22 mei 2013

Honderd historische fotoalbums gereproduceerd door projectpartner Albelli

Historische familiealbums uit NederlandsIndië voor iedereen doorbladerbaar op de
Tong Tong Fair van 22 mei t/m 2 juni

Met het project ‘ Foto zoekt familie’ wil het Tropeninstituut ruim 300
fotoalbums uit voormalig Nederlands-Indië terugbrengen naar de
rechtmatige eigenaren. De afgelopen maanden hebben verschillende
albums hun weg naar huis gevonden doordat ze digitaal doorbladerbaar
waren op fotozoektfamilie.nl. Dankzij projectpartner Albelli is het nu
mogelijk om 100 albums ook ‘ echt’ door te bladeren. De digitaal
geprinte kopieën van de historische albums zijn de komende dagen voor
iedereen in te kijken op de Tong Tong Fair in Den Haag. Hopelijk zullen
nog meer mensen zichzelf of een familielid herkennen en kunnen zij het
echte album in de toekomst in hun eigen boekenkast bewaren.
De verweesde familiealbums bleven achter in Indonesië toen Indische
Nederlanders het land verlieten tijdens de Nederlandse strijd tegen de
Indonesische onafhankelijkheid tussen 1945 en 1949. Militairen en Rode Kruismedewerkers verzamelden de albums en in 1948 werden ruim duizend
afgeleverd bij het Tropenmuseum. Op kijkdagen vonden veel families hun
albums later terug, maar van ruim 300 van de rechtmatige eigenaren ontbreekt
nog elk spoor. Het Tropeninstituut zet alles op alles om de eigenaren terug te
vinden, zowel online als in het echt zoals op de Tong Tong Fair.
De culturele, commerciële en culinaire activiteiten trekken jaarlijks 100.000
bezoekers met een grote interesse en betrokkenheid bij de Zuid-Oost Azië in het
algemeen en Indische geschiedenis en cultuur in het bijzonder. Het
Tropenmuseum hoopt dat onder deze groep nog eigenaren van de albums terug
te kunnen vinden. De Tong Tong Fair vindt van 22 mei tot en met 2 juni plaats
op het Malieveld in Den Haag.
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Samen op zoek met Go Tan en Albelli
Het Tropeninstituut werkt bij deze zoektocht samen met verschillende partners.
Zo is Albelli bereid gevonden om ruim 100 albums kosteloos te reproduceren, en
sponsort levensmiddelenfabrikant Go-Tan de stand op de Tong Tong Fair. Eerder
al heeft Go-Tan op tienduizenden zakken kroepoek stickers laten drukken met
een fotootje en de tekst ‘ is dit jouw oma?’.
Andere partners van het project Foto zoekt familie zijn Java Post, Hoezoindo,
Indisch 3.0, ISGeschiedenis, MAV Techniek, Stichting Pelita en de Tong Tong
Fair.
Zoeken en helpen op fotozoektfamilie.nl
Behalve op de Tong Tong Fair, zijn alle albums volledig door te bladeren via
www.fotozoektfamilie.nl. Iedereen kan meehelpen om de albums bij de
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rechtmatige eigenaren terug te bezorgen. Bezoekers wordt gevraagd om tags te
plaatsen bij de foto’s wanneer er bijvoorbeeld plaatsen of personen worden
herkend. Inmiddels zijn er ruim 4000 geplaatst, dagelijks komen er nieuwe bij.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Tropenmuseum, Anna Brolsma
tel. 020 – 568 8418, of per e-mail: a.brolsma@kit.nl.
Beeldmateriaal is beschikbaar via de website www.tropenmuseum.nl/fotozoektfamilie (rubriek
Pers)

