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1. Voorwoord 
Direct al na het uitbreken van de corona-crisis, vroegen wij ons met z’n allen 
af, of wij nu wel of niet op 15 augustus 2020, de viering van 75 Jaar 
Bevrijding Nederlands-Indië mochten oppakken en zo ja in welke vorm. 
We bedachten diverse scenario’s, waarvan er enkele na ampele discussie,  
al gauw in de prullenmand belandden. 
Wij wilden op 15 augustus 2020 immers hoe dan ook, goed beslagen ten ijs 
komen. 
Echter elders in het land was men (o.a. Oud-minister Ben Bot c.s. met diverse 
Indische organisaties) aan het brainstormen of de jaarlijkse Indië-herdenkingen 
niet zouden moeten worden gemoderniseerd. 
Ben Bot is o.a. van mening dat we met z’n allen echt moeten gaan kijken hoe we 
de herdenking geschikt kunnen maken voor iedereen en dat ook iedereen zich 
hierin thuis voelt. 
Men zou meer moeten luisteren naar de stemmen, die nu klinken in de 
maatschappij. 
Feitelijk is immers het gegeven dat we zo’n diverse samenleving zijn geworden. 
Specifiek is hij van mening dat de herdenking zich ook meer zou moeten 
richten op het verhaal van de Indonesiërs, omdat hun leed tot nu toe echt 
verwaarloosd is. 
De Federatie Indische Nederlanders (FIN) geeft hierop als reactie dat 
15 augustus een Nederlandse herdenking is en ook moet blijven! 
Gezien het onoverkomelijk feit dat de Onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië  
(= Bersiap-periode) nog altijd veel te gevoelig ligt bij de Indische gemeenschap, 
lijkt mij het door de Federatie Indische Nederlanders ingenomen standpunt 
(althans op dit moment) beslist gerechtvaardigd en legitiem. 
Neemt niet weg dat onze stichting te allen tijde bereid is, om ter zake met de 
diverse Indische stichtingen/verenigingen in discussie te gaan.  
André Simon 
Voorzitter Stichting Waringin  
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2.  De heer H. van Wijnen, kersverse nieuwe Directeur van Stichting Pensioenfonds ABP   

 
Overleg voorzitter en secretaris van Stichting Waringin met de heer Wijnen van ABP. 

 
Onze voorzitter André Simon en secretaris Rick Martherus van Stichting Waringin   
hebben in juni 2020 kennis gemaakt met en een bespreking gehad met de nieuwe directeur van       
Stichting Pensioenfonds ABP, de heer H. Wijnen. 
Naast het gegeven dat de bespreking een heel prettig en open karakter had, bleek al gauw dat 
de heer Wijnen heel goed op de hoogte was van het reilen en zeilen van Stichting Waringin. 
Zo was hij o.a. bijzonder te spreken over de professionele inrichting van onze website. 
Hij heeft dan ook aangegeven dat hij beslist naar wegen zal gaan zoeken, om onze stichting op 
enigerlei wijze ondersteuning te kunnen bieden. 
Daarbij gaf hij aan ons te kennen dat hij op een later tijdstip, zeer zeker nog op dit onderwerp zou 
terugkomen.  
 

 
3. Webinar herdenken op afstand  

Op 13 juli j.l. hebben twee leden van de Initiatiefgroep deelgenomen aan de Webinar     
Herdenken op afstand die werd georganiseerd door ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en 
Geweld in samenwerking met de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.  
Het ARQ Kenniscentrum vertaalt de kennis over de Tweede Wereldoorlog en de psychosociale 
gevolgen voor de Nederlandse samenleving naar vraagstukken van nu, zoals veerkracht, 
zelfzorg na oorlog, burgerschap, in- en uitsluiting in de samenleving. Tijdens deze Webinar zijn 
de successen en valkuilen van het herdenken (op afstand) aan de orde gekomen. Tevens zijn 
door Stichting Herdenking 15 augustus 1945 plannen toegelicht die dit jaar gemaakt zijn om 
een Nationale herdenking in Den Haag te houden.  

   Tijdens de Webinar zijn door de deelnemers veel ervaringen gedeeld en vragen  
    beantwoord die er leven bij de verschillende organisaties. Door ARQ is met name het 

belang van een herdenking belicht vanuit verschillende invalshoeken, mede gebaseerd op 
een door hen afgerond onderzoek met het Nationaal Comité 4 & 5 mei naar de vorm en 
betekenis van herdenkingsrituelen. Daarnaast is veel praktische informatie gedeeld en zijn 
tips uitgewisseld om een herdenking (op afstand) goed te kunnen organiseren en te 
faciliteren. Al met al een waardevolle middag die ons netwerk versterkt heeft en waar wij 
zeker nog ons voordeel mee zullen doen. 
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4. Themalezingen aan de hand van ons boekwerk “Onvoltooid Verleden Tijd” 

            Mede ter invulling en ter ondersteuning van onze tweede doelstelling i.c. het ontplooien van 
initiatieven die een wezenlijke bijdrage leveren aan een historisch juiste belichting van de 
Nederlands-Indische geschiedenis als onlosmakelijk deel van de Nederlandse 
geschiedenis, startte ons redactieteam reeds in het voorjaar van 2019 met schrijven van 
een beknopte historische beschouwing van de Nederlands-Indische geschiedenis.        
Immers bij de in 2018 en 2019 reeds gehouden themalezingen bij het Grotius College te 
Heerlen bleek toch dat zowel bij de docenten alsmede bij de desbetreffende 
examenkandidaten MAVO/HAVO/VWO, de behoefte bestond aan een complementair 
boekwerkje ter zake.                                                                                                            
Gezien het feit dat dit aspect ook reeds geruime tijd de vereiste aandacht had binnen ons 
eigen redactieteam, werd de reeds in concept geschreven historische beschouwing, in een 
definitief jasje gegoten (zie bijgaande foto van het boekwerk)                                                                                                                   
Na akkoordbevinding van ons bestuur, werd op 20 juli 2020 aan het bedrijf Pidezajn / 
Grafische Vormgeving te Schin Op Geul, formeel de drukopdracht verstrekt.                          
Inmiddels hebben het Grotius College Heerlen en het Charlemagne College (voormalig 
Eijkhagen College) Landgraaf, formeel aan de voorzitter van ons bestuur kenbaar gemaakt 
dat zij nog in dit leerjaar van onze diensten gebruik wensen te maken.   

 

            
     Boekje “Onvoltooid verleden tijd” 

 
       
       5. Nieuw monument 

Zoals U mogelijk bekend, werd ons monument tot onze grote schrik, op 9 februari 2020 door 
de hevige storm Ciara onherstelbaar beschadigd.  
De gemeente Heerlen (risicodrager) en Henri Wanders (constructeur van het 
monument) zijn v.w.b. het herstel en het wederzijds dragen van de hiermee verband 
houdende kosten, het gelukkig met elkaar eens kunnen worden. 
Tot onze grote opluchting werd het nieuwe monument uiteindelijk op 22 juli 2020 weer op 
dezelfde plek in de Dinger Tuin van het ABP herplaatst. 
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Gelukkig dus nog ruim voor de viering van 75 Jaar Bevrijding Nederlands-Indië op 
15 augustus van dit jaar. 
Binnenkort zal de gemeente Heerlen tevens opdracht geven tot het plaatsen van een 
informatiebord bij het monument. 

 
      6.  Herdenkingsplechtigheid 

           Op 15 augustus 2020 heeft als gevolg van Covid19-maatregelen de tweede  
           Herdenkingsplechtigheid (weliswaar in sterk afgeslankte vorm) plaatsgevonden in de aula  
           van Brightlands Smart Services Campus, direct gelegen naast de Dinger Tuin van het ABP. 

Het is jammer dat er een groot aantal mensen, v.w.b. het bijwonen hiervan, door ons 
teleurgesteld moest worden.  
De stichting heeft in het kader van de RIVM-maatregelen, spijtig genoeg slechts een beperkt 
aantal mensen mogen uitnodigen. 
Spontaan bijwonen van de plechtigheid was als gevolg hiervan spijtig genoeg niet aan de orde.  
Desalniettemin hebben de aanwezigen deze specifieke viering van 75 Jaar Bevrijding 
Nederlands-Indië, als zeer intiem en zeer waardevol c.q. respectvol ervaren. 
Voor de “thuisblijvers” was deze herdenkingsbijeenkomst overigens wel via een live-stream te 
volgen.                                                                                                                                               
Na een woord van welkom door ceremoniemeester Albert Crompvoets en de openingstoespraak 
van voorzitter André Simon volgde een toespraak van de waarnemend burgemeester van 
Heerlen, de heer E.G.M. Roemer. 
In zijn toespraak belichtte hij het belang van herdenken nog eens extra en benadrukte dat het 
Indische verhaal decennia lang nauwelijks of geen plaats heeft gekregen in het beeld van 
Nederland en de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog.  
Ook dit verhaal, ons verhaal, is deel van onze identiteit en onlosmakelijk met ons verbonden. 
Lang verzwegen of stil gehouden, maar onuitwisbaar deel van ons verleden, heden en toekomst. 
Wij mogen geen stukken uit onze geschiedenis achteloos parkeren, omdat wellicht onze 
nationale “onschuld” of ons koloniaal verleden aan ons geweten zou kunnen knagen. 
Wij mogen de hutkoffer niet langer gesloten houden, aldus de heer Roemer. 
 
In de themalezing van Milly Zalm-Pinas vertelde zij haar levensverhaal ten aanzien van de 
oorlogsjaren en de Onafhankelijkheidsstrijd (bersiap-periode) van Indonesië in het voormalig 
Nederlands-Indië na de capitulatie van Japan. 
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De gruwelijkheden en de zware ontberingen waaraan zij en haar familie hebben blootgestaan  
en de impact hiervan voor hun verdere leven bleven niet onvermeld. 
Ook haar jarenlange worsteling aangaande haar identiteit en de drie culturen waarin zij als  
kind werd grootgebracht en die haar uiteindelijk hebben gevormd tot de mens die zij nu is,  
maakten een zeer diepe indruk en raakten een gevoelige snaar bij de aanwezige toehoorders. 

 
De menselijke veerkracht, maar vooral ook hoe geestelijk sterk een mens kan zijn in dergelijke  
door haar geschetste situaties, moeten ons het besef geven wat vrijheid in de meest werkelijke  
zin van het woord inhoudt. 
 
In de themalezing van Maaike Vonk (Secretaris Trees Ruijs Stichting) nam ze ons o.a.  
eveneens mee naar het (familie)kampverleden tijdens de Japanse bezetting, maar ook  
naar de artistieke jaren van haar moeder, kunstenares Trees Ruijs.  
Ook gaf zij een inkijk in het leven van haar zelf en van haar familie, na de repatriëring naar 
Nederland. 
Essentieel in het haar verhaal kwam naar voren, hoe haar moeder haar herinneringen en  
gevoelens m.b.t. die roerige periode, in haar schilderijen op een ongekende manier wist te 
visualiseren. 
  
De toespraken en themalezingen tijdens deze herdenkingsplechtigheid zijn op onze website 
te lezen. We mogen en kunnen met veel voldoening terugzien op een in alle opzichten 
geslaagde tweede regionale Indië-herdenking. 
Niet mag onvermeld mag blijven dat wij ook dit jaar mochten rekenen op de geweldige inzet 
en bijzondere ondersteuning van de leden van ons Vrijwilligersteam. 
 
Enkele foto’s herdenkingsplechtigheid 15-08-2020. 
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   7. Kookhoek (Ike van Maanen) 
 

             
Mijn naam is Ike van Maanen, bestuurslid van Stichting Waringin.  
In mijn dagelijks leven ben ik chefkok werkzaam bij Albron/DSM.  
Ik geef ook kooklessen en workshops van gerechten uit diverse landen.  
Tevens ben ik in dienst bij Heuschen & Schrouff in Landgraaf, in de functie van demo- en 
workshopkok waar ik workshops Indo 1 tot Indo 5 geef.  
Als voorbeeld: workshop Indo 1 bevat de volgende gerechten (Rendang – sambal goreng 
telor – bami goreng)  

 
Recept uit de kookhoek:  
Saté Kupang (Dit recept gekregen van een omaatje uit het stadje Kupang in Timor). 

            
            Benodigheden: 1 kg varkenspoulet (goed voor 25 stokjes). 2 eetlepels ketjap manis.  
            2 eetlepels ketjap asin. 3 eetlepels palm suiker. 4 eetlepels olie. 3 eetlepels gebakken 
            uitjes (kant en klaar). 2 kleine uien fijn gesneden. ½ citroen. 4 teentjes knoflook.  
            4 kemiri-noten. 1 theelepel zout. ½ theelepel peper. 
  

Bereiding: Marineer het vlees in een kom met de ketjap/suiker/zout/peper en het sap van 
de ½ citroen. Zet de kom in de koelkast. Bak in een pan met de 4 eetlepels olie, de 
knoflook/uien/kemiri-noten mooi goudbruin.  
Doe dit alles in een vijzel of in een blender met de gebakken uitjes en vijzel of blender dit    
tot een mooie pasta. 
Voeg de pasta toe aan het vlees roer alles goed door, zet het afgedekt nogmaals 2 uurtjes 
in de koelkast. De satéstokjes kunnen gemaakt worden. De rest van de marinade, wat over 
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is na het maken van de stokjes, kan je gebruiken om de satésaus te maken. De saté 
roosteren op de BBQ of een saté rooster met houtskool (het lekkerst). 

             Selamat makan. 
 

     
 

 
      8.  Doneren 
 
           Om richting de toekomst blijvend concrete invulling te kunnen geven aan de door onze  
           Stichting beoogde Indië-herdenkingen, kunt U, indien U zich achter onze  
           doelstellingen wilt scharen, uw mogelijke ondersteuning middels een maandelijkse, 

     jaarlijkse of eenmalige donatie tot uitdrukking brengen. 
           In voorkomend geval dient de donatie te worden gestort op rekeningnummer 
           NL10SNSB0706054830 t.n.v. Stichting Waringin, Gaffelhof 49, 6418 KC Heerlen 
           met vermelding van uw naam en adresgegevens. 
           Gezien het feit dat de belastingdienst d.d. 14 februari 2018 aan onze Stichting de  
           Culturele ANBI-status heeft verleend, kan het eenmalig of periodiek doen van giften  
           tevens voor U fiscaal aantrekkelijk zijn. 
 

Iedere gift is meer dan welkom! 
 
 
 
 
 
 


