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Bericht van annulering Themazondagen seizoen 2020-2021 
 

Beste bezoekers van onze Themazondagen, 

 

Wij hopen dat u deze periode  in goede gezondheid doormaakt. Mocht het u 

tegenzitten dan wensen wij veel sterkte voor uzelf, uw familie en overige dierbaren. 
 

Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen heeft Nederland 

opnieuw te maken met een gedeeltelijke lockdown. Tijdens de persconferentie op 

13 oktober jl. maakte minister-president Mark Rutte een achttal maatregelen voor de 

komende vier weken bekend, met mogelijke tussentijdse bijstelling na twee weken. 

Voor de Themazondagen geldt dat de horeca is gesloten (dus ook restaurant 

Kumpulan); dat maximaal 30 personen evenementen mogen bijwonen (een 

Themazondag is een evenement); dat reizen slechts mogelijk is mits noodzakelijk. Het 

is de vraag of deze maatregelen voor een laatste keer zullen moeten worden 

genomen. 

 

De complete persconferentie op 13 oktober kunt u hier bekijken. 

 

Voorlopig is het ook nog onduidelijk wanneer het vaccin tegen Covid-19 

beschikbaar zal zijn. Mogelijk zal dat  pas in voorjaar 2021 zijn. Er is een prognose dat 

het vaccin voor iedereen pas in het tweede en derde kwartaal beschikbaar zal zijn. 

 

Al met al zijn de gevolgen van corona en de effecten op de lange termijn ervan 

onbekend. Juist deze onduidelijkheden hebben de organisatie doen besluiten om 

de Themazondagen in voorjaar 2021 te laten vervallen. Immers aan de 

voorbereiding van een Themazondag gaat de nodige tijd vooraf voor de dag zelf. 

Gevraagde sprekers moeten dan de datum in hun agenda reserveren, maar of zo’n 

dag doorgang kan vinden, is dus onzeker. 

Hopelijk kunnen we in het najaar 2021 de draad oppakken. In de tussentijd zullen we 

u over onze plannen blijven informeren. 

 

Om het gemis van een Themazondag tegemoet te komen, attenderen wij u erop 

dat de maand oktober ook De Maand van de Geschiedenis is. Het thema van het 

Erfgoedfestival en de Maand van de Geschiedenis is Oost/West. Graag attenderen 

wij u op de onderstaande informatie:  

 

• Ter gelegenheid van het Erfgoedfestival en de Maand van de Geschiedenis 

was fotografe Suzanne Liem artist in residence op het landgoed Bronbeek. 

Maar de uitbraak van Covid-19 gaf aan haar verblijf een geheel andere 

wending. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9hPSAzuZ_Q


• Het Erfgoed festival heeft op zijn website ook informatie over haar verblijf 

gepubliceerd: zie op Suzanne Liem. Inclusief de toelichting van Hans van den 

Akker. Let wel het geluid is wat zacht. 

• Tijdens dit Erfgoedfestival was de Stichting Indisch Erfgoed (SIE) een van de 

aanhakers. Een aanhaker stelt een bijdrage beschikbaar over een 

gebeurtenis. SIE heeft gekozen voor het interview met een van de trouwe 

bezoekers van de Themazondagen. (De inmiddels 100 jarige!) Mevrouw Anne 

Pierson-Vos was van mei 1946 tot mei 1947 de secretaresse van luitenant 

gouverneur-generaal Huib van Mook. Meer lezen kan op: Anne Pierson-Vos. 

• De Surinaamse van Javaanse afkomst Farida Nabibaks was als artist in 

residence te gast op Radio Kootwijk en liet zich door het gebouw, de 

geschiedenis en de omgeving inspireren voor haar choreografie: zie op Farida 

Nabiba. In haar bijdrage komt het thema Oost/West duidelijk naar voren in de 

gamelanmuziek met Javaanse zang en westerse vioolmuziek. 

 

• Ook Museum Bronbeek heeft een programma in het kader van de Maand van 

de Geschiedenis samengesteld. Zie het programma of download bijgaande 

brochure voor activiteiten bij u in de buurt. Vanwege de corona-maatregelen 

kunnen activiteiten vervallen. De meeste evenementen kunnen daarom  geen 

fysieke doorgang vinden. Museum Bronbeek verkent de mogelijkheden om de 

presentaties zonder publiek op te nemen en die online aan te bieden via hun 

digitale kanalen. Raadpleeg daarom de website van Museum Bronbeek. 

 

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV) organiseert op 5 

november 2020 van 15.30 tot 17.00 uur de Leiden South East Asia webinar ‘How the 

car free-day in Surabaya has become a carefree day’ door Freek Colombijn. Freek 

Colombijn was een van de sprekers in ons eerste seizoen 2006-2007. Hij is universitair 

hoofddocent bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, Sociale en Culturele 

Antropologie. De lezing zal in het Engels zijn. Meer informatie vindt u hier. Mocht u 

belangstelling hebben, dan is registratie verplicht. U stuurt een mailtje naar 

kitlv@kitlv.nl. U ontvangt vervolgens tijdig de link voor de deelname aan het webinar 

via Zoom. 

 

Mocht u andere activiteiten willen delen, dan kan dat.  

U kunt uw tip sturen naar info@indischerfgoed.nl  met een cc aan 

adrienne.zuiderweg@inter.nl.net. 

 

Voor nu wensen wij u veel sterkte de komende tijd en hopen dat u gezond blijft. 

 

Hartelijke groeten namens het organisatieteam van de Themazondagen, 

 

J.C.L. Bolderman, voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek 

Adrienne Zuiderweg, secretaris Stichting Indisch Erfgoed 
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