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1. Aanleiding/Achtergrond 
 

In Nederland zijn ongeveer tweeëneenhalf tot drie miljoen mensen woonachtig met directe of 
indirecte banden met voormalig Nederlands-Indië. Binnen deze bevolkingsgroep heeft zich het 
meest succesvolle assimilatieproces voltrokken in de naoorlogse geschiedenis van West-Europa, met 
name als men de vergelijking doorvoert met landen, die als koloniale mogendheden te boek stonden 
zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
 
Het afstand doen van gebiedsaanspraken in de gordel van smaragd was minder succesvol verlopen. 
Daar waar een koloniale mogendheid als het Verenigd Koninkrijk behoedzaam en effectief met haar 
voormalige koloniën is omgegaan en daar tot de dag van vandaag in het kader van het Gemenebest 
de vruchten van plukt, heeft de Nederlandse aanpak van de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië 
rampzalige gevolgen gehad, waarvan de effecten nog steeds merkbaar zijn. 
 
Merkbaar in de vorm van: 

• een weinig tot toenadering bereid zijnde regeringspolitiek en een gereserveerde opstelling als 
voormalig kolonisator ten opzichte van opeenvolgende Indonesische regeringen/machthebbers, 

• een krampachtig omgaan met een koloniaal verleden van bijna vierhonderd jaar en dan met 
name de laatste zeventien jaar daarvan. 

 
Opeenvolgende naoorlogse kabinetten hebben hun inspanningen gestopt in de wederopbouw van 
Nederland en hierin moesten de repatrianten en de Molukkers low profile worden geïntegreerd.  
Er was geen ruimte voor rouwverwerking of herdenking van hun oorlogsverleden binnen deze 
gemeenschappen.  
Men woonde nu in Nederland en daar had men de eigen oorlogstrauma’s beleefd. Zeker na 1962, 
het einde van de Politionele Acties, begon zich in de Nederlandse publieke opinie meer en meer een 
bewustzijn van schaamte en een taboesfeer over het koloniaal verleden te manifesteren.  
 
Deze trend van politieke correctheid wordt binnen de betreffende gemeenschap bij monde van hun 
maatschappelijke belangenorganisaties in toenemende mate als nadelig ervaren, omdat hierin het 
gevaar dreigde, dat een substantiële gemeenschap van historisch en etnologisch met Nederlands-
Indië verbonden burgers in de marge van de geschiedenis zou worden geplaatst.  
 
Daarnaast is in de laatste dertig jaar in Europa een groeiende xenofobie waar te nemen, die recht 
evenredig is gegroeid met de instroom van hoofdzakelijk immigranten met Islamitische achtergrond, 
de laatste jaren vaak uit allerlei crisisgebieden. De ooit zo succesvolle Nederlandse assimilatiepolitiek 
blijkt nu niet te werken, omdat de culturele overeenkomsten ontbreken en de religie een 
onneembare horde blijkt te zijn. Deze ontwikkeling laat zich bijvoorbeeld binnen de Indisch 
Nederlandse gemeenschap gevoelen in het streven naar erkenning door onderscheid van hun 
geschiedenis. In feite de legitimatie van hun verblijf in Nederland. 
 
De Stichting Waringin is zich bewust van dit krachtenveld, maar wenst hierin geen positie te 
kiezen.  
 
Het richt zich primair op de waargenomen behoefte binnen onze gemeenschap aan enerzijds het 
herdenken van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en 
anderzijds het betuigen van eer aan de eerste generatie, die deze oorlog en de nasleep ervan hebben 
overleefd. 
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Desalniettemin is er vanuit de behoefte aan erkenning van hun Nederlands-Indische geschiedenis en 
verbondenheid met Nederland druk uitgeoefend door Nederlands-Indische verenigingen, stichtingen 
en ondernemers op de achtereenvolgende kabinetten. En met succes. 
 

Inmiddels tweeënzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Staatssecretaris 
Martin van Rijn in zijn brief van 16 februari 2017 de Kamer geïnformeerd over de finale afwikkeling 
van de lang slepende kwestie van de ‘Individuele Back Pay’. Ondanks het mooie resultaat wordt deze 
maatregel als gebaar slecht ontvangen in de Indisch Nederlandse gemeenschap.  
Immers van de eerste generatie zijn niet veel mensen meer in leven. 
 

In diezelfde Kamerbrief is ook gerapporteerd over de stand van zaken rond de brede collectieve 
erkenning van de Nederlands-Indische gemeenschap in Nederland.  
 

Op 11 augustus 2017 heeft genoemde staatssecretaris overeenstemming bereikt met Nederlands-
Indische verenigingen, stichtingen en ondernemers over de te betrachten aspecten van de 
collectieve herkenning van de Indische gemeenschap in Nederland.  
Over de onderstaande onderwerpen is een akkoord bereikt: 

 

• een Indische pleisterplaats;   

• herdenken; 

• context gebonden zorg, en 

• een flexibel programmeringsgedeelte 
 

2. Doel van het project 
 

Wat beogen wij te bereiken? 
a. Het regionaal herdenken van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het 

Koninkrijk der Nederlanden, het herdenken van alle slachtoffers van deze oorlog in het 
voormalig Nederlands-Indië en de Indonesische vrijheidsstrijd.  
 

b. Daarnaast het ontplooien van initiatieven om te komen tot een vergroting van het besef  
(van alle generaties) in de Nederlandse gemeenschap over de Nederlands-Indische geschiedenis, 
identiteit en cultuur. 

 
Op welke wijze denken wij dit te bereiken? 

• Door op een gerichte wijze in de openbaarheid te treden verwerven wij brede maatschappelijke 

steun voor een regionale Indië-herdenking. Hier ligt de nadruk op herdenken. 

• Door gerichte initiatieven te ontplooien, dragen wij bij aan een historisch juiste belichting van de 

Nederland-Indische geschiedenis om de Nederlandse gemeenschap verantwoord voor te lichten. 

Hier ligt de nadruk op het doorgeven aan komende generaties. 

• Door samenwerking na te streven met verenigingen, stichtingen en/of instanties in het sociaal 

maatschappelijk domein, die het beginsel van herdenken als uitgangspunt voor hun 

bestaansrecht beschouwen en daarnaast Nederlands-Indië met ons gemeen hebben.  

Hier ligt de nadruk op Samenwerken. 

 

De Stichting Waringin maakt geen deel uit van een politieke en/of religieuze partij/beweging, noch 

hangt het enige ideologie aan. In het publieke debat over de Indische kwestie neemt de Stichting 
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Waringin een neutraal standpunt in en wil zich beperken tot de hiervoor genoemde twee 

doelstellingen. 

3. Ontplooien van initiatieven 
 

De volgende activiteiten maken deel uit van het streven naar vergroting van het historisch besef, de 

eigen identiteit en het doorgeven hiervan aan komende generaties. Daar waar onze primaire 

doelstelling zich richt op herdenken en daarbij vooral de eerste en tweede generatie in het vizier 

heeft, richt zich onze tweede doelstelling vooral op de nieuwe generaties. Het vraagstuk waar veel 

herdenkingsinitiatieven zich voor geplaatst zien, is hoe betrekken we de komende generaties bij iets 

dat zich lang geleden heeft afgespeeld. Hier ligt de grootste uitdaging voor ons als Stichting 

Waringin. De navolgende ideeën zullen moeten worden uitgewerkt in een plan van aanpak, waarbij 

een selectie van realistisch haalbare doelen ieder jaar zal moeten worden geprioriteerd.  

 

▪ Gastdocentschap 

Als de jeugd de toekomst heeft, hoe kun je de jeugd dan het beste bereiken? In deze tijd van 

overvloed aan keuzes en andere vormen van overdracht is het niet eenvoudig een geboeid 

gehoor te vinden bij jeugdigen. Toch denken wij voor de diverse onderwijsniveaus, zoals 

voorbereidend middelbaar onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger en voortgezet onderwijs 

geschikte leerstof te kunnen aanbieden, die op een begrijpelijke en didactisch verantwoorde 

wijze ingaat op de Nederlands-Indische geschiedenis en de samenhang met de Nederlandse 

geschiedenis en de huidige actualiteit.  

Uiteraard genereert het geven van gastdocentlessen inkomsten, die begroot dienen te worden. 
 

▪ Workshop 

Aansluitend bij het vorige onderwerp kan het organiseren van een workshop kan – mits het 

programma en het beoogde doel aanspreken – een heel effectief instrument zijn om bewust-

wording te bevorderen. De organisatie vergt een zorgvuldige voorbereiding. 
 

▪ Family day 

In hoofdzaak is deze activiteit gericht op de Nederlands-Indische gemeenschap zelf.  

De bedoeling is om mensen uit die gemeenschap in opeenvolgende generaties bij elkaar te 

brengen en door middel van vooral veel doe-activiteiten te doordringen van hun eigen identiteit, 

hun eigen geschiedenis en verhalen en door generatiespelen te doen begrip voor elkaar te 

vergroten, het gevoel van saamhorigheid te bevorderen en het besef van de eigen geschiedenis 

beter weten te plaatsen in de context van de mondiale, Europese en Nederlandse geschiedenis. 

In het verlengde hiervan zou kunnen worden terug gegrepen naar het fenomeen “Indische 

avond”, een gevleugeld begrip in de tijd van de repatriëring met een hoogtepunt in de zestiger 

jaren. In een ‘gerevitaliseerde’ vorm zou zoiets ook jongeren kunnen aanspreken 
 

▪ Publicaties/Exposiies 

Op gezette tijden beschouwingen op actuele- en historische gebeurtenissen publiceren via 

persberichten, publicaties in nieuwsbrieven, website (eigen blog), social media en openbare 

lezingen. Deelname met een stand op de vele Pasar Malams in Nederland. Leveren van een 

bijdrage aan het Migrantenmuseum in Heerlen. Ofschoon de Nederlands-Indische gemeenschap 

vanuit een andere achtergrond naar Nederland, c.q. Limburg is gekomen, is er ook sprake van 

overeenkomsten en kan op basis hiervan een zinvolle bijdrage worden geleverd aan dit museum. 
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Het biedt daarnaast een uitstekend platform om onze geschiedenis uit te dragen en hiervoor 

meer begrip te kweken. 
 

▪ Publicatie(s): uitgeven boek 

In navolging van andere Stichtingen ter gelegenheid van bijzondere mijlpalen in de geschiedenis 

van de Stichting Waringin een boek uitbrengen, waarin verhalen en belevenissen van mensen uit 

de verschillende generaties van de Nederlands-Indische gemeenschap aan bod komen. Hierbij 

kunnen historische zaken, culturele uitingen, muzikale uitingen en actuele zaken aan bod komen. 
 

▪ Deelname aan congres 

In Nederland zijn vele Nederlands-Indische stichtingen en/of maatschappelijke organisaties 

actief. De Stichting Waringin is bereid deel te nemen aan initiatieven, zoals het organiseren van 

een congres van verenigingen, Stichtingen en maatschappelijke organisaties, die de Nederlands-

Indische identiteit versterken en het historisch besef omtrent de Nederlands-Indische 

geschiedenis vergroten. Met dien verstande, dat ons neutrale standpunt rond de Indische 

kwestie wordt gerespecteerd en van ons geen politieke- of religieuze stellingname wordt 

verwacht. 
 

▪ Organiseren congres 

De Stichting Waringin is bereid aan eventuele inspanningen om een groot congres te organiseren 

een bijdrage te leveren. Met dien verstande, dat ons neutrale standpunt rond de Indische 

kwestie wordt gerespecteerd en van ons geen politieke-, religieuze en/of ideologische 

stellingname wordt verwacht. 
 

 

 

 

▪ Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties 

Voorgaande twee activiteiten verondersteld het onderhouden van goede contacten met 

verenigingen, Stichtingen en maatschappelijke organisaties, die actief zijn in Nederlands-Indisch 

verband om ideeën, beleid, initiatieven te ontwikkelen, die bijdragen aan een duurzame en 

gelijkwaardige positie van mensen uit de Nederlands-Indische gemeenschappen in de 

Nederlandse samenleving. Daarbij kan worden gedacht aan wonen, werken, zorg, sociale 

zekerheid, pensioen en levenskwaliteit in het algemeen. 
 

▪ Organiseren van educatieve reizen 

Het organiseren van (dag)reizen naar plaatsen van gezamenlijke historie kan voor mensen uit de 

Nederlands-Indische gemeenschap een positieve bijdrage leveren aan het verwerken van het 

verleden en eventueel in begeleiding van hun kinderen, c.q kleinkinderen over de generaties 

heen het begrip en de waardering voor elkaar versterken. Over de reisdoelen zal goed moeten 

worden nagedacht.  
 

▪ Culturele uitingsvormen uit Nederlands-Indië 

Met name op het gebied van culturele uitingsvormen heeft de Nederlands-Indische 
gemeenschap erg veel te bieden en zal de Stichting Waringin samen met specialistische 
verenigingen/stichtingen/instanties een bijdrage kunnen leveren aan de vergroting van het besef 
in de Nederlandse samenleving over de bijdrage van veel Nederlands-Indische mensen aan het 
Nederlands cultureel erfgoed. 
 
Muziek 
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Sinds de repatriëring vanuit Indonesië heeft de Indisch-Nederlandse gemeenschap een 
bepalende invloed gehad op de Nederlandse muziekcultuur. Er zijn op dit gebied meer dan 
voldoende mogelijkheden om hiervoor een uitstekend programma samen te stellen om de 
Nederlandse, c.q. Zuid-Limburgse gemeenschap een goed beeld te geven van de samenhang. 

 

Literatuur 
Sinds Multatuli zijn er talloze schrijvers uit de Nederlands-Indische samenleving  
voortgekomen en hebben een onuitwisbare invloed gehad op de Nederlandse literatuur.  
De huidige generatie Nederlands-Indische schrijvers een platform biedend om hun boeken te 
presenteren (bijvoorbeeld signeersessies, etc.) laat steeds meer het besef rond de  
samenhang van de wederzijdse geschiedenis groeien. 
 

Schilderkunst 
De beeldende kunst, waarvan de schilderkunst, in de Nederlands-Indische cultuur het meest 
prominent is, heeft vele vertegenwoordigers met een Nederlands-Indische achtergrond gekend 
en ook nu nog kent met name de schilderkunst nog veel enkele invloedrijke schilders uit die 
hoek. Ofschoon de samenhang met Nederlands-Indië bij deze schilders voor de hand ligt, is er 
toch vaak een relatie te leggen met hun huidige werk en manier van denken over de 
schilderkunst in het bijzonder. Het moet mogelijk zijn een thematische presentatie hierover te 
ontwikkelen en publiekelijk uit te dragen. Hiervoor zullen specialistische instanties moeten 
worden geraadpleegd en mee moeten worden samengewerkt. 
 

Cinematografie 
In samenwerking met de diverse filmhuizen in Zuid-Limburg een keur aan films uit Indonesië, 
maar ook uit het voormalige Nederlands-Indië samenstellen en hieraan specifiek aandacht 
besteden. 
 

Toneel 
In samenwerking met toneelgezelschappen, regisseurs, en/of acteurs toneelproducties met een 
Nederlands-Indische achtergrond promoten om de Nederlandse samenleving meer bewust te 
maken van de historische achtergronden van het koloniaal verleden, de brede culturele erfenis 
en een hernieuwde kennismaking met een verdrongen Nederlandse subcultuur. Er bestaan al 
enkele contacten met  
 
Dans 
Ook op het gebied van de dans en choreografie hebben mensen uit de Nederlands-Indische 
gemeenschap hun sporen verdient, denk daarbij aan choreograaf Hans van Manen en 
topballerina Igone de Jongh van het Nationaal Ballet. Ook in de moderne dansscene zijn er 
talloze namen te noemen van uitstekende dansers, die de Vaderlandse top en daarbuiten 
hebben bereikt. In Oostelijk Zuid-Limburg, met Heerlen als culturele hoofdstand, ontplooien zich 
geruime tijd vele culturele kunstuitingen, waarvan de dans ook een prominente plaats inneemt 
 
Eetcultuur 
De eetcultuur uit Nederlands-Indië, die zich heeft ontwikkeld tot een van de eerste Fusion 
eetculturen, is wereldberoemd en staat bekend onder de naam Indisch eten. Het is een mix van 
Indonesisch, Chinees en Europees eten. Het is deze vermenging die nog maar eens duidelijk 
maakt hoe die verwevenheid van de wederzijdse geschiedenis en cultuur zijn weerslag vindt in 
zoiets basaal als onze dagelijkse kost. Rond dit thema zijn talloze initiatieven te bedenken in 
samenwerking met hierin gespecialiseerde verenigingen/stichtingen/instanties /ondernemers 
om de Indische kookkunst in het juiste historische perspectief te plaatsen. 
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Sport 
Op het gebied van sport en haar vele verschijningsvormen hebben mensen met een Nederlands-
Indische achtergrond zich vaak onderscheiden. Of het nu gaat om de zeer inspirerende 
Paralympische kampioene Bibian Mentel of de legendarische voetballer, Marco van Basten, hun 
Indisch-zijn verbind hen en verdient om uitgedragen te worden. Niet om de nadruk te leggen op 
het verschil, maar om de Nederlandse gemeenschap meer bewust te maken van hoe vergroeid 
we zijn en in feite een onlosmakelijk deel ervan vormen. Het organiseren van initiatieven om 
sporten afkomstig uit de gordel van smaragd te belichten of sporters met een Nederlands-
Indische achtergrond bijeen te brengen en hen aan het woord laten over hun sport en hun wel of 
niet aanwezige verbondenheid met hun cultureel erfgoed. 

 
De ultieme erkenning van de Nederlands-Indische gemeenschap in Nederland is niet iets dat kan worden 
afgedwongen, omdat de Staatssecretaris dat is overeengekomen met de belangenbehartigers van de 
Nederlands-Indische gemeenschap. Het beoogd doel van erkenning moet doorleefd worden en dat kan 
alleen door mensen vanuit burgerschap en gemeenschapszin bijeen te brengen.  
 
Dit document beoogd hieraan met ideeën/voorstellen een bijdrage te leveren. Het bestuur van de 
Stichting Waringin zal in het kader van haar Tweede Doelstelling zich moeten uitspreken over de 
gepresenteerde ideeën/voorstellen en hierin qua haalbaarheid van realisering een opschoning 
doorvoeren, uiteraard kunnen ook andere ideeën/voorstellen worden toegevoegd. Uiteindelijk moet in 
de overgebleven suggesties een prioritering worden doorgevoerd, die zal worden uitgewerkt in een 
concreet plan van aanpak. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd bij subsidie verlenende instanties.  
  
 


