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1. Voorwoord  
 
Het jaar 2021 loopt langzaam ten einde. Een enerverend jaar vol met 
onzekerheden. Persoonlijk vind ik het bijzonder frustrerend, als ik de  
grip en het overzicht op zaken waar ik aan werk dreig te verliezen.  
De coronaproblematiek heeft ons als bestuur de nodige kopzorgen 
gekost en op onderdelen hebben we onze ambities in bepaalde 
trajecten bij moeten stellen.Dit zorgde in de aanloop naar de Indië-
herdenking 2021, niet alleen voor ons bestuur maar ook voor ons 
vrijwilligersteam bij vlagen voor onrust. Dit resulteerde in een vaak 
moeilijk te hanteren spanningsveld. 
 
Zo konden zakelijke afspraken zelden definitief gemaakt worden a.g.v. 
steeds wijzigende coronamaatregelen. Dit wierp dan ook al vroeg zijn 
schaduw vooruit op de organisatie van de herdenking; wie mocht 
toegang verleend worden?, zou de 1,5 m afstand nog gelden?, welk 
aantal bezoekers is maximaal toegestaan?, is de locatie beschikbaar?  
mag er wel catering geregeld worden? etc. etc. Daarnaast werden 
voortdurend afspraken met belangrijke relaties gewijzigd en/of 
afgezegd.  
 
Desalniettemin ben ik trots dat wij als bestuur samen met een 
enthousiast vrijwilligersteam er toch in geslaagd zijn om ook dit jaar 
weer een mooie Indië-herdenking te organiseren en met andere 
trajecten de stichting Waringin landelijk nog meer naamsbekendheid 
hebben gegeven. 
 
 
André Simon 
Voorzitter 

 
 

 

 

STICHTING WARINGIN

NIEUWSBRIEF NR. 2 / 2E  EN 3E KWARTAAL 2021

Colofon 

 

Stichting Waringin 

André Simon / voorzitter   

aesimon@home.nl 

Sandra van Dapperen / secretaris 

secretariaat@waringinhormat.nl 

Frans Robroek / penningmeester 

fransrobroek@icloud.com 

Contact 

Stichting Waringin 

Galerijstraat 32  

6432 AG  Hoensbroek 

+31(0)615343015 

email: aesimon@home.nl 

Website 

www.waringinhormat.nl 

Redactie 

John Geurts 

Andre Simon 

 

p.geurts@ziggo.nl 

aesimon@home.nl 

 

Verschijnt 

Minimaal  2x per jaar of 

vaker indien nodig 

 

KvK nr. 

70907293 

 

RSIN  

858505952 

 

Bankrekening 

NL10SNSB0706054830 

mailto:secretariaat@waringinhormat.nl


 

 

Pagina 2 

 

 

2.     Extern overleg 

2.1.  Gemeente Heerlen 

Op 30 april 2021 ontving onze stichting van burgemeester Roel Wever een uitnodiging om 

met een aantal mensen van diverse achtergronden te praten over het thema “vrijheid”. De 

hiervoor gekozen locatie was de tot vergaderruimte gerenoveerde kapel van het Bernardinus 

College in Heerlen. De tweede doelingstelling van de burgemeester was om in een 

gezamenlijke open brainstormsessie, de mogelijkheden te verkennen voor nieuwe  

samenwerkingsverbanden. De eerste stappen hiertoe werden gezet door het Comité 4 en 5 

mei. Zij hebben onze stichting verzocht om een nadere kennismaking. Een afvaardiging van 

ons bestuur is naar het bevrijdingsconcert geweest dat elk jaar door het Comité 4 en 5 mei 

wordt georganiseerd. Op korte termijn zal er een vervolggesprek plaatsvinden waarin de 

mogelijkheden tot samenwerking verder worden onderzocht.  

Op initiatief van de burgemeester heeft een afvaardiging van ons bestuur op 10 mei  een 

persoonlijk kennismakingsgesprek met hem gehad. Het doet ons deugd om te constateren 

dat hij goed geïnformeerd is omtrent de doelstellingen van onze stichting en onze initiatieven 

een warm hart toe draagt. Op een belangrijk punt (i.c. de gemeentelijke subsidie) zijn 

inmiddels duidelijke afspraken gemaakt die wij later i.s.m. de recent aangestelde 

beleidsfunctionaris Cultureel Erfgoed verder vorm gegeven hebben. 

 

2.2.  Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 

Van het bestuur van deze stichting ontvingen wij 7 april een uitnodiging om deel te willen 

nemen aan een online bijeenkomst op zaterdag 17 april.  

Tijdens deze bijeenkomst is onder meer stil gestaan bij het initiatief om een virtueel 

herdenkingsmonument voor de Indische gemeenschap te realiseren. 

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 is al enige tijd bezig met het maken van 

een virtueel Indisch Monument en wil hierbij gebruik maken van de hulp en ondersteuning 

van reeds bestaande nationale, regionale en lokale herdenkingen.                                                                    

De uiteindelijke bedoeling hiervan is dat het een plek moet gaan worden, waar iedereen het 

hele jaar online kan herdenken. Gelet op het feit dat op onze eigen website de jaarlijkse 

(middels livestream opgenomen) herdenkingsplechtigheid reeds wordt geplaatst en derhalve 

ook op ieder willekeurig moment door iedereen kan worden bekeken hebben wij aan dit 

initiatief geen verdere invulling gegeven. Een mogelijke verwijzing naar het nieuwe virtueel 

monument op onze website zal wellicht later ter sprake komen wanneer het momument “live” 

is en wij kunnen beoordelen of het past bij de doelstelling van onze stichting.                                                            
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 2.3. Overleg VVV / Visit Zuid-Limburg 

In september heeft onze voorzitter André Simon een overleg gehad met VVV / Visit Zuid 

Limburg. De bedoeling van dit overleg was om te bezien of VVV Heerlen, o.a. via hun site 

meer bekendheid zou kunnen geven aan onze jaarlijkse Indië-herdenking en aan de 

mogelijkheid om door de week een bezoek te brengen aan het Indië-monument. In het 

overleg dat heeft  plaatsgevonden is tevens besproken wat onze Stichting en VVV Heerlen 

verder voor elkaar kunnen betekenen. Desgewenst heeft onze voorzitter aanvullende info 

verzonden vooorafgaand aan een nog te plannen vervolggesprek. 

In het verlengde hiervan zal ook een gesprek gaan plaatsvinden met de directie van Arriva, 

v.w.b. het mogelijk inzetten van een structurele buslijn naar de Oude Lindestraat / 

Smedestraat. In deze bespreking zullen i.v.m. het gezamenlijk belang ook de directies van 

APG en ABP betrokken worden.  

 

3. Projecten 

3.1.  Revolution Dutch East Indies                                                                                       

Het Charlemagne College Landgraaf verzocht ons in de maand juni om onze medewerking 

te willen verlenen aan de totstandkoming van de documentaire Revolution Dutch East Indies. 

Voor dit internationaal school project werd met name de dekolonisatieperiode van het 

voormalig Nederlands-Indië tot specifiek historisch onderwerp gekozen.                                   

De desbetreffende studenten van het Charlemagne College hebben deze opdracht met veel 

enthousiamsme en voortvarendheid opgepakt. Met als resultaat de zeer pakkende en 

meeslepende Engelstalige documentaire “Revolution Dutch East Indies “.                                                                                                 

Voor de hieraan door ons verleende ondersteuning en medewerking, werd onze stichting 

door de directie van de school alsmede door de studenten, letterlijk en figuurlijk in de 

bloemen gezet. De documentaire is te zien via bijgaande link; 

https://www.youtube.com/watch?v=pGISTemiwFM&ab_channel=RomanKoolen 

3.2.  Themabeschouwingen “Onvoltooid Verleden Tijd“ 

Op verzoek van de sectieleider Geschiedenis/Maatschappijleer van het Grotius College 

Heerlen, heeft onze voorzitter op 18 juni t.b.v. de leerlingen van V4 en V5, aan de hand van 

de de door onze stichting ogemaakte brochure “Onvoltooid Verleden Tijd“ een geslaagde 

themalezing gehouden.                                                                                                                   

De desbettreffende docent heeft dan ook al schriftelijk aan ons laten weten, dat wanneer het 

thema “dekolonisatie” bij de examenkandidaten VWO aan bod gaat komen, zeer zeker 

wederom een beroep op ons zal worden gedaan. Inmiddels heeft ook het Charlemagne 

College Landgraaf aan ons bestuur laten weten dat zij, in overleg met ons, een aantal 

themalezingen nog dit jaar willen inroosteren t.b.v. de examenkandidaten Havo/Vwo. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpGISTemiwFM%26ab_channel%3DRomanKoolen&data=04%7C01%7Cjohn.geurts%40apg-am.nl%7Cdbf847e276e54c47af0c08d9909a9147%7Cc1f94f0d9a3d48549288bb90dcf2a90d%7C0%7C0%7C637699815807661028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=z%2FPirnHtXZFJR%2BaHA884rMVVsjRcI9BHqYzWnIKpiQs%3D&reserved=0
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4.  Waringin-bibliotheek  

Er is veel geschreven over de historie van de Indische/Molukse gemeenschap (dekolonisatie 

en repatriëring) en de worsteling van diverse generaties Indische mensen in Nederland. 

Alhoewel er zeker sprake is van een succesvolle integratie zijn er nog veel zaken 

onbesproken. De literatuur over deze thema’s is omvangrijk. De stichting is inmiddels in het 

bezit van veel naslagwerken. Het idee van ons bestuur om een Warining-bibliotheek te 

starten wordt momenteel onderzocht. Het idee is dat sympathisanten van onze stichting in de 

toekomst boeken kunnen lenen uit deze bibliotheek en hiervoor een kleine bijdrage aan de 

stichting kunnen doen. De exacte vorm en opzet moet zoals gezegd nog in detail worden 

uitgewerkt. Indien mensen thuis nog boeken hebben over het thema Nederlands Indië, de 

repatriëring of de Indische cultuur die nu alleen maar stof vangen en waarvan afscheid kan 

worden genomen neem dan even contact op met John Geurts.(p.geurts@ziggo.nl) Hij kan 

dan beoordelen of het boek in de collectie ontbreekt of juist een welkome aanvulling is. 

Zodra dit initiatief gereed is volgt uiteraard een nadere toelichting en uitleg in onze 

Nieuwsbrief en wordt een overzicht van de beschikbare literatuur vermeld op onze website.     

 

5.  Derde Regionale Indië-herdenking (15 augustus 2021) 

De derde regionale Indië-herdenking van onze stichting heeft op zondag 15 augustus 2021 

plaatsgevonden. Rekening houdende met de toen geldende regels hebben wij dit jaar als 

vanouds de herdenking weer laten plaatsvinden in de buitenlucht. Bezoekers moesten bij 

aankomst wel een negatieve corona-testuitslag of een vaccinatie- dan wel herstelbewijs 

kunnen tonen.  

Net zoals vorig jaar was voor de “thuisblijvers” de Indië-herdenking echter ook via livestream 

te volgen. Na ontvangst van de bezoekers in de aula van Brightland Smart Services Campus 

werden zij na het nuttigen van een kopje koffie/thee en een stukje spekkoek door onze 

vrijwilligers begeleid naar het monument. Het was mooi weer, de sfeer was goed en de 

bezoekers hadden het zichtbaar naar hun zin. Helaas hebben zich drie sprekers a.g.v. 

Corona-perikelen kort van te voren af moeten melden waardoor het programma fors ingekort 

moest worden. De herdenking werd muzikaal geopend door de Molukse vocalgroep Saudara  

2. Samen met met ensemble George Boon verzogden zij de muzikale intermezzo’s tussen 

de toespraken.  

 



 

 

Pagina 5 

 

 
 

Na een woord van welkom door ceremoniemeester Albert Crompvoets en de 

openingstoespraak van voorzitter André Simon volgde een toespraak van de heer M. de 

Beer, Wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Sport van de Gemeente Heerlen. Daarna nam 

de heer Tino Snijtsheuvel ons mee in zijn verhaal over o.a. de dekolonisatie-periode en de 

repatriëring van de familie Snijtsheuvel naar Nederland. Zijn visie op de geschiedenis van de 

Indische gemeenschap en de koloniale erfenis was verfrissend en viel dan ook in goede 

aarde bij de aanwezigen.   

Na de formele herdenking werden de bezoekers getracteerd op Indische snacks en is 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om weer eens gezellig bij te praten. Door de pandemie 

zijn velen onder ons geïsoleerd geraakt en dus bood onze herdenking voor sommigen weer 

de mogelijkheid om de sociale contacten aan te halen. Met veel voldoening blikken we dan 

ook terug op een in alle opzichten geslaagde 3e regionale Indië-herdenking. Onze dank gaat 

ook dit jaar weer uit naar het vrijwilligersteam voor hun bijdragen in de organisatie en 

geweldige inzet tijdens de herdenking. Terima kasih banyak! 

 

6.  Informatiebord Monument 

Voor wie ons herdenkingsmonument nog niet heeft kunnen bezoeken, Begin dit jaar is het 

monument voorzien van een informatiebordje waarop toegelicht wordt wat de betekenis is 

van het gekozen ontwerp van het monument en ons logo de Waringin.  

 

De tekst luidt als volgt; 
Deze Levenspoort is een waardig en respectvol eerbetoon aan alle slachtoffers van WO II en de 

Bersiap-periode in het voormalig Ned.-Indië. De Waringinboom staat symbool voor veiligheid, 

kracht en gezamenlijkheid. ֎ 15-08-2019. 
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7.   Doneren  

In de Nieuwsbrieven vermelden wij geregeld de mogelijkheid om ons als stichting te 

ondersteunen middels een eenmalige of periodieke gift. Omdat Stichting Waringin de 

culturele ANBI-status is toegekend kan het eenmalig of periodiek doen van giften voor u 

fiscaal aantrekkelijk zijn. De giften zijn (deels) fiscaal aftrekbaar. Voor informatie klik hier. 

Indien u gebruik wenst te maken van de optie om een periodieke gift te doen neem dan 

contact met ons op. Eenmalige donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer 

NL 10 SNSB 0706 0548 30 t.n.v. Stichting Waringin, met vermelding van uw naam en 

adresgegevens.   

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot de penningmeester.  

 

Iedere gift is meer dan welkom! 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=Periodieke%20giften%20en%20gewone%20giften%20-%20wat%20is%20precies%20het%20verschil?

	Stichting Waringin

