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-----------------------------------------------Voorwoord
In mijn beleving is het nog maar zo kort geleden dat wij als
burgerinitiatiefgroep van start zijn gegaan, met o.a. de bedoeling om
jaarlijks op 15 augustus in de gemeente Heerlen alle slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en die van de onafhankelijkheidsstrijd van
Indonesië (= Bersiap periode) te herdenken.
Inmiddels zijn wij negen maanden verder en mogen we concluderen
dat wij echt reeds forse stappen hebben gezet.
Immers:
- sinds 14 februari 2018 staan wij formeel als Stichting Waringin bij
de Kamer van Koophandel geregistreerd.
- de gemeente Heerlen heeft ons haar fiat gegeven dat wij jaarlijks op
15 augustus de door ons beoogde herdenking mogen organiseren.
- tevens heeft de gemeente Heerlen aan onze stichting de formele
schriftelijke toezegging gedaan, dat zij de kosten van het
herdenkingsmonument voor haar rekening zal gaan nemen.
- wij hebben op landelijk niveau contacten gelegd met
vooraanstaande Nederlands-Indische stichtingen en instanties, die
zich net als onze stichting, op landelijk en op regionaal niveau
inzetten voor een collectieve erkenning van ons oorlogsverleden.
Spijtig genoeg bestaat er op dit moment alleen nog geen duidelijkheid
omtrent de locatie waar de door ons beoogde herdenking zal gaan
plaatsvinden.
Ik ben mij er echter terdege van bewust dat wij zeer zeker nog een
weg hebben te gaan, doch ik zie de toekomst van onze Stichting met
het nodige vertrouwen tegemoet!
A.E. Simon
Voorzitter Stichting Waringin
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Gesprek van de heren Simon en Heuperman met wethouder
Van Zutphen en de heer De Groot van de gemeente Heerlen (4 april 2018)
De bespreking was zeer constructief en verliep in een prettige sfeer. Enige resultaten:
- De gemeente Heerlen heeft zich formeel akkoord verklaard met ons initiatief om jaarlijks
in de gemeente Heerlen op 15 augustus de bevrijding van Nederlands-Indië te
herdenken.
- Wethouder Van Zutphen heeft namens B&W Heerlen de Stichting Waringin toegezegd
dat de gemeente Heerlen in principe een aandeel in de totale kosten van het herdenkingsmonument voor haar rekening zal nemen.
- Op verzoek van de heer Simon zal de heer De Groot de mondelinge toezeggingen
schriftelijk bevestigen.
- De Stichting Waringin wordt verzocht om op een zo kort mogelijke termijn contact op te
nemen met de heer Soeteman, ten einde het bestuur van de Stichting Externe
Administraties van het ABP-fonds ertoe te bewegen om de Stichting Waringin formeel
toestemming te verlenen a) het herdenkingsmonument op het ABP-terrein in Heerlen te
mogen plaatsen en b) jaarlijks op 15 augustus aldaar de bevrijding van Nederlands-Indië
te mogen herdenken.
1.

Na dit gesprek heeft de heer Simon contact gezocht met de heer Soeteman, die heeft
toegezegd dat hij op zo kort mogelijke termijn contact zal opnemen met de heer Pierik,
bestuursvoorzitter van de Stichting Externe Administraties. Beide partijen zijn van mening dat
het ABP-domein de meest geschikte plaats is voor de herdenking.
E.e.a. is bevestigd in een schrijven door de heer De Groot van de gemeente Heerlen in een
genotuleerd schrijven d.d. 16 mei 2018. Bij het ABP is dit nog in beraad.
2. Werkbezoek van de heren Heuperman en Nijkerken aan jaarvergadering van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 (6 april 2018)
Het doel van dit bezoek van de heren Heuperman en Nijkerken aan de Stichting Herdenking
15 augustus 1945 was primair om te weten te komen, hoe de stichting Waringin in het kader
van de erkenning van de Indische gemeenschap subsidie kan verwerven en om contacten te
leggen.
Ook hier, net als bij ons, speelt een dilemma van veel stichtingen en verenigingen met een
Indische basis, hoe de derde en vierde generaties beter bij een herdenking betrokken
kunnen worden. Tijdens het hier aangevoerde punt heeft de heer Nijkerken naar voren
gebracht dat leden van scoutinggroepen als vrijwilliger hier een rol in zouden kunnen spelen.
Toen de heren Heuperman en Nijkerken namens Waringin werd gevraagd of ze nog iets te
bespreken hadden, hebben beide heren gevraagd waarom er niet is gesproken over het geld
dat Martin van Rijn (tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van VWS) voor de Indische
gemeenschap ter beschikking heeft gesteld. Het was het beginpunt van een flinke discussie.
Dhr Stoové (voorzitter Stichting Herdenking 15 augustus 1945) deelde toen mee dat er een
eenmalig bedrag van anderhalf miljoen euro ter beschikking is gesteld en dat er jaarlijks, tot
2021, een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar zal zijn (info subsidieregeling collectieve
erkenning van Indisch en Moluks Nederland). Een en ander is later vermeld in de
Staatscourant van 13 juni 2018 (nr 33115). We kunnen daar op dit moment echter helaas
nog geen gebruik van maken, wellicht is dat wel het geval zodra we ruimte en tijd hebben om
onze tweede doelstelling, educatie en bewustwording op het gebied van de Indische
geschiedenis, in de praktijk te brengen.
Mw Meulders (Gastdocenten WOII Zuidoost Azië) kan de Stichting Waringin helpen aan
sprekers voor de herdenkingsbijeenkomst.
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Mw Vaisseur (Stichting Nusantara Amsterdam) tipt de Stichting Waringin om ook subsidie
aan te vragen bij het Prins Bernhardfonds.

“De geest overwint”.
3. Herdenking d.d. 15 augustus 2018 / 2019
Omdat er nog geen besluit genomen is over een definitieve herdenkingslocatie en de
realisering van een monument daarvan afhankelijk is, was het plan om dit jaar op
15 augustus 2018 een herdenking te houden zònder monument op een beschikbare plaats.
Doorgang was wel afhankelijk van een sluitende begroting.
Omdat een subsidieaanvraag afgewezen is en wij over de andere aanvraag nog geen
beslissing hebben ontvangen, is het financieel niet verantwoord om dit jaar al een
herdenking te organiseren.
Ons doel wordt nu om op 15 augustus 2019 de eerste herdenking met een monument te
organiseren.
4. Nog enkele wetenswaardigheden
a. Om sponsoren te bereiken heeft de Stichting Waringin een nieuw briefhoofd en envelop
laten ontwerpen, zodat onze herkenbaarheid en de impact die het beeldmerk op donoren en
anderszins belangstellenden zal hebben nog aanmerkelijk zullen worden vergroot.
b. Naast een eerste draaiboek hebben we ook een nieuw Plan van Aanpak en een
Beleidsplan.
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c. De heer Heuperman was namens de Stichting Waringin op 4 mei j.l. te gast bij
“Avondgasten” op de Limburgse televisiezender L1. Hij heeft daar heel goed uitgelegd wat
de Stichting beoogt, en waarom dit initiatief is opgestart.
d. De heer Simon is twee maal geïnterviewd voor de Valkenburgse radiozender Falcon.
e. De samenstelling van het bestuur van de intiatiefgroep is, door het onverwachte vertrek
van één van de leden, veranderd. Intussen zijn we zo gelukkig de heer Ike van Maanen als
lid van de initiatiefgroep te mogen begroeten. Wij heten hem hartelijk welkom en wensen
hem veel succes als lid van de groep.
Belangstellenden kunnen zich echter nog steeds melden bij de in de colofon vermelde
contactadressen. Wij houden ons zeer aanbevolen!
f. De website is ingrijpend aangepast. Alle belangrijke documenten zijn hierop terug te vinden
(www.waringinhormat.nl).
5. ANBI-status
Stichting Waringin heeft de Culturele ANBI-status verkregen.
Dit heeft de volgende voordelen:
1. Voor donateurs en sponsoren: Giften tellen mee voor giftenaftrek Inkomstenbelasting.
2. Periodieke giften: Indien minimaal 5 jaar ongeveer eenzelfde jaarlijks bedrag wordt
geschonken is het totale bedrag van deze 5 jaar voor 100% ineens aftrekbaar indien dit is
vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
3. Voor een culturele ANBI geldt een extra belastingvoordeel: De gift is voor 1,25 keer het
bedrag aftrekbaar, ook indien de giften periodiek zijn.
Donaties
Aan het organiseren van een herdenking zijn kosten verbonden. Onze Stichting is afhankelijk
van subsidies, donateurs en sponsoring. Een bijdrage, in welk vorm dan ook, is zeer welkom.
Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL10SNSB0706054830,
t.n.v. de Stichting Waringin.
Wilt u liever tijd geven, wordt dan vrijwilliger. Bij de organisatie van de herdenkingsdag
kunnen we alle hulp gebruiken. Aanmelden is mogelijk bij onze secretaris.

