowel bands als DJ’s, beeld van evenementen rond expositie, de feestavond
en de lancering van het gedenkboek.

Speciale publicaties
Er is een voorlopige (mondelinge) afspraak gemaakt voor de publicatie medio
2015 van een speciale uitgave van De Viersprong, het Geschiedkundig
Tijdschrift Alphen aan den Rijn. Dit gebeurt in samenwerking met de
Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.
Ook zal het landelijk verschijnende Molukse maandblad Marinjo worden
benaderd voor het aanleveren van een serie artikelen over (de voortgang van)
het project, met nadruk op het richten van de schijnwerpers op gerealiseerde
(tussen)producten.

Symposium
Ter gelegenheid van de presentatie van het gedenkboek, organiseert de
Stuurgroep een symposium om te benadrukken dat wij niet alleen wensen
terug te kijken naar het verleden, maar ook het verleden willen plaatsen in
het heden met zicht op de toekomst.
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4.

THEMA’S

De ontwikkeling van de Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn wordt
beschreven aan de hand van thema’s, die voor haar kenmerkend zijn. Van
deze thema’s worden doelgroepen afgeleid, waarop activiteiten worden
gericht. De thema’s zullen in de verschillende producten terugkomen. Deze
thema’s kunnen gaandeweg het proces worden aangepast en/of aangevuld
met andere thema’s.
Thema’s

Doelgroep

Methode

Ontstaansgeschiedenis
van de Molukse wijk
Alphen

De gehele Alphense
Molukse gemeenschap

- Onderzoek in
archief bij
verschillende
instanties.
- Interviews

Podiumkunsten

Muziekgroepen/bands
Dansgroepen
Toneelgroepen

- Onderzoek foto-,
film-, audio- en
drukwerkarchief
- Interviews

Overige kunsten

Kunstenaars

Typering gemeenschap -

1e generatie
2e generatie
3e generatie (jongeren)
4e generatie
gemengde relaties

-

Samenlevingsopbouw

- Landelijke Molukse
- Onderzoek laten
organisaties
uitvoeren door
- Kerken (binnen/buiten)
studenten
- Stichting Kaju Putih
(stagiaires) en
- Dewan Maluku
interviews laten
- Renovatie wijk
afnemen
- Kumpulans
(Verenigingen van
dorpen van herkomst)
- Maleise taal
- Adat (gewoonterecht)
- Politiek

Opvoeding en educatie

-

Interviews
Archief bij derden
Interviews afnemen
Zelf verhalen
schrijven
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Sport en spel

Volleybal teams
Voetbalteams
Zaalvoetbalteams
Overig (turnen,
zwemmen, judo, etc.)
- Alphense Molukse
sporttalenten
-

- Onderzoek foto-, filmen drukwerkarchief
- Interviews
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5.

BRONNEN

	
  

Gebruik wordt gemaakt van de volgende informatiebronnen:
•
Internet, Facebook/websites e.d.
•
Nationale Archief (bijv. Dienst der Domeinen over bouw van de wijk,
lijst 1e bewoning)
•
Streekarchief
•
Archief Lokale Pers
•
Alphens Journaal
•
Films bij mensen thuis (video’s, 8 mm films en digitaal)
•
Foto’s bij mensen thuis (in albums en schoenendozen)
•
Nationale tv documentaires, reportages en journaals (bijv. stille
optocht Maluku, Molukse kunstenares in Barcelona en optreden
Danjil in Voice of Holland)
•
Archief TV West
•
Archief Alphen Stad FM
•
Archief Molukse instellingen, zoals Museum Maluku, Landelijk
Steunpunt Educatie Molukkers, etc.
•
Archief lokale instellingen, zoals bibliotheek, Parktheater etc.
•
Archief Moluks maandblad Marinjo
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6.

PLAN VAN AANPAK

De werking – in de praktijk - van het organisatieschema van het project in
hoofdstuk 2 zal hier verder worden toegelicht.
De leiding van het project (project management) berust bij de Stuurgroep,
tevens optredend als Bestuur van Stichting “Jajasan Alphen 1965-2015”, die
speciaal voor dit project in het leven is geroepen. Men zou ook kunnen
zeggen, dat de projectverantwoordelijkheid in handen ligt van een uitvoerend
bestuur, dat sturing geeft aan het totale project en coördinerend optreedt.
Hieronder een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de
Stuurgroep:
•

Inrichten van de organisatie;

•

Beleid bepalen;

•

Informeren, activeren en mobiliseren van de (Molukse) samenleving;

•

Samenstellen en aansturen van de diverse werkgroepen;

•

Contacten realiseren en onderhouden met instanties, bedrijven,
sleutelfiguren, etc.;

•

Realiseren van
gedenkboek.

de

producten

met

als

voornaamste

focus

het

De Stuurgroep geeft richtlijnen aan en stuurt de werkgroepen aan, die de
verantwoordelijkheid over de realisatie van de verschillende producten zullen
gaan dragen. Van de werkgroepen maken personen uit, die over een
specifieke deskundigheid en/of ervaring beschikken, die nodig zijn voor een
goede kwaliteit van de te leveren producten. Bijvoorbeeld: schrijvers,
fotografen, filmers, videografen of personen met expertise op het gebied van
digitalisering van beeldmateriaal, multi-media productie, desk top publishing
(DTP) en vormgeving. Via netwerken zullen geschikte personen worden
geworven, waarbij de focus vooral ligt op de eigen (Molukse) gemeenschap.
Tevens zal er een redactie in het leven worden geroepen die de content van
de producten - zoals het gedenkboek - zal bepalen en (helpen) verzamelen.
De invulling en selectie hiervan gebeurt aan de hand van de richtlijnen van
de Stuurgroep. (Extern) geworven correctoren zullen de redactie uit het
oogpunt van kwaliteitsbewaking ondersteunen.
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Leden van werkgroepen en de redactie draaien in principe mee als volontairs.
Een uitzondering hierop vormen de bij de speciale studies in te schakelen
stagiairs, die in aanmerking komen voor een stagevergoeding. De begeleiding
van de stagiairs vindt echter ook op vrijwillige basis plaats.
Een ander kenmerk van onze aanpak ligt in de wil samen te werken met
andere organisaties en instellingen, met name zij die beschikken over
expertise op het gebied van beheer en ontwikkeling van erfgoed, zoals de
Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. Maar ook met de bibliotheek,
die thans aan het grote publiek een project aanbiedt voor het digitaliseren
van oude foto- en filmmateriaal.

We sluiten dit hoofdstuk af met een beschrijving van taak- en
functieomschrijving van de belangrijkste functies, die het project moeten
gaan dragen.
Bestuur
Doel van de functie:
Het besturen van een financieel gezonde en goed organiseerde Stichting
“Jajasan Alphen 1965-2015”, met als doel het herdenken van 50 jaar
Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn aan de hand van het
zichtbaar maken van haar erfgoed.
Taken:
- Eindverantwoordelijk zijn voor de Stichting
- Het minstens vier keer per jaar organiseren en houden van
bestuursvergaderingen.
- Het maken van een jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de
jaarrekening.
- Het maken en goedkeuren van het Projectplan.
Stuurgroep
Doel van de functie:
Leidinggeven aan het project (project management). Het aansturen en
begeleiden van de werkgroepen ten einde het gedenkboek en de overige
producten te realiseren met betrekking tot 50 jaar Molukse gemeenschap te
Alphen aan den Rijn. Dit gebeurt aan de hand van het goed gekeurde
Projectplan.
Taken:
- Het (toezien op het) samenstellen van de werkgroepen, de redactie en
overige werkverbanden.
- Het aansturen van en overleggen met de redactie ten behoeve van het
gedenkboek.
- Het aansturen van en overleggen met het hoofd van iedere werkgroep.
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-

-

Het maken en bewaken van de planningen en de budgetten voor de
verschillende werkgroepen in overleg met het hoofd van de werkgroep en
de redactie.
Het aanschrijven van en het onderhouden van contacten met sponsoren
en andere organisaties en instellingen waarmee wordt samen gewerkt.
Het werven van vrijwilligers voor de redactie, commissie van aanbeveling
en leiding van de werkgroepen.
(Het toezien op) de werving van overige vrijwilligers.

Commissie van aanbeveling
Doel van de functie:
Het ondersteunen en adviseren van de Stichting, alsmede het aanbevelen
van de Stichting bij potentiële samenwerkende organisaties, fondsen en
sponsoren.
Taken:
- Het adviseren van de Stuurgroep.
- Optreden als ambassadeur van het Project bij potentiële samenwerkende
organisaties, fondsen en sponsoren.
Inmiddels is deze commissie reeds gevormd en maken de volgende personen
hiervan deel uit:
De heer drs. M. Paats, oud-burgemeester van Alphen aan den Rijn.
De heer drs. W. Manuhutu, oud-directeur van het Moluks Historisch
Museum (nu: Museum Maluku).
Mevr. drs. E. Leih, plv. directeur van Stichting Participe, Alphen aan den
Rijn.
Redactie
Doel van de functie:
Het begeleiden, organiseren en bewaken van het proces rondom de realisatie
van de producten van het Project, met name het gedenkboek 50 jaar
Molukse gemeenschap te Alphen aan den Rijn.
Taken:
-

Het begeleiden van een team van schrijvers, vormgevers en andere
specialisten. Auteurs helpen bij het realiseren van een goed
eindproduct.
Het organiseren/uitzetten van opdrachten, het maken van planningen
en het bewaken van budgetten.
Het bewaken van de voortgang van het proces en de kwaliteit van het
product.
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Hoofd werkgroep
Doel van de functie:
Het aansturen van de werkgroep en tevens het aanspreekpunt voor de
Stuurgroep ten einde het specifieke eindproduct te realiseren.
Taken:
-

Het aansturen van de werkgroep.
Fungeren als aanspreekpunt voor de Stuurgroep.
Het organiseren en leiden van vergaderingen met de werkgroep.
Het maken van de planning en het bewaken van het budget per
werkgroep.
Het in overleg met de andere leden van de werkgroep verdelen van de
taken.

Lid werkgroep
Doel van de functie:
Het samen met overige leden van de desbetreffende werkgroep realiseren van
een specifiek product.
Taken:
-

Het – in samenspraak met de overige leden - uitwerken van
opdrachten en uitvoeren van taken op basis van het Projectplan en
richtlijnen afkomstig van de Stuurgroep en de redactie.

Projectgroep
Samenstelling en doel:
Bestaande uit de Stuurgroep en het hoofd van alle werkgroepen en die van
de redactie, met als doel het coördineren van alle projectactiviteiten.
Taken:
- Het voeren van periodiek overleg over de planning, uitvoering en
bijstelling van projectactiviteiten.
- Het bespreken van de voortgang van de realisatie van het projectplan
en het daarbij oplossen van gerezen problemen.
Wat werving voor iedere van boven genoemde functies betreft, zal de van
toepassing zijnde taak- en functieomschrijving tot uitgangspunt dienen.
Verder moet de persoon in kwestie voldoende geschikt zijn om te kunnen
opereren binnen de door de Stuurgroep geformuleerde werkopdrachten voor
het desbetreffende werkverband (redactie, werkgroep of commissie).
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7.

MARKETING EN PR PLAN

Om het project onder de aandacht te brengen zal er een aantal initiatieven
worden gestart. De start van het project zal worden ingeluid middels een
informatiebijeenkomst voor de Molukse gemeenschap in Alphen aan den
Rijn.
De communicatie met de doelgroep vindt voornamelijk plaats via de eigen
website. Dit zal ontwikkeld worden door een groep van creatieve mensen met
een achtergrond in webdesign/-ontwikkeling. Bovendien worden de sociale
media kanalen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn gekoppeld aan de
website zodat we op deze manier interactie creëren met de mensen die enige
binding hebben met het project en/of de Molukse samenleving in Alphen aan
den Rijn.
In de aanloop naar en tijdens het project maken wij gebruik van de volgende
communicatiemiddelen:
•
•
•
•
•

Eigen website
Nieuwsbrief (digitaal als fysiek)
Facebook pagina en account
Twitter account
LinkedIn Groep

Op de eigen website vindt de communicatie plaats, zijn foto’s terug te vinden,
een agenda, kunnen mensen reacties plaatsen op artikelen en worden er
nieuwsberichten geplaatst, die in het kader staan van het initiatief en/of
interessant zijn voor de doelgroep. Op deze manier blijven de website en onze
sociale media kanalen interessant en zullen de mensen de website blijven
bezoeken. Door de items door te linken naar de sociale media kanalen wordt
dit vervolgens verspreid naar de juiste mensen in onze doelgroep, verkrijgen
wij de nodige naamsbekendheid en kunnen wij een beroep doen op
bijvoorbeeld vrijwilligers wanneer er bepaalde taken uitgevoerd moeten
worden.

Doelgroep
De doelgroep is verdeeld in een aantal groepen. Hieronder wordt omschreven
wie dit zijn, hoe we hen gaan benaderen en welke rol zij hebben.
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1. Molukkers in Alphen aan den Rijn
De doelgroep bestaat voornamelijk uit alle mensen die enige binding hebben
met de Molukse samenleving, in het bijzonder de Molukse inwoners uit
Alphen aan den Rijn. De doelgroep zal benaderd worden om activiteiten te
organiseren en medewerking te verlenen. Zij zullen bovendien enthousiast
gemaakt moeten worden via onze communicatiemiddelen om aanwezig te zijn
en/of mee te doen aan onze activiteiten.
2. Organisaties
Organisaties zoals bijvoorbeeld het Oranje Fonds en de Historische
Vereniging Alphen aan den Rijn zullen benaderd worden om een bijdrage te
doen dat ten goede zal komen aan de doelstellingen van dit project.
3. Overheid
De overheid zal benaderd worden voor subsidies om het project mede
mogelijk te maken, om te zorgen voor de benodigde vergunningen, voor
toegang tot de door haar beheerde archieven en andere goederen/diensten
die wij nodig zullen hebben om het project mogelijk te maken. Zij zullen
benaderd worden door de Stuurgroep met ondersteuning van een aantal
sleutelfiguren die ons bij willen staan in een adviserende rol bij dit project.
4. Sponsoren
Bedrijven zullen benaderd worden om een bijdrage in geld, goederen en/of
diensten beschikbaar te stellen ten bate van het project. Zij zullen benaderd
worden via onze netwerken en komen in aanraking met ons initiatief middels
onze communicatiemiddelen, zoals sociale media en free publicity.

De boodschap
De belangrijkste boodschap die wij de doelgroep mee willen geven is dat dit
initiatief is gestart vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid om de
afgelopen 50 jaar van Molukkers in Alphen aan den Rijn gezamenlijk
middels uiteenlopende activiteiten en producten te gedenken en samen
vooruit te kijken naar een toekomst waarin onze Molukse identiteit zich
verder kan blijven ontwikkelen.
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Marketingstrategie
De marketingstrategie zal in kaart worden gebracht met behulp van de 4 P’s;
Product, Prijs, Promotie en Plaats.

Product
De producten zijn reeds in hoofdstuk 3 de revue gepasseerd. Het voordeel is
dat het grootste deel van de Molukse doelgroep direct of indirect binding
heeft met deze initiatieven. Dit vergroot de kans op medewerking en
deelname hieraan. Op het moment dat dit op de juiste wijze wordt
gecommuniceerd en georganiseerd, zullen naar verwachting vele
medestanders en vrijwilligers volgen.

Prijs
De activiteiten zijn bedoeld om ook inkomsten te genereren, zoals voor het
gedenkboek als hoofdproduct. Ook hier is het zo dat de kans op deelname
groot is wanneer de prijsstelling juist is en de boodschap op de juiste manier
wordt gecommuniceerd. De Molukse samenleving staat bekend om zijn
saamhorigheid en men zal graag zijn/haar steentje bij dragen aan dit project
mits alles goed wordt gecommuniceerd en er transparant wordt gewerkt door
het project management.

Promotie
De promotionele activiteiten vinden veelvuldig plaats via nieuwsbrieven,
zowel per post als e-mail. Bovendien zullen onze eerder genoemde
communicatiemiddelen in combinatie met informatiebijeenkomsten een
sterke rol spelen om de doelgroep op de hoogte te houden. Sociale media en
onze eigen website zorgen voor de promotie van de activiteiten en producten.
Tevens wordt er contact gelegd met diverse media en zal ons netwerk
geactiveerd worden om de nodige naamsbekendheid en inkomsten te
genereren.

Plaats
De activiteiten zullen vooral plaats vinden in de Molukse wijk in Alphen aan
den Rijn. Voor diverse (sub-)doelgroepen zullen er activiteiten georganiseerd
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worden op de meest toepasselijke plekken in de Molukse wijk, zoals de kerk
Lachai Roi en Stichting Kaju Putih. Bovendien zullen elders activiteiten
worden ontplooid met samenwerkingspartners, zoals het organiseren van
een expositie in de Erfgoedwinkel van de Historische Vereniging Alphen aan
den Rijn.
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8.

TIJDSPLANNING

Tijd

Onderwerp

Start / gereed

2012

Projectplan

Reeds gestart
gereed: juni 2012
Start: januari 2012
Gereed: juni 2012
Start: mei 2012
Gereed: juni 2012
Start: mei 2012
Gereed: juni 2012

Opstellen statuten
Oprichting Stichting
Project presenteren aan Stichting
Kaju Putih en Molukse gemeenschap
te Alphen aan den Rijn (voorbereiden
presentatie door stuurgroep)
- Start project: vrijwilligers
benaderen
- Projectgroepen vormen

Start:juni 2012
Gereed: doorgaand
proces

Aanvrage bij fondsen

Start 1e aanvrage
stille fonds: juni
2012.
Daarna: doorlopende
aanvragen bij andere
fondsen

Viering 50 jaar bestaan wijk Alphen
aan den Rijn
Lancering gedenkboek 50 jaar
Molukse gemeenschap Alphen aan
den Rijn

Gereed: medio 2015

2013

2014

2015

Gereed: medio 2015

Bij de tijdsplanning moeten de volgende punten in acht worden genomen:
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-

Omdat het een heel nieuw project is, dat niet eerder is ondernomen,
ligt – met name in het eerste en (deels) tweede jaar - de nadruk op het
leren uit opgedane ervaringen. Daarom moet de focus in eerste aanleg
liggen op kleinschalige deelprojecten, die kansrijk zijn in resultaat
van slagen.

-

Ook moet begonnen worden met een beperkt aantal deelprojecten,
aangezien de werkprocessen gaandeweg moeten worden ontwikkeld en
eveneens de projectorganisatie worden opgebouwd. Zo kan de span of
control van het project management geleidelijk aan op een beheerste
wijze groeien. Bovendien kunnen we uit de terugkoppeling uitvinden
en leren wat mensen van onze (deel)producten vinden.

-

Een leidend principe bij de ontwikkeling van het project is het werken
op basis van voortschrijdend inzicht. Het gaat om een herhaald
doorlopen van de cyclus: planning-uitvoering-evaluatie-bijstelling van
de planning enz. Bijgevolg moet het project flexibel zijn, gelijk een
lerende organisatie. Dit vergt van een ieder een open houding van
kansen zien en denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen,
waar bij de werving van medewerkers op gelet moet worden.

-

Een andere reden om zo snel mogelijk met resultaten van het project
te komen, ligt in de noodzaak om naar de doelgroep vertrouwen te
wekken en geloof in het kunnen van het project. Bovendien kan dit als
smeerolie worden gebruik bij het aantrekken van financiële middelen.

-

Een deelproject dat zo snel mogelijk van start dient te gaan, is het
(laten) opnemen en vastleggen van de levensverhalen van de eerste
generatie. Dit is van belang vanwege de reeds (zeer) hoge leeftijd van
deze groep Molukkers, van wie er al inmiddels zovele ons zijn
ontvallen.
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9.

FINANCIEEL PLAN

De financiële vertaling van het projectplan krijgt zijn beslag in de
onderstaande begroting:
Uitgaven:
Hoofdproduct: gedenkboek
voorbereidingskosten, incl. die van andere producten € 6.000,(fotowerk, fotokopieën, redactiewerk, proefdruk etc.)
drukkosten (1.000 ex.)
€ 15.000,Overige producten
Fotoboek met levensverhalen 1e generatie plus (500 ex.)
Drie studies geschiedenis (Stichting Kaju Putih, Molukse
Kerken en renovatie van de wijk):
vergoeding stagiairs 3x3.000
drukkosten (250 ex.)
Exposities
CD’s Molukse bands (1000 ex.)
productiekosten
voorbereiding feestavond
DVD’s (750 ex)
digitalisering foto-,film- en videobestanden
productiekosten
DVD “the making of the project” (500 ex)
Organisatie symposium, incl. aftrap, presentatie 1e ex
gedenkboek
Communicatie/marketing/PR
(website, sociale media, portokosten, drukwerk e.d.)
Organisatiekosten/overige kosten
Subtotaal
Onvoorzien 10%
Totaal uitgaven

€

2.000,-

€
€
€

9.000,1.000,3.000,-

€
€

2.000,1.000,-

€
€
€

2.500,2.500,2.500,-

€

5.000,-

€

4.500,-

€ 3.000,___________
€ 59.000,€
5.900,___________
€ 64.900,-
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Inkomsten:
Verkoop producten
gedenkboek (750 ex á € 15,-)
overige boeken (500 ex á € 10,-)
CD’s,DVD’s, incl. opbrengst feestavond

€ 11.250,€
5.000,€
9.000,-

Bijdrage sponsoren

€

Fondswerving
Totaal inkomsten

€ 35.000,––––––––––––
€ 65.250,-

Positief saldo

€

5.000,-

350,-

Opmerkingen:
De bovenstaande financiële opzet is indicatief van aard en gebaseerd
op ruwe schattingen. Naarmate het project zich verder ontwikkelt, kan
op basis van voortschrijdend inzicht de schattingen worden aangepast
en meer overeen stemmen met de realiteit van het projectgebeuren.
De buitengewoon grote inzet aan vrijwillige mensuren is niet in
geldswaarde uitgedrukt, maar dient wel te worden meegewogen en
meegenomen voor het verkrijgen van een compleet beeld van werkelijk
op te brengen offers en inspanningen. Bovendien is de winst aan
grotere maatschappelijke betrokkenheid en participatie door de
doelgroep niet in geld uit te drukken.
Ook zal in principe niet worden overgegaan tot de aanschaf van
duurzame middelen, zoals computers, printers, kopieerapparaat,
camera’s, apparatuur voor foto-, film- en audio bewerking etc. Zoveel
mogelijk wordt gebruik gemaakt van middelen, die in principe
kosteloos beschikbaar worden gesteld door de vrijwilligers zelf of door
organisaties en instellingen, waarmee wordt samen gewerkt.
Een deel van de producten wordt niet verkocht, maar geschonken aan
instellingen opdat op die plaatsen door de tijd genomen, kennis kan
worden genomen van het bijeen gebrachte lokale Molukse erfgoed. Het
belang hiervan voor met name toekomstige generaties staat buiten kijf.
Een ander deel van de producten zal na beëindiging van het project
worden afgezet. Hiermee is in de verkoop prognose geen rekening
gehouden. Wel zullen voorzieningen getroffen moeten worden over
continuïteit van de verkoop door een andere partij.
Een aanzienlijk deel van de inkomsten moet van derden komen in de
vorm van sponsoring en fondsverkrijging. De Stuurgroep schat deze
kwestie realistisch in, omdat het een project als een onderneming
betreft dat uniek en vernieuwend is in zijn soort met een ambitieuze
insteek, uitzonderlijke aanpak en aansprekende producten.
Naast de opgave om voldoende inkomsten te verwerven van derden,
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doemt tevens het probleem van de financiering op. Dit heeft te maken
met het feit, dat de investering in producten geleidelijk zich laat terug
betalen in de tijd, omdat niet alles ineens kan worden afgezet. Voor
een deel kan dit worden ondervangen door “crowdfunding”, waarbij
tegen een kleine tegenprestatie de doelgroep wordt gevraagd zorg te
dragen voor een stuk voorfinanciering van de producten. Deze kan
worden ingelost bij het vereffenen van de financiering.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN:

Istori-Istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers. Tessel Pollman en Juan
Seleky. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979.
De pijn van een Molukker. Daan Hallatu en Elly Pessireron. Groningen,
Uitgeverij Kemper, 1981.
Terug op de Molukken, Tessel Pollman en Juan Seleky; foto’s Bert
Nienhuis. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982.
Alphen. Een beeld van een stad. Amsterdam-Alphen aan den Rijn, Albini
B.V., 1985.
Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
Elias Rinsampessy. Assen/Maastricht, Van Gorcum. Pattimura, Wychen,
1992.
Sambal bij de spruitjes. Een Indonesische kijkt naar Nederland. Nunuk Tri
Heryati. ’s-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôH, 1994.
Op zoek naar een eigen plek. Een geschiedenis van Molukkers in Nederland.
Magdaleen Kingmans, Xaf Lasomer, Jaap Tuit. Utrecht, Landelijk
Steunpunt Educatie Molukkers, 1997.
Kracht van de specerij. Een hutkoffer vol herinneringen. J.J. de Lima m.m.v.
Marlou Hutubessy-de Rouw. “s-Gravenhage, Bintang Design &
Communicatie, 1998.
Bergaul. Veertig jaar Molukkers in Winterswijk: 1959-1999. M.J. Tetelepta /
H.G. Nijman. Vereniging Het Museum Winterswijk, 1999.
Overgeplant naar Nederland. Herinneringen aan woonoord Almere, 19511964. Julia C. Snell. Utrecht, Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers,
2001.
Omzien naar de toekomst. Portretten van Molukkers in Nederland. Saron
Petronilia. Utrecht, FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling,
2001.
Portretten ontmoeten de poëzie. Molukse Ouderen in Assen in Woord en Beeld.
Samengesteld door Djodie C. A. Rinsampessy. Nijmegen, Stichting
Muhabbat, 2003.
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In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2006. Henk
Smeets en Fridus Steijlen. Amsterdam/Utrecht, Uitgeverij Bert Bakker
/ Moluks Historisch Museum, 2006.
Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon. Mischa de Vreede. Amsterdam,
uitgeverij Auteursdomein, 2008.
Molukse gemeenschap Vaassen 1958-2008. Geschiedenis, verhalen en
herinneringen. Menindjauh 50 tahun Kamp Vaassen. A. Scholten.
BDU/Boeken, 2008. (Over: 50 jaar Molukse gemeenschap Vaassen).
De Molukken. De Molukse gemeenschap in Nederland. 2 DVD’s.
SNP/KRO/NTR/IKON, 2011.
Jong Alphen? Wat vindt jong Alphen van jong Alphen?. CAS Alphen aan den
Rijn, 2011.
Dulu di wijk. 50 jaar verhalen uit de Molukse wijk. Jubileum 1961-2011
Molukse wijk in Oost-Souburg. Comitié 50 jaar Molukse wijk Oost-Souburg,
Molukse Wijkraad / Stichting Mae-Uku, juni 2011
50 jaar Molukkers “in het Walcherse”. 50 Tahun Kediaman. Werkgroep 50
jaar Molukkers in het Walcherse, 22 september 2011.
Trots! 60 jaar Molukkers in Nederland. Natasja Pattipeilohy. Drukkerij
Gianotten Tilburg, 2011.
Vensters op de Molukse geschiedenis 1450-1950. Hans Straver. Utrecht,
Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2011.
Tanda Mata. Verhalen van de eerste generatie Molukkers naar aanleding van
hun 60-jarig verblijf in Woerden. Stichting Sinar Maluku. Woerden, 2011.
Het Molukt altijd. Het verhaal van het Kunnen. Frank Akihary. Totemboek,
2011.
De verzwegen soldaat. Sylvia Pessireron. The House of Books.
Vianen/Antwerpen, 2012.
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