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1. Voorwoord / historie / naam Waringin
Sinds de opheffing van de Vereniging Vanuit Indonesië Gerepatrieerde
Nederlanders op 13 februari 1992 (destijds gevestigd op het adres Jan
Campertstraat 16 te Heerlen) werd de door betreffende vereniging, ten
behoeve van de Indische en Molukse gemeenschap tot doel gestelde
sociaal-maatschappelijke belangenbehartiging, ondergebracht in een nonprofit eenmansonderneming onder de naam: Bemiddelings-/ Adviesbureau
“CONSULT” op naam van mij (dhr. A.E. Simon).
Sedert augustus 1992 fungeer ik als sociaal-maatschappelijk
belangenbehartiger van de Nederlands-Indische gemeenschap in ZuidLimburg. In deze hoedanigheid heb ik geconstateerd dat er niet alleen
binnen deze gemeenschap, maar ook daarbuiten, een duidelijke behoefte
bestaat om op regionaal niveau de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië en de
onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië te herdenken.
Daarom heb ik contact gelegd met gelijkgestemden, hetgeen erin heeft
geresulteerd, dat op 15 augustus 2017 officieel ons burgerinitiatief met de
naam Initiatiefgroep Waringin van start is gegaan.
De voorzitter.
A.E. Simon

RSIN
858505952

Bankrekening
NL10SNSB0706054830

Waarom de naam Waringin?
Waringin oftewel Treurvijg komt over de gehele Indonesische archipel
voor en wordt al eeuwenlang als poortwachter tegen boze geesten bij de
ingang van iedere kampung aangeplant. De boom is het symbool van
veiligheid en staat vanwege het samengesteld karakter (veel luchtwortels vormen één boom) ook
voor gezamenlijkheid. Niet voor niets komt de Waringin ook voor in het wapen van Indonesië als
één van de vijf Pancasila-waarden (Gotongrojong).
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2. Burgerinitiatiefgroep Waringin / comité van aanbeveling
De Initiatiefgroep bestond in eerste instantie uit tweede en derde generatie Indische
Nederlanders woonachtig in Zuid-Limburg, maar door wisselingen bestaat de groep nu ook uit
mensen die op de een of andere manier een band met Nederlands-Indië hebben of gewoon de
doelstelling willen ondersteunen.
De Initiatiefgroep bestaat uit de volgende 6 leden die vanuit hun midden een dagelijks bestuur
hebben benoemd.

André Simon /
Voorzitter

Peter Heuperman /
Secretaris

Rick Martherus /
Penningmeester

Rob Crompvoets

Tjeerd Nijkerken

Hub Janssen

Comité van aanbeveling
We hebben de volgende personen, die ons initiatief ondersteunen, bereid gevonden om zitting te
nemen in ons comité van aanbeveling.
 de heer G.W.D. Soeteman / voormalig directeur Administratief Beheer van het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen
 de heer Dr. C.A. Vincent / voormalig cardioloog van het voormalig Atrium Ziekenhuis te
Heerlen
 de heer Dr. J. Wuite / voormalig dermatoloog van het voormalig Atrium Ziekenhuis te Heerlen
 de heer P.G.M. Gisberts / Medical Affairs & Market Access Manager Roche Diagnostics
 de heer E. van Bussel / voormalig Senior Accountmanager Centraal Beheer
 de heer J.T.G. Vaessen, voormalig directeur HRM van LICOM N.V. en oud-voorzitter INV
(Indisch Nederlands Verbond) en Censio (Centrale van Samenwerkende Indische
Organisaties).
3. Doelen
Wij willen het volgende bereiken:
1. Het regionaal herdenken van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het
Koninkrijk der Nederlanden, het herdenken van de slachtoffers van deze oorlog en de
Indonesische vrijheidsstrijd.
2. Realisatie van een gedenkplaats, een gedenkteken en een op 15 augustus jaarlijks
terugkerende herdenkingsplechtigheid in de regio Zuid-Limburg.
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Hoe willen wij deze doelen bereiken?
a) Door brede maatschappelijke steun te verwerven voor een regionale Indiëherdenking.
Concreet betekent dit de realisatie van een gedenkplaats, een gedenkteken en een op 15
augustus jaarlijks terugkerende herdenkingsplechtigheid in de regio Zuid-Limburg.
De gemeente Heerlen vinden wij de meest geschiktste plaats om een herdenking te laten
plaatsvinden. Wij proberen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen als steunbetuiging
aan de petitie "Kasih Hormat/respect betuigen".
Deze petitie met een plan van aanpak, begroting en een aanvraag voor subsidie, zal
binnenkort aan de gemeente Heerlen worden overhandigd.
b) Door daarnaast initiatieven te ontplooien die een wezenlijke bijdrage leveren aan een
historisch juiste belichting van de Nederlands-Indische geschiedenis als onlosmakelijk deel
van de Nederlandse geschiedenis.
Waarom Heerlen?
Voor Waringin hebben de volgende overwegingen zwaar gewogen:
1. Heerlen als kerngemeente van Parkstad vervult een centrumfunctie.
2. Heerlen heeft historische banden met voormalig Nederlands-Indië, en
3. De Nederlands-Indische gemeenschap in Parkstad is omvangrijk te noemen.
In Roermond is er toch al een Indiëherdenking?
In Roermond is er inderdaad een Indiëherdenking, echter deze nationale herdenking heeft
betrekking op de periode 1945-1962 en heeft in hoofdzaak een militair karakter. Deze herdenking
vindt altijd plaats op de eerste zaterdag van september. Die datum gaat wat ons betreft voorbij
aan de symboliek van 15 augustus.
Waarom een herdenking op 15 augustus?
Wij willen vooral op 15 augustus (het officiële einde van de oorlog in het Koninkrijk der
Nederlanden) alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep
van de Indonesische vrijheidsstrijd herdenken. We maken daarbij geen onderscheid in “burger”,
“militair”, afkomst of nationaliteit.
4. Stichting
Wij zijn sinds 14 februari jl. een stichting. Zie foto voor ondertekening statuten bij de notaris.
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geregeld, en de ANBI-status is bij de
Belastingdienst aangevraagd. Deze
status maakt het mogelijk om
fiscaalvriendelijk te schenken aan de
Stichting.

5. Handtekeningacties
Via de petitiewebsite https://petities.nl/petitions/hormat-respect-betuigen?locale=nl, rechtstreeks
te bereiken of via onze website https://www.waringinhormat.nl kunnen mensen hun steun
betuigen.
Het zoveel als mogelijk verzamelen van handtekeningen/steunbetuigingen heeft op dit moment
grote prioriteit in verband met het binnenkort aanbieden van de petitie aan de Gemeente Heerlen!
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6. Overleg met gemeente Heerlen; brief naar fracties
In januari 2017 heeft het eerste gesprek plaatsgevonden tussen dhr. A. Simon en de
burgemeester van Heerlen.
Op 21 september 2017 is er een brief per mail verzonden naar de gemeente voor een afspraak,
te weten naar de Heerlense wethouder dhr. P. van Zutphen en de adviseur van het kabinet
mw. S. Sporken.
Op 25 oktober 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met dhr. P. van Zutphen; op 16 januari jl.
heeft de initiatiefgroep een schrijven naar hem en de burgemeester verzonden waarin werd
aangekondigd dat de groep, in aanloop naar de aanstaande verkiezingen, de fracties in een brief
dan wel mail op de hoogte brengt van beweegredenen van ons initiatief.
Op woensdag 4 april 2018 is een nieuw overleg gepland waarbij plan van aanpak, begroting en
subsidieaanvraag worden overlegd.
7. Gesprekken met andere stichtingen en organisaties
Om een breed draagvlak te creëren, steunbetuigingen en handtekeningen te verkrijgen zijn
contacten gelegd met stichtingen en verenigingen met òf een soortgelijke doelstelling òf dezelfde
doelgroep.
Te denken valt hierbij aan Stichting TongTong, Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Nederlands-Indië, Pelita, de Seniorenvereniging Heerlen (SVH), de Katholieke Bond voor
Ouderen (KBO) e.v.a., waaronder de vele op Indië geënte kumpulans in diverse regio’s en
steden, de stichting Nusantara.
Vrijdag 16 maart zijn de secretaris en de penningmeester op (werk)bezoek geweest bij
vereniging HONI '42 -'49 te Den Bosch. Zij hebben ons inzicht gegeven in hun aanpak en
begroting en ons tips en adviezen gegeven hoe wij het beste ons initiatief kunnen realiseren.

Monument HONI Den Bosch
In de nabije toekomst willen wij deze contacten intensiveren door middel van het samen opstellen
van intentieverklaringen.
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.

