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Oral history  
In een periode van een jaar wil de IGV minimaal 20 personen die behoorden tot families die in 
Nederlands-Indië deel hadden aan de Europese samenleving interviewen. Doel van de interviews is om 
uit de eerste hand het veilig stellen (vastleggen) van de herinneringen van de geïnterviewden aan hun 
jeugd in het vooroorlogse Nederlands-Indië, hun leven in het onafhankelijk Indonesië, repatriëring 
naar Nederland en de wijze waarop hun Indische afkomst invloed had op de wijze waarop zij hun leven 
in Nederland hebben voortgezet. Aspecten die in de interviews naar voren kunnen komen zijn onder 
andere levenswijze, gewoonten en gebruiken, wonen, werken, sociaal-economische omstandigheden, 
onderwijs, politiek, cultuur, verenigingsleven, eten en last, but zeker niet least de contacten met de 
inheemse samenleving en de wijze waarop die contacten de te interviewen personen hebben beïnvloed 
en gevormd. Genoemde herinneringen behoren tot het Indisch en dus ook Nederlands cultureel 
erfgoed en zijn het alleen al om die reden dus waard te worden vastgelegd. Zeker niet minder 
belangrijk is, dat zij de jongere in Nederland wonende (en daar grotendeels ook geboren) generaties 
Nederlanders met een Indische achtergrond helpen bij hun zoektocht naar hun “Indische identiteit”. Bij 
het selecteren van te interviewen zal zoveel mogelijk geprobeerd worden recht te doen aan de etnische 
en sociale diversiteit van de Europese samenleving, zoals die zich destijds in Nederlands-Indië 
manifesteerde. De interviews worden aan de hand van een vooraf opgestelde op maat gemaakte 
vragenlijst afgenomen. 
 
 
Audiovisuele documentatie  
De geïnterviewden en hun familie zullen op video worden vastgelegd en ook zal aan hen worden 
gevraagd of zij (familie)films, foto’s en familiedocumenten hebben die zij tijdelijk ter beschikking van 
het project willen stellen. Ook zal van de geïnterviewden en hun familie een fotografisch portret 
worden gemaakt indien zij hiervoor goedkeuring geven. Het audiovisuele deel heeft als doel het veilig 
stellen en waar mogelijk op een passende manier toegankelijk maken van beeld- en geluidmateriaal, 
dat in nog het bezit van de geïnterviewden en/of hun familie is en dat betrekking heeft op het 
(familie)leven in Nederlands-Indië van de geïnterviewde personen. Ook voor het verzamelde beeld- 
en geluidmateriaal geldt, dat dit behoort tot het Indisch en dus ook Nederlands cultureel erfgoed en 
dat dit de in Nederland geboren generaties Nederlanders met een Indische achtergrond helpt bij hun 
zoektocht naar hun “Indische identiteit”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Genealogisch onderzoek  
In samenhang met het oral-history-project en het audiovisuele project zullen op basis van interviews en 
archiefonderzoek van de geïnterviewde personen een kwartierstaat en consanguïniteitstabellen worden 
opgesteld. In de kwartierstaten worden de voorouders maximaal vijf generaties terug, dus tot en met 
de betbetovergrootouders van de geïnterviewden uitgewerkt. In consanguïniteitstabellen worden 
vervolgens van elke voorouder de nakomelingen in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een zo compleet 
mogelijk beeld van het familienetwerk van de geïnterviewden, inclusief de ‘link’ met Europa. De 
Indische Nederlanders stammen uiteindelijk immers allemaal ook af van in Europa (vooral Nederland 
en Duitsland) geboren personen die ooit de oversteek van Europa naar Azië maakten. Daarnaast zijn er 
mensen die gelijkgesteld werden aan de Europeanen en ook tot deze groep behoren. Eventueel kan ter 
aanvulling op het genealogisch onderzoek en ter invulling van hiaten DNA-onderzoek plaatsvinden. 
Dit gebeurt uiteraard alleen met instemming van de betrokken personen. 
 
 
Publicatie  
De resultaten van de drie hiervoor genoemde activiteiten (herinneringen, beeldmateriaal, 
kwartierstaten en consanguïniteitstabellen) worden samengevoegd in een door de Indische 
Genealogische Vereniging uit te geven boek. In het boek wordt ter inleiding een kort overzicht 
gegeven van de geschiedenis van Nederlands-Indië en de Indische Nederlanders.   
Door middel van de publicatie wordt het Indisch cultureel erfgoed vastgelegd en de kennis over de 
geschiedenis van de Indische Nederlanders onder een zo breed mogelijk publiek verspreid. Daarnaast 
biedt het boek een basis voor eventueel toekomstig onderzoek en publicatie en kan op die manier 
bijdragen aan de Indische geschiedschrijving. Tevens kan het boek aanleiding zijn voor het leggen of 
hernieuwen van contacten tussen de Nederlandse en Indische takken van de behandelde families. Los 
van dit alles vormt het uit te geven boek een publicatie waarin met de focus op Nederlands-Indië 
persoonlijke herinneringen en ervaringen, deels bijzonder beeldmateriaal en uitgebreide genealogische 
gegevens gebundeld worden. Daarmee wordt aan de geschiedschrijving van Nederlands-Indië en de 
Indische Nederlanders een uniek document toegevoegd. 
 
 
Indische genealogie cursus  
Op basis van de resultaten van de hiervoor genoemde activiteiten wordt een cursus Indisch 
genealogisch onderzoek ontwikkeld, die zich met name richt op beginnende onderzoekers. Belangrijke 
elementen zijn de beschrijving van bronnen en voorbeelden uit de praktijk van het onderzoek. De 
cursus wordt beschikbaar gesteld op (een subdomein van) de website van de Indische Genealogische 
Vereniging voor zowel leden, als niet-leden. Daarbij worden als doelgroep vooral gezien de tweede en 
derde in Nederland wonende generatie Nederlanders met een Indische familieachtergrond (geboren in 
grofweg de periode 1940-1990), maar uiteraard ook andere geïnteresseerden. 
 
 


