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Van het Bestuur 
Dit is de allereerste digitale Nieuwsbrief van het IWI en ook de allereerste Nieuwsbrief sinds we in 
2005 ons pand aan de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag verlieten. Er is veel gebeurd in de 
tussenliggende periode. Hoog tijd dus om eens goed bij te praten.  
 
Huisvesting : in Almere bij Nusantara 
Direct toen het Indisch Huis zich financieel in 
diskrediet had gebracht, zegde het IWI de 
samenwerking op en concentreerde zich op het 
behoud van de collectie. De hele inboedel van 
het IWI lag –in afwachting van de nieuwe 
huisvesting- in opslag bij de onvolprezen firma 
Spaans in Scheveningen en zou daar ruim twee 
jaar blijven. Ondertussen zocht het bestuur 
naarstig naar een nieuw onderkomen en vond 
dat tenslotte in een nieuw seniorencomplex van 
zorginstelling Nusantara. Sinds  1 januari 2008 
zijn we gevestigd aan de Van Raemdonckstraat 
104 te Almere Hier kunnen we enige tijd blijven 
en nieuwe plannen maken voor het behoud, 
beheer en de presentatie van de IWI-collectie.  
 
Het Bestuur: anders en eender 
Voor de nieuwe plannen veranderde het 
Bestuur van samenstelling en inrichting. 
Dierbare Henriëtte Bolhuis trad terug als 
bestuurslid, en Liane van der Linden trad terug 
als voorzitter om de ‘commissie Boek’ te gaan 
leiden. Saskia Wieringa, directeur van Aletta, 
Instituut voor Vrouwengeschiedenis in 
Amsterdam en bijzonder hoogleraar Gender and 
Women’s same-sex relationschips 
Crossculturally aan de Universiteit van 
Amsterdam, werd onze nieuwe voorzitter. Erik 
Janssen bleef onveranderlijk en standvastig 
penningmeester van ons bestuur. Het beleid 
veranderde ook niet! De doelstelling van het IWI 
was en is: behoud, beheer en presentatie van de 
IWI-collectie.  
 

 
 
De 700 brieven die bij de verhuizing tevoorschijn kwamen 
uit de ‘kolong’. Nu gedigitaliseerd en geprepareerd voor 
nadere beschrijving 

 
 
 
Het beleid: behoud en beheer 
Voor de uitvoering van de plannen worden we 
gesteund door het Ministerie van VWS. 
Daardoor en ook dankzij de bijzondere 
medewerking van Het Gebaar is het ons gelukt 
om het Gebaar-project, de digitalisering van de 
60.000 foto’s in de familiealbums, op tijd en 
naar tevredenheid van alle partijen af te ronden. 
Vervolgens konden wij ons storten op de 
bibliotheek, de documenten en het 
geluidarchief. In de volgende Nieuwsbrief 
ontvouwen we U de IWI-plannen voor de 
verschillende deelcollecties. Graag tot dan.  
 
 
Mede namens het IWI-bestuur 
Edy Seriese, IWI-directeur  

 


