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1.

Voorwoord

We zijn inmiddels halverwege 2022. Een jaar waarin wij eindelijk weer
activiteiten kunnen ontplooien die ons als gemeenschap dichter bij elkaar
brengen. Zo hebben wij in maart een mooie bijeenkomst in de
Bernardinuskapel in Heerlen gehouden die in het teken stond van de
Erkenning. De voorbereidingen voor de jaarlijkse Indie-herdenking zijn in
volle gang en in september staat de toneelvoorstelling “Hallo Bandoeng”
gepland in Auberge de Rousch. Ook is er meegewerkt aan een Euregionaal
educatief filmproject waarin o.a. aandacht besteed is aan de dekolonisatie
van Nederlands-Indie. De première van deze film vond begin mei plaats in
het voormalig Royal theater Heerlen.
De gesprekken in ons netwerk zijn weer opgestart en de themabeschouwingen op diverse middelbare scholen in de regio zijn alweer
opgepakt. Ik ben blij dat er weer met enthousiasme gewerkt kan worden
aan onze doelstellingen. Het vrijwilligersteam speelt hierbij een cruciale
rol. Zij vormen het hart van onze stichting.
In samenwerking met Schunck Heerlen en de stichting Pelita zullen
diverse activiteiten ontplooid worden voor de Indische gemeenschap in
de regio. Denk aan spreekuren, educatie, verbroedering,
literatuurbeschouwingen, onze Indië-bibliotheek etc. etc.
Bovendien wordt in samenspraak met diverse partijen gewerkt aan een
voor iedereen toegankelijke Familiedag. Hierover meer in ons volgend
bulletin. Het voorbereiden van activiteiten blijft omgeven door
onzekerheden. Activiteiten die in het najaar plaatsvinden zouden
immers hinder kunnen ondervinden van een weer oplaaiende
coronagolf. Daar houden we uiteraard zoveel als mogelijk rekening
mee. Maar het belangrijkste is dat we weer goed op weg zijn om
invulling te geven aan onze doelstellingen en stichting Waringin verder
te verankeren in de regio.
André Simon, Voorzitter

2.

Van Nieuwsbrief naar Bulletin

Voor u ligt het eerste bulletin van stichting Waringin. Toen wij onze communicatie
evalueerden viel op dat onze NIEUWSBRIEVEN in feite weinig nieuws bevatten. Meestal
was het een terugblik en was de actualiteitswaarde laag. Daarom is besloten voortaan met
een bulletin te werken. Hierin wordt teruggeblikt maar ook vooruit. Als er zaken zijn die direct
om communicatie en/of actie vragen dan zal de Nieuwsbrief weer gebruikt worden.

3.

Erkenning 2e generatie (oorlogsgetroffene) Indische Nederlanders

Op zaterdag 26 maart 2022 kon een lang geleden geplande activiteit eindelijk doorgang
vinden. Stichting Waringin reikte een erepenning uit aan een groep 2e generatie Indische
Nederlanders uit onze regio die allen hun weg hebben moeten vinden in Nederland. Over het
verleden werd door hun ouders niet gesproken en zij moesten zich schikken in de cultuur.
Dat is overigens goed gelukt want de Nederlands-Indische samenleving heeft zich als
bevolkingsgroep geruisloos en succesvol in Nederland aangepast. Wij als stichting wilden
echter expliciet stilstaan bij wat tot op heden vaak onderbelicht bleef. Het zwijgen moet
verbroken worden en het is tijd om er nu ook iets mee te doen. De 24 aanwezige Indische
Nederlanders vertegenwoordigden een veel grotere groep lotgenoten en ontvingen uit
handen van de burgemeester van Heerlen en onze voorzitter een blijk van erkenning. Een
erepenning als symbolische geste waarmee nogmaals stil werd gestaan bij het verleden, de
ontberingen, aanpassingsproblemen en zorgen die veel Indische Nederlanders gehad
hebben. Zowel de regionale dagbladen als L1TV hebben aandacht besteed aan ons initiatief.
In Nederland is Waringin de eerste stichting die een dergelijke erkenning heeft uitgereikt aan
deze doelgroep. Getuige de vele reacties op internet(fora) die ons vanaf 27 maart blijven
bereiken.

4.

Dodenherdenking 4 mei 2022

Stichting Waringin heeft op 4 mei de Dodenherdenking bijgewoond in zowel Heerlen als in
Kerkrade. Namens onze stichting hebben in Heerlen Ike van Maanen, Frans Robroek en Els
Ginsel een bloemstuk gelegd en in Kerkrade Sandra van Dapperen en John van Dick. De
stichting 40-45 is overigens ook elk jaar aanwezig op onze Indië-herdenking in de Ir.
Dingertuin van ABP.

4.

Project Euregio Postkolonia(a)l

Op 9 mei was de premiere van de film Euregio Postkolonia(a)l. De film is tot stand gekomen
uit een samenwerking van drie scholen uit de Euregio. Het Broeklandcollege (NL), PaulJulius-Reuter Berufkolleg Aachen (DE) en het LVO (BE). In de regio zijn er veel plekken die
verwijzen naar ons koloniaal verleden. Aan de hand van oude filmbeelden en interviews met
o.a. Indische en Molukse Nederlanders is de geschiedenis nogmaals grondig belicht. André
Simon heeft namens onze stichting intensief samengewerkt met de leerlingen en onder meer
aan hen toegelicht waarom wij op 15 augustus herdenken.
https://www.youtube.com/watch?v=HsNEKORXzdM

6.

Indië-herdenking 15-8-2022

Ook dit jaar stelt onze stichting alles in het werk om er wederom een waardige en
respectvolle Indië-herdenking te laten plaatsvinden die recht doet aan de verwachtingen en
wensen van de samenleving in onze regio. Dit ondanks het feit dat de overheid (VWS) geen
subsidie toekent voor het organiseren van een herdenking en spijtig genoeg ook bekende
Indische Nederlanders een extreem hoge vergoeding vragen voor hun medewerking aan
onze herdenking.
Het aantal eerste generatie Indische Nederlanders neemt gestaag af. Reden temeer om de
geschiedenis met nog meer intensiteit onder de aandacht te brengen van de volgende
generaties. Waar mogelijk betrekken wij hen ook bij de organisatie van de herdenking.
Gelukkig is er sprake van een positieve tendens onder de jongere generaties waarin meer
interesse en bereidheid wordt getoond om zich in de historie van ouders en groothouders te
verdiepen. Hiermee onstaat meer inzicht, kennis en begrip over het familieverleden en over
de eigen identiteit. Tijdens onze herdenking zullen dit jaar ook een aantal sprekers die tot de
3e en 4e generatie behoren een bijdrage leveren. Al met al een positieve ontwikkeling die tot
tevredenheid stemt.

7.

Herdenking Indonesische Onafhankelijkheid (Lumière)

Op dinsdag 16 augustus worden in Cinema Lumière te Maastricht twee korte documentaries
vertoond die de Nederlands-Indische geschiedenis op totaal verschillende manieren
benaderen. In de de documentaire “Lief Indië” staan de bewoners van Inidisch verpleeghuis
Rumah Kita centraal. Zowel mooie herinneringen aan het vooroorlogs Nederlands-Indië als
traumatische herinneringen aan de oorlog en de periode daarna komen aan bod.

Drie indische kunstenaars duiken in de documentaire “Indisch Zwijgen” in hun eigen
familiegeschiedenis en proberen het generatielange zwijgen te doorbreken. Dit is het
startpunt voor een gesprek op het verleden van Nederland dat tot nu toe vaak onderbelicht
bleef. Na de voorstelling in er de mogelijkheid om met de documentairemakers in gesprek te
gaan.
Voor meer info verwijzen wij u graag naar de website van Lumière te Maastricht.
https://lumiere.nl/events/herdenking-indonesische-onafhankelijkheid

8.

Toneelvoorstelling Hallo Bandoeng 18-9-2022

Onze stichting besteedt veel aandacht aan het cultureel erfgoed van de Indische
Nederlanders. Immers het overbrengen van een stuk geschiedenis (erkenning) heeft ook een
(educatieve) brugfunctie die van belang is voor onderling begrip en verbinding.
In de muzikale theatervoorstelling “Hallo Bandoeng” zoekt actrice Loulou Rhemrev naar
antwoorden waar zij als kind nooit om durfde te vragen. Rhemrev is van Indische afkomst en
voelde ongekende spanning bij haar vader die zij lang niet wist te plaatsen. In “Hallo
Bandoeng” duikt zij dieper in de vader-dochter relatie en probeert zij familiegeheimen uit
Nederlands-Indië te ontrafelen.
Wij nodigen U derhalve graag uit om deze bijzondere voorstelling op zondag 18 september
a.s. bij te wonen.
Locatie:

Auberghe de Rousch

Adres:

Kloosterkensweg 17 (6419PJ Heerlen)

Entreeprijs:

10,- (incl. 1 consumptiebon) uitsluitend tijdens de voorverkoop
10,- aan de kassa (op locatie)

Aanmelden:

Secretariaat Waringin / Grupellostraat 4 (6461EV Kerkrade)
Tel: 06-20296456
E-mail: secretariaat@waringinhormat.nl

Aanvang:

9.

14:00

Waringin bibliotheek

Stichting Waringing heeft inmiddels de beschikking over meer dan 600 boeken die gaan over
de historie van de Indische/Molukse gemeenschap (dekolonisatie en repatriëring) en de
worsteling van diverse generaties Indische Nederlanders en Molukkers.
Het idee is dat sympathisanten van onze stichting in de toekomst boeken kunnen lenen uit
deze bibliotheek en hiervoor eventueel een kleine bijdrage aan de stichting kunnen doen.
Als U interesse hebt in een boek laat dit dan even weten via ons secretariaat dan zorgen wij
dat het boek bij U wordt bezorgd. De lijst met boeken is te vinden op onze website.

10.

Vooruitblik

Wij nodigen jullie van harte uit voor de jaarlijkse Indië-Herdenking en de toneel
voorstelling Hallo Bandoeng. Daarnaast zijn wij op dit moment samen met stichting Pelita
in gesprek met Schunck Heerlen om een maandelijks spreekuur te houden in de
bibliotheek bij Schunck. Indische Nederlanders kunnen elkaar ontmoeten onder genot van
een kop koffie en een stukje spekkoek. Een collectie van meer dan 200 boeken uit onze
Waringin bibliotheek is tijdens de spreekuren aanwezig op locatie Schunck. Er is altijd
iemand aanwezig van de stichting Waringing of Pelita zodat wij indien gewenst op
verschillende vlakken ondersteuning kunnen leveren. Zodra de voorbereidingen afgerond
zijn zullen wij U hierover informeren via een bulletin of nieuwsbrief en via onze website.
In samenwerking met een aantal partijen uit ons netwerk is tevens het plan opgevat om in
november een Familiedag te organiseren. Naast het educatief deel waarin de Indische en
Molukse cultuur belangrijk zijn is dit ook een initiatief waarin verbinding centraal staat.
Zodra er concrete plannen liggen en een datum bekend is zal dit uiteraard tijdig
gecommuniceerd worden.

