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1. Voorwoord 
     
In deze roerige tijden is het lastig om de onderlinge contacten te            
blijven koesteren. Op advies van de overheid of uit onzekerheid sluiten 
veel mensen zich op en is er vaak alleen nog maar telefonisch contact 
of via Facetime, Whatsapp, Skype of andere digitale vergadertools. 
 
Voor ons als bestuur is het digitaal vergaderen inmiddels ingeburgerd 
maar ook wij zien weer uit naar een eerste fysieke bestuursvergadering. 
Gelukkig zijn wij als bestuur inmiddels wel weer op sterkte en volop 
bezig met de voorbereidingen van de periode na Corona.  
Tijdens de herdenking in augustus hopen we velen van jullie weer de 
hand te mogen schudden. Neemt niet weg dat we structureel aan de 
weg blijven timmeren om onze stichting nog beter op de kaart te zetten. 
Denk aan het onderhouden en verstevigen van de contacten met 
relevante departementen, Indische stichtingen, verenigingen en overige 
instanties. 
Daarnaast zullen we er alles aan doen om de banden met de Indische 
gemeenschap binnen de regio, naar een kwalitatief hoger niveau te 
tillen. Dit ter versterking van de wederzijdse contacten en het hiermee 
nauw verbonden samenhorigheidsgevoel. 
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2. Nieuwe samenstelling bestuur Stichting Waringin 
 
In onze laatste Nieuwsbrief van 2020 hebben wij reeds vermeld dat Sandra van Dapperen                      
en Denyse Vandenbergh-Vincent gestart zijn als aspirant bestuurslid. Per 1 februari is  
Sandra van Dapperen benoemd als bestuurslid. Sandra zal binnen het bestuur de vacante 
functie van secretaris gaan vervullen. Denyse Vandenbergh-Vincent heeft te kennen gegeven 
geen zitting te nemen in het bestuur maar zal wel onze website gaan beheren. 
 
De samenstelling van het bestuur van onze stichting ziet er vanaf 1 februari 2021 als volgt uit:  
    -   Voorzitter    : A.E. Simon 
    -   Vice-voorzitter   : J. Geurts  
    -   Secretaris    : S. van Dapperen 
    -   Penningmeester  : F. Robroek  
    -   2e Penningmeester  : J. van Dick  
    -   Bestuurslid    : E. Scipio  
    -   Bestuurslid    : I. van Maanen  
 
 
Het bestuur zal in de komende maanden een aantal interne (administratieve en 
organisatorische) werkzaamheden afronden. Zo worden een aantal noodzakelijke 
inschrijvingen en wijzigingen bij de Kamer van Koophandel geregeld en is recent een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Gesprekken met vertegenwoordigers 
van de Gemeente Heerlen, Brightlands Smart Services Campus, APG en subsidieverlenende 
partijen vullen op dit moment de agenda van onze bestuursleden.    
 
3. Herdenking 2021 
 
Het bestuur kijkt met voldoening terug op de herdenking van 2020 en heeft besloten om de 
herdenking dit jaar zowel binnen als in de buitenlucht te organiseren. Afhankelijk van de 
mogelijkheden die er zijn (i.v.m. Corona richtlijnen) wordt een passende invulling gekozen.  
De faciliteiten van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen zijn goed en 
komen met name van pas wanneer de weergoden ons niet goed gezind zijn. Een 
combinatie van zowel binnen als buiten herdenken wordt nu verder uitgewerkt.  
 
Er is contact met diverse sprekers welke tijdens de herdenking een bijdrage zullen leveren.  
Zo zal de zoon van de bekende schrijver K.C. Snijtsheuvel een toespraak houden. Zijn vader 
is in 1949 onderscheiden met het Bronzen Kruis voor zijn moed en dapperheid in de strijd 
tegen de Japanse bezetters. Later onthulde hij in zijn prachtig geschreven boek “Onthullingen 
van achter het Bamboe-gordijn” op adembenemende wijze zijn verschrikkelijke ervaringen en 
de aangrijpende gebeurtenissen uit die periode.  
Een boek waarin de meest schrijnende en boeiende historie van "halfbloeden" ooit 
beschreven is. Daarin beschrijft hij tevens zijn onbegrip en teleurstelling, over het niet of 
onvoldoende gehoord, begrepen en erkend worden over wat de eerste generatie Indische 
Nederlanders destijds heeft doorgemaakt en welke doorwerking dit heeft gehad in hun leven 
en de latere generaties. 
We zijn dan ook verheugd dat zijn zoon Tino Snijtsheuvel tijdens onze Indië-herdenking een 
van onze gastsprekers is. 
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Aangezien de lijst met sprekers nog niet definitief is zullen we hier pas in de volgende 
Nieuwsbrief meer aandacht aan besteden. Vermeldenswaardig is wel dat bij het benaderen 
van sprekers voor onze herdenking niet veel uitleg meer nodig is. Stichting Waringin staat 
inmiddels landelijk op de kaart. Onze overleggen met diverse instanties zoals Indisch Platform 
en VWS hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. 
 
Met de hulp van ons vrijwilligersteam gaat het zeker lukken om ook de herdenking van 2021   
in elk geval weer tot een succes te maken.    
  
4.  Theatervoorstelling “Hallo Bandoeng” in Sittard (mei 2021?) 
 
Hopelijk komen we langzaam in een veiliger vaarwater en is het bezoeken van 
theatervoorstellingen ook weer mogelijk. Voor 2021 zijn wij in gesprek met Loulou Rhemrev 
om de theatervoorstelling “Hallo Bandoeng” exclusief voor onze stichting te houden in de   
Schouwburg in Sittard.  
 
De actrice Loulou Rhemrev, graaft met de theatervoorstelling “Hallo Bandoeng” in haar 
familiegeschiedenis op zoek naar antwoorden op vragen die haar leven beheersen.  
Wat heeft haar Indische vader doorgegeven? Zit familiegeschiedenis in je genen? 
Vorig jaar vierden we in Nederland 75 jaar vrijheid! De Tweede Wereldoorlog ligt ver achter 
ons maar is soms nog steeds voelbaar bij de generaties die het hebben meegemaakt.  
Het heeft hen gevormd. Zelf is Loulou van Indische afkomst en heeft ze altijd naast de 
geromantiseerde verhalen over de Tempo Doeloe een vaak onbegrepen spanning mee 
gekregen van haar vader, een spanning waarover werd gezwegen. Naarmate ze ouder werd, 
worstelde ze met dat onvermogen te spreken over diepliggende “geheimen” over wat haar 
vader meegemaakt had in de oorlog. 
 
“Hallo Bandoeng” is een voorstelling geïnspireerd op een vader-dochterrelatie en de ‘erfenis’ 
die ieder kind meeneemt vanuit zijn ouders. Wat als die erfenis een traumatische belevenis is 
geweest en de familie daarover zwijgt? Ondersteund door een talentvol team van muzikanten 
en de inspirerende theatermaker Folmer Overdiep neemt ze het publiek mee in de 
fascinerende familieverhalen uit het voormalig Nederlands-Indië. Soms verteld als een 
sprookje, te mooi om waar te zijn, soms met humor, maar ook hard en confronterend als het 
om de oorlog gaat. 
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Indien het mogelijk is om in mei een theatervoorstelling te organiseren dan informeren wij jullie  
via een speciale editie van de Nieuwsbrief. De organisatie van deze extra voorstelling komt  
namelijk voor een deel in de handen van de stichting te liggen. Hierover zijn wij in gesprek met  
zowel Loulou Rhemrev als de Schouwburg in Sittard. We houden er echter serieus rekening mee  
dat dit in mei (nog) niet gaat lukken en (hopelijk) kan worden verplaatst naar een andere datum  
dit jaar.  
 
5. Tweede doelstelling Stichting Waringin 
 
Naast het jaarlijks herdenken van het officieel einde van de Tweede Wereldoorlog voor het 
Koninkrijk der Nederlanden op 15 augustus, het herdenken van alle slachtoffers van deze 
oorlog en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd heeft onze stichting zoals jullie weten 
een 2e doelstelling.  
 
Wij willen initiatieven ontplooien die een wezenlijke bijdrage leveren aan een historisch juiste 
belichting van de geschiedenis van Nederlands-Indië als onlosmakelijk deel van de 
Nederlandse geschiedenis. Dit ter vergroting van de kennis over en het begrip voor de 
Indische gemeenschap en hun cultureel erfgoed. Daarom geven wij als gastdocenten les aan 
diverse middelbare scholen in de regio.  
 
We werken momenteel aan de uitbreiding van ons team van gastdocenten. In een volgende 
Nieuwsbrief komen wij hierop terug. 
 
Ter ondersteuning van deze gastdocentschappen is door de stichting een boekje uitgegeven 
met de naam “Onvoltooid verleden tijd”.  
Een digitale versie is beschikbaar op onze site (onder “Media”)    
 
Tevens zoeken wij samenwerking met verenigingen, stichtingen en/of instanties in het sociaal 
maatschappelijk domein, die het beginsel van ‘herdenken’ met ons gemeen hebben en 
daarnaast Nederlands-Indië als historisch uitgangspunt voor hun bestaansrecht beschouwen. 
Recent is in dat kader ook contact gezocht met de stichting Moetiara Maloekoe met als doel 
gezamenlijk te verkennen of er mogelijkheden zijn voor een toekomstige samenwerking. 
Terugblikkend op deze roerige jaren in het voormalig Nederlands-Indië en de Molukken 
kunnen we denk ik concluderen dat na de repatriëring en integratie veel parallellen te trekken 
zijn tussen de ervaringen van Nederlanders in het voormalig Nederlands-Indië, Indo’s en 
Molukkers. Indien de gesprekken leiden tot concrete initiatieven zullen we hier in een 
Nieuwsbrief aandacht aan besteden. 
 
6.  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. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Pagina 5 
 
 
  

STICHTING WARINGIN

NIEUWSBRIEF NR. 1/1E KWARTAAL 2021

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


