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1. Speerpunten voor het jaar 2021
Alhoewel wij ook dit verslagjaar ernstige hinder ondervonden van de
coronaproblematiek, hebben wij desondanks die dingen opgepakt die wij echt van
specifiek belang vonden.
Speerpunten :
1.1.

Aanscherpen en/of concretiseren van samenwerkingsverbanden met
stichtingen, verenigingen, instanties in het maatschappelijk domein, die in het
beginsel van herdenken en alles wat daaruit mogelijk zou kunnen
voortvloeien, met ons gemeen hebben

1.2.

Scholing en educatie ; binnen het middelbaar onderwijs in de regio maar ook
daarbuiten, middels dialoogsessies c.q. themabeschouwingen, de kennis
over, het overzicht in en het begrip van de geschiedenis over het voormalig
Nederlands-Indië vergroten

1.3.

Waar mogelijk inspelen op de sociaal/maatschappelijke behoeften en al dan
niet geuite wensen van de Nederlands-Indische en Molukse samenleving in
de regio, maar tevens op die van overige voor onze stichting relevante
doelgroepen

1.4.

Verstevigen financiële basis door enerzijds op een verantwoorde wijze de
aanwezige subsidiemogelijkheden te benutten, anderzijds door het aanboren
van mogelijk nieuwe financiële bronnen.

2.

Strategisch beleid

2.1.

Aanscherpen en/of concretiseren samenwerkingsverbanden

-

In het licht van de collectieve erkenning van Indisch- en Moluks Nederland en
de hieraan door het Ministerie van VWS gekoppelde subsidieregelingen, is
van cruciaal belang dat wij projecten en activiteiten die hieraan bijdragen, in
overleg en in onderlinge samenwerking met de Molukse gemeenschap, tot
stand moeten zien te brengen.
In een eerder stadium heeft de stichting Mutiara Maluku aan ons laten weten,
hiervoor open te staan.
Er zullen door ons op korte termijn, zeer zeker nadere concrete stappen
worden ondernomen, om enerzijds nogmaals ter zake met hun van gedachten
te wisselen en om tevens te bezien, of en zo ja hoe we met elkaar tot een
structurele effectieve samenwerking zouden kunnen komen.

-

In het besef dat onze stichting niet of nauwelijks op de hoogte is van mogelijke
aanhangige wetsvoorstellen t.a.v. onderwerpen, die betrekking hebben op de
Indische- en Molukse gemeenschap, is het uit strategisch oogpunt gezien,
moeilijk om tijdig en adequaat onze beleidsstrategie hierop af te stemmen.
Alleen al daarom achten wij het van cruciaal belang, om ons z.s.m. bij het
Indisch Platform 1.0. aan te sluiten.
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Dit Indisch Platform is een overkoepelende vertegenwoordiging van
Indische/Molukse organisaties en is de officiële gesprekspartner (overleg- en
adviesorgaan) van de Nederlandse overheid i.c. het ministerie van VWS.
-

Naast deze door ons beoogde samenwerking heeft onze stichting zich in een
eerder stadium ook al aangesloten bij een landelijk gremium, geïnitieerd door
de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945.
In dit gremium zijn alle Indische- en Molukse stichtingen/verenigingen
vertegenwoordigd, die jaarlijks een Indië-herdenking organiseren.
Doordat we in een heel vroeg stadium van allerhande zaken m.b.t. herdenking
e.o. op de hoogte worden gesteld, zijn we als gevolg hiervan dan ook meer en
meer in staat, om tijdig in te spelen op voor onze stichting relevante
onderwerpen.

-

Op regionaal niveau achten wij het tevens van belang, om onze
beleidsstrategie mede af te stemmen op de doelstellingen en uitgangspunten
van de diverse 4 en 5 mei Oranje-comités in de regio Zuid, teneinde te kunnen
bezien of er mogelijk sprake zou kunnen zijn van enige
samenwerkingsverbanden.

-

In de maand september heeft er een overleg plaatsgevonden met VVV/Visit
Zuid-Limburg (mw. M. Daniëls). De bedoeling van deze bespreking was om te
bezien of VVV Zuid-Limburg o.a. via hun site, meer bekendheid zou willen
geven aan onze jaarlijkse Indië-herdenking.
Het desbetreffend management stond open voor ons verzoek en verleende ons
direct haar volledige medewerking. Een en ander betekent dus dat onze Indiëherdenking nu structureel in de website van VVV Zuid Limburg (eventkalender)
staat opgenomen, met tevens de vermelding dat met uitzondering van het
weekeinde, men dagelijks een bezoek kan brengen aan ons Indië-monument in
de ABP tuin in Heerlen.

2.2. Scholing en educatie
Met het oog op verkrijging van subsidie v.w.b. het concretiseren van onze
tweede doelstelling, heeft het ministerie van VWS al eerder laten weten dat zij
de scholing en educatie over de geschiedenis van het voormalig NederlandsIndië, in het basis- en het voorgezet onderwijs van eminent belang acht.
Ook wij delen deze mening volkomen en wij zullen onze focus hierbij dan ook
specifiek gaan richten op de jongere generaties.
Nu gebleken is dat de door onze stichting bij enkele MBO colleges in de regio
gehouden themabeschouwingen goed worden ontvangen, is het zaak dat :
-

wij in het licht van de continuïteit, intern ervoor moeten zorgen dat wij ter zake
over voldoende beschikbare personen beschikken, die op het vereist
kwaliteitsniveau in staat zijn, om deze themabeschouwingen uit te voeren

-

het door ons opgemaakt plan van aanpak, vóóraf aan de desbetreffende
docenten van de colleges ter instemming moet worden voorgelegd
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-

in gezamenlijk overleg, er definitieve afspraken met elkaar worden vastgelegd,
v.w.b. het inroosteren van de themabeschouwingen.

2.3. Inspelen op sociaal/maatschappelijke behoeften c.q. wensen
Willen we echt structureel een wezenlijke rol van betekenis spelen in beide
gemeenschappen, zullen we ons echt nog meer moeten gaan verdiepen in hun
mogelijk behoeften-en wensenpakket.
Te denken hierbij valt o.a. aan :
structurele intensieve communicatie- en informatieverstrekking aangaande
onderwerpen zoals erkenning algemeen, financiële steunmogelijkheden t.b.v.
Indische-Molukse stichtingen, culturele initiatieven, aandacht voor welzijn
gemeenschap ( o.a. ouderenzorg), focus op jongere generatie.
2.4.

Verstevigen financiële basis
Ondanks het feit dat onze stichting in het kader van haar tweede doelstelling,
zich jaarlijks voor een subsidie tot het ministerie van VWS wendt, staat het aan
ons in dit kader toegekend bedrag, slechts ten dele in verhouding tot de door
ons beoogde activiteiten.
Ook het feit dat de kosten die het organiseren van onze jaarlijkse Indiëherdenking met zich meebrengen, niet voor enige subsidiemogelijkheid in
aanmerking kunnen worden gebracht, noodzaakt ons tot het zoeken naar
andere alternatieven.
We zullen dan ook op de meest kort mogelijke termijn ervoor moeten zorgen
dat richting de toekomst, met alle partijen die t.a.v. onze Indië-herdenking de
in mei 2019 gesloten schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, de
overeengekomen financiële tegemoetkomingen (voor zover mogelijk) een
definitief karakter krijgen.
Daarnaast zullen wij ook naar mogelijke andere alternatieven moeten blijven
zoeken, om ons niet al te zeer afhankelijk te maken van onze huidige
financiële bronnen.

3.

Operationele terugblik

3.1. Wijziging statuten
Er lagen meerdere redenen ten grondslag, om tot de beoogde statutenwijziging
over te gaan. Allereerst waren de “oude“ statuten o.a. gebaseerd op het
toenmalig gegeven dat het initiatief tot herdenken, geïnitieerd- en voortkwam uit
een burgerinitiatief.
Daarnaast speelde tevens dat er een aantal toenmalige bestuursleden nog
steeds met naam en functie in de statuten stonden vermeld, terwijl inmiddels de
openstaande vacatures reeds door andere personen werden ingevuld.
Last but least, trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1
juli 2021 in werking, waarin strenge aansprakelijkheidsregels voor o.a.
stichtingen en verenigingen waren vastgelegd.
De overheid wil namelijk hiermee voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en
andere ongewenste activiteiten, stichtingen en verenigingen schaden.
De administratieve voorbereidingen voor deze statutenwijziging werden in
januari 2021 opgestart en werden op 3 juni 2021 door het notariaat HendriksFleuren (kantoorhoudend Akerstraat 138 Heerlen) geformaliseerd.
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3.2.

Educatieve / Sociaal / Maatschappelijke projecten c.q. evenementen
Educatieve Schoolprojecten
In de maand maar 2021 werden wij door het Charlemagne College Landgraaf
benaderd met het verzoek, om onze medewerking te willen verlenen aan de
totstandkoming van de documentaire Revolution Dutch East Indië.
Voor dit internationaal schoolproject werd met name de dekolonisatieperiode
van het voormalige Nederlands-Indië tot specifiek historisch onderwerp
gekozen.
Met als resultaat de zeer pakkende en meeslepende Engelstalige
documentaire “Revolution Dutch East Indië.
Voor de door ons verleende medewerking aan dit project, werden wij èn door
het college maar tevens door de studenten uitvoerig bedankt.
Ook benaderde het Grotius College Heerlen ons halverwege de maand juli
2021, voor een deelname aan het door hun geïnitieerde grensoverschrijdend
filmproject Dekolonisatie.
Aan dit project namen naast het Grotius College en Broekland College, ook
colleges uit België en Duitsland deel.
De doelstelling van dit project is het thema dekolonisatie, grootschalig en
grensoverschrijdend vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.
Vanuit onze stichting namen enkele personen actief deel aan dit project.
De filmopnamen vonden plaats op 8,9, en 10 november en de première zal
zoals het thans ernaar uitziet, plaatsvinden op 9 mei 2022 in het Royal Theater
Heerlen.
Themabeschouwingen Onvoltooid Verleden Tijd
In de maand juni heeft onze stichting aan het Grotius College Heerlen t.b.v. de
leerlingen van V4 en V5 a.d.h.v. de door ons uitgebrachte brochure
“ Onvoltooid Verleden Tijd”, wederom een geslaagde themabeschouwing
gehouden.
Het Charlemagne College Landgraaf, het Broekland College en Sint Jans
College Hoensbroek, hebben inmiddels aan ons te kennen gegeven, een
aantal themabeschouwingen in hun lesrooster(s) te willen opnemen.
Sociaal/maatschappelijke projecten/evenementen

-

Symbolische Erkenning tweede generatie oorlogsgetroffene IndischeNederlanders.
Onze stichting heeft in het kader van onze tweede doelstelling (= 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) het initiatief genomen,
om een beperkt aantal geselecteerde Indische-Nederlanders uit de regio Zuid,
vanwege het aan hen aangedane leed in- en buiten de interneringskampen, in
aanmerking te brengen voor een Erepenning.
Met veel verve zijn de voorbereidingen gestart en de burgemeester van
Heerlen heeft ons reeds laten weter achter dit initiatief te staan en dat hij bereid
is, om deze Erepenningen persoonlijk aan betrokkenen uit te reiken.
Deze uitreiking zal vermoedelijk in de tweede helft van 2022 plaatsvinden.
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-

Waringin bibliotheek
Vanuit ons bestuur werd het idee geopperd om een Waringin bibliotheek op te
starten. De doelstelling die hierachter zit is ; verbreding van kennis inzake de
historie van Nederlands-Indië, de dekolonisatie/repatriëring en de
integratie/assimilatie van de Indische-Nederlanders.
Het gegeven dat onze stichting al veel naslagwerken betreffende de
Nederlands-Indische en Molukse historie in haar bezit heeft, brengt ons al een
stuk dichter bij de verwezenlijking van dit toch wel bijzonder initiatief.
Immers hiermee kunnen wij onze sympathisanten e.o. in staat stellen, om uit
deze bibliotheek boeken tegen een kleine vergoeding te kunnen uitlenen.
De exacte vorm en opzet zal nog in detail door onze initiatiefnemer de heer
J. Geurts verder worden uitgewerkt.
Een nadere toelichting en uitleg hieromtrent, zal in onze Waringin Bulletin en
op onze website worden opgenomen.

-

Theatervoorstelling “ Hallo Bandoeng “
Deze theatervoorstelling met de actrice Loulou Rhemrev in de hoofdrol, heeft
landelijk zo’n ongelofelijk succes geboekt, dat ook wij dit specifiek Indisch event
niet aan de Indische/Molukse gemeenschap in de regio Zuid willen onthouden.
Wij hebben dan ook contact opgenomen met het management van Loulou
Rhemrev, met als resultaat dat de actrice bereid is om tegen een zeer
gereduceerde gage, voor onze stichting medio 2022 een voorstelling te geven.

3.3. Financiële trajecten
Naast het aan het ministerie VWS gedane verzoek om subsidie, werden ook
dusdanige verzoeken aan de Provinciale Staten Limburg, de F. Gijzelstichting
en aan de omliggende Parkstadgemeenten gericht.
We zullen immers steeds naar alternatieve wegen moeten blijven zoeken, om
aan de door ons beoogde activiteiten, structureel invulling te kunnen blijven
geven.
Spijtig genoeg was slechts één Parkstadgemeente bereid, om ons eenmalig
financieel te ondersteunen,
In het kader van de dekking van de kosten van de Indië-herdenking, hebben er
bespreking plaatsgevonden met de directie ABP, de gemeente Heerlen en het
management van Brightlands Smart Services Campus Heerlen.
Deze besprekingen hebben vooralsnog geleid tot financiële tegemoetkomingen
t/m 2023.
3.4. Derde regionale Indië-herdenking (15 augustus 2021)
Rekening houdende met de geldende Covid19 maatregelen, hebben we deze
herdenking gelukkig weer in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden, echter
wel onder enkele stringente voorwaarden.
Spijtig genoeg moesten drie sprekers vanwege heftige coronabesmetting,
verstek laten gaan. Met enige improvisatie zijn we er gelukkig in geslaagd, om dit
organisatorisch euvel op te vangen c.q. op te lossen.
Middels een livestream hebben wij de “ thuisblijvers” in staat gesteld om de
herdenkingsplechtigheid in hun eigen woon en leefomgeving te volgen.
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De muzikale omlijsting lag in handen van de Molukse Vocalgroep Saudara 2
(met hun weergaloze zangeres Monyka Tanamal-Rohi) en het ensemble van
George Boon.
De heer Tino Snijtsheuvel (zoon van de Indische schrijver Karel Snijtsheuvel)
nam ons mee, in zijn verhaal over o.a. de oorlog in Zuid-Oost Azië, de
dekolonisatieperiode en de uiteindelijke repatriëring naar Nederland.
Zijn toespraak vond bij de aanwezigen een zeer positieve weerklank.
Dit gold overigens ook voor de gesproken woorden door de heer M.M.E. de
Beer, wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Sport van de gemeente Heerlen.
Maar een bijzonder van dank is zeer zeker ook dit jaar weer op z’n plaats, voor
alle leden van het Vrijwilligers-team, die met een ongekende positieve “ drive”,
enthousiasme en zorgzaamheid, ervoor zorgden dat alles weer op rolletjes
verliep.
Mede dank zij hen, hebben de bezoekers zich ook echt welkom en geborgen
gevoeld.
Om in één woord te mogen uitdrukken : CHAPEAU !!!!
4. Toekomstvisie
De jaarlijkse Indië-herdenking zal uiteraard steeds als primair item gelden, echter
onze toekomstvisie zullen we nog intenser dan nu het geval is, expliciet moeten
gaan richten op diverse voor de invulling van onze tweede doelstelling, relevante
onderwerpen.
Willen we de gedachte aan herdenking in stand houden en willen we dat de
kennis- en weet van de Nederlands-Indische en Molukse historie en het hieraan
verbonden cultureel erfgoed niet verloren gaat, dan is het zaak dat we beide zo
belangrijke elementen, meer en dieper in beschouwing moeten gaan nemen
vanuit de specifieke cultuur van beide gemeenschappen.
Met andere woorden, we zullen in dit licht gezien tussen beide- maar ook voor
andere culturen, meer als “brugfunctie” moeten fungeren, om zodoende ook
wegen te vinden die mogelijke kunnen leiden naar een gewenste stabiele
onderlinge verbinding.
Het is daarom van cruciaal belang dat we hierbij in het licht van cultuurbehoud,
cultuurontwikkeling, inzetten op c.q. investeren in de jongere generaties.

5. Positie stichting Waringin einde verslagjaar
Alleen al door de in het tweede kwartaal doorgevoerde statutenwijziging, hebben
we met name aan de buitenwacht o.a. duidelijkheid verschaft, ten aanzien van de
actuele samenstelling van ons bestuur, haar taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden e.o.
De geslaagde aanwerving van nieuwe bestuursleden, heeft daarnaast intern
ervoor gezorgd dat er thans meer duidelijkheid bestaat, wie welke taken op zich
neemt.
Anderzijds hebben we hiermee ook progressief ingespeeld, op de continuïteit van
onze stichting.
Middels het opgemaakte Communicatieplan voor de jaren 2022 t/m 2027 en het
o.a. hierin opgenomen activiteitenplan voor 2022, hebben we niet alleen richting
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de toekomst onze doelen gesteld, maar geven we aan de buitenwacht ook meer
inzicht in onze toekomstplannen en ook de wijze waarop wij deze denken te
kunnen realiseren.
Slotconclusie :
Er zijn door ons op meerder niveaus al flinke stappen gemaakt, maar we zullen er
steeds alert op moeten zijn dat omgevingsfactoren, een niet te verwaarlozen
(negatieve) impact kunnen hebben, op hetgeen wij in totaliteit voor ogen hebben
c.q. successievelijk naar streven.

24 mei 2022
A.E. Simon
Voorzitter stichting Waringin
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