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Nieuwsbrief IWI no 15: waar is het IWI nu? 

 
 
Van de IWI-directeur 
Het Tropenmuseum in Amsterdam behoedt ons beeldmateriaal. Museum Bronbeek in Arnhem ontving 
–met open armen- onze Bibliotheek en Realia. Het KITLV in Leiden heeft zich over onze Documenten 
en het Geluidarchief ontfermd. Kortom, de fysieke IWI-collectie zoals die tussen 1958 en 2005 door de 
Tong Tong-groep verzameld en bewaard en sinds 1988 door het IWI werd beheerd, is veilig onderdak.  
 
de digitale collectie 
Uit de fysieke collectie is een digitale collectie 
opgebouwd. Via www.iwicollectie.nl  is de IWI-
collectie als geheel te raadplegen. Dat is wel 
even wennen natuurlijk, het gaat niet meer 
zoals vroeger in het IWI-pand in Den Haag. Daar 
stelde je eenvoudig een vraag en gingen de IWI-
medewerkers aan de slag om alle materiaal aan 
te slepen voor een antwoord. Nu doet de 
computer dat werk. Je tikt een zoekvraag in en 
je krijgt een lijst met ‘treffers’, dat wil zeggen: 
alles wat er in de IWI-collectie op dat trefwoord 
te vinden is. Elke ‘treffer’ heeft een eigen 
identificatienummer. Daarmee kun je het  
gezochte materiaal zelf vinden. 
 
foto’s: Tropenmuseum (KIT) Amsterdam 
Wat de foto’s betreft: dat kan direct op de 
computer. Wie in zijn lijstje ‘treffers’ de foto’s 
aanklikt kan ze op (ongeveer) ware grootte 
bekijken. Het is zelf mogelijk om ze te printen, 
de digitale kwaliteit is goed genoeg voor ‘eigen 
gebruik’. Alleen voor gebruik in een expositie of 
een boek moet je, met het identificatienummer 
op zak, naar de standplaats. Voortaan dus het 
Tropenmuseum in Amsterdam. Makkelijk zat.  
 
Boekerij: Museum Bronbeek Arnhem 
Hetzelfde geldt voor onze Voorwerpen en 
Prenten.  Het ‘treffers’-lijstje geeft een plaatje 
en een identificatienummer en daarmee is de 
treffer te vinden op de nieuwe standplaats, in 
dit geval Museum Bronbeek in Arnhem. Met de 
boeken ligt dat wat anders; die kun je niet lezen 
via de website. Dat hoeft natuurlijk ook niet. De 
 
 

meeste zijn ook op de KB te vinden en in 
Universiteitsbibliotheken, of gewoon in de 
boekwinkel. Van de bijzondere boeken uit de 
IWI-collectie, waarvoor je echt naar Museum 
Bronbeek in Arnhem moet, hebben we een foto 
gemaakt. In een ‘treffers’-lijstje verschijnen ze 
met een afbeelding van de kaft of de titelpagina. 
En natuurlijk met een identificatienummer, 
zodat u ze in Bronbeek makkelijk kunt vinden. 
 

 
 
documenten: KITLV Leiden 
Het Documentenarchief en het Geluidarchief 
zijn naar het KITLV in Leiden verhuisd. Ze zijn 
geïnventariseerd en grotendeels gescand. Op 
uw ‘treffers’-lijstje staat wel wát er over uw 
onderwerp in onze collectie zit, maar het 
materiaal zelf ziet u niet direct. Dat heeft met 
privacy en te hoge kosten te maken. Erg is dat 
natuurlijk niet. Want een bezoek aan het KITLV, 
Bronbeek of het Tropenmuseum biedt u een 
schat aan extra informatie, die uw treffers in de 
ruimere context van Nederlands kolonialisme 
plaatst. Zo heeft de IWI-collectie op diverse 
plaatsen in Nederland onderdak gevonden. En 
het IWI verzorgt de digitale weg die daar naar 
toe leidt.       [ES] 

http://www.iwicollectie.nl/

