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‘Een foto vertelt’ is ontstaan uit de rubriek ‘Foto met 
Verhaal’ op de website van de Stichting Chinese 
Indonesian Heritage Center (cihc). In deze uitgave 
vinden vijftig foto’s met verhalen een permanente 
plek. In de verhalen ligt een eeuw geschiedenis van 
Chinezen uit Indonesië besloten. 

De vooroorlogse verhalen spreken meestal van een 
onbezorgde tijd met titels als ‘Sinterklaas in de tropen’. 
Maar er wordt ook ingegaan op gevoelige thema’s als het 
gemengde huwelijk of de realiteit van raciale segregatie 
in de Nederlands-Indische maatschappij. Hachelijke 
situaties tijdens de Japanse bezetting worden met 
humor en incasseringsvermogen doorstaan. 

In de naoorlogse jaren treedt een kentering op. Er is 
meer en meer sprake van een gevoel van onbehagen 
en onveiligheid, van toenemende druk om uit 
Indonesië te vertrekken ‘voor de toekomst van de 
kinderen’. Een voor een druppelt men Nederland 
binnen. Uit de verhalen spreekt opluchting dat men 
voor Nederland heeft kunnen kiezen. Maar ergens 
knaagt de twijfel: ‘Wie ben ik eigenlijk?’ 

De derde generatie, de kleinkinderen van 
grootouders die in de jaren vijftig en zestig besloten 
Indonesië te verlaten, staat onbevangen tegenover 
de geschiedenis. Vanuit de zekerheid van hun 
Nederlandse identiteit zijn ze nieuwsgierig naar hun 
roots. ‘Een foto vertelt’ neemt deze generatie mee 
naar hun Chinees-Indonesisch verleden.
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Doelstellingen 

De Stichting Chinese Indonesian 

Heritage Center (cihc) heeft als 

doelstellingen het  erfgoed van 

de Chinezen uit Indonesië in 

Nederland te behouden en de 

kennis van hun geschiedenis 

en migratiegeschiedenis te 

bevorderen en vast te leggen.

Het erfgoed is het materiaal 

dat een beeld geeft van 

de geschiedenis van de 

Chinezen uit Indonesië in 

Nederland. Het gaat hierbij 

om materiaal uit familiebezit 

zoals documenten, brieven, 

dagboeken, receptenboekjes 

en beeldmateriaal zoals 

foto’s, fotoalbums en films. 

De mondeling of schriftelijk 

vastgelegde persoonlijke 

geschiedenis behoort ook tot het 

erfgoed.

Onderzoek, publicaties en 
informatie 

Er is relatief weinig gepubliceerd 

over de Chinezen uit Indonesië 

in Nederland. Het cihc 

wil onderzoek naar hun 

geschiedenis, met name 

de migratiegeschiedenis, 

bevorderen. Daarnaast wil het 

cihc zowel het algemene publiek 

als de eigen bevolkingsgroep 

informeren over deze 

geschiedenis.


