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    1) Speerpunten voor het jaar 2020 

    Bijzondere noot:  

    Door het uitbreken van de wereldwijde coronapandemie half maart 2020, hebben wij niet of  
    slechts ten dele invulling kunnen geven aan de door ons gestelde doelen, plannen en activiteiten. 

    1.1.  

    Het aanboren van aanvullende structurele financiële bronnen, zien wij nog steeds als een van 
    onze meest belangrijke kerntaken.   
    Immers het jaar 2019 heeft ons geleerd dat zonder aanvullende externe financiële 
    ondersteuning, onze mogelijkheden om een in alle opzichten waardige herdenkingsplechtigheid  
    te kunnen laten plaatsvinden, veel te beperkt zijn. 
 
    1.2.   

    Daarnaast is ons streven tevens gericht op het verder uitbouwen en ontplooien van 
    initiatieven, die een wezenlijke bijdrage leveren aan een historisch juiste en volledige belichting 
    van de Nederlands-Indische geschiedenis en het hiermee nauw verbonden Cultureel Erfgoed. 
    Aan deze doelstelling hebben wij slechts bij mondjesmaat invulling weten te geven, met name 
    vanwege het feit dat wij al onze aandacht en energie, grotendeels gericht hebben op het tot  
    stand brengen van de tweede Indië-herdenking. 
                                                         
    1.3.   

    Tevens beseffen wij terdege dat het concretiseren van samenwerkingsverbanden met   
    stichtingen, verenigingen en/of instanties in het sociaal-maatschappelijk domein (die  
    vergelijkbare doelstellingen nastreven als wij), een evidente structurele hoeksteen van ons 
    beleid behoort te zijn. 
 
    1.4.   

    Ter voorkoming dat wij door allerhand andere zaken aan onze specifieke primaire doelgroep 
    (lees Indische gemeenschap in de regio Zuid) onbewust onvoldoende aandacht zouden gaan 
    schenken, hebben wij binnen ons bestuur de toch wel de dwingende intentie naar elkaar 
    uitgesproken om met name ten behoeve van hen, initiatieven te blijven ontwikkelen die een 
    positieve uitstraling en invloed kunnen bewerkstelligen t.a.v. de diepgang en verbetering van de 
    onderlinge verbondenheid. 
    Onze gedachten gaan hierbij o.a. uit naar het organiseren van een familiedag en eventuele 
    andere sociaal-culturele evenementen met een Indisch karakter. 
 
    1.5.   

    Uiteraard lag onze focus natuurlijk tevens op de voorbereidingen van de unieke viering 75 jaar 
    Bevrijding Nederlands-Indië op 15 augustus 2020. 
    Onder het item “Operationele Terugblik” zal hier nader en uitvoerig op worden teruggekomen. 
 

    2) Strategisch beleid 

    2.1. 

    Teneinde meer gericht en tijdig te kunnen inspelen op actuele maatschappelijke en politieke 
    ontwikkelingen, die op enigerlei wijze een raakvlak hebben met de doelstellingen van onze 
    stichting, zijn wij gestart met het herinrichten van onze organisatie. 
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     Voor wat betreft de samenstelling van ons bestuur en de plaatsgevonden bestuurswisselingen, 
     ben ik zo vrij u te mogen verwijzen naar onze Nieuwsbrief 4e kwartaal 2020 (zie hiervoor onze  
     website www.waringinhormat.nl)  
                                                                                                                                                  
    2.2. 

    Op basis van gebleken geschiktheid, kennis en ervaring dan wel op eigen persoonlijke 
    voorkeur, kreeg ieder bestuurslid een/of meerdere aandachtsgebieden toegewezen. 
    De gedachtegang de hier achter zit is, om daarmee aan de voor onze stichting relevante 
    externe geledingen, de vereiste duidelijkheid te verschaffen, wie binnen onze organisatie voor 
    welke zaken het aanspreekpunt is (juiste persoon op de juiste plaats). 
    Als belangrijke bijkomende factor spelen wij o.i. hiermee tevens in op een betere 
    bereikbaarheid en tillen wij het hieraan nauw verbonden communicatietraject naar een door 
    ons gewenst hoger level. 
  
    2.3. 

    Door zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die onze website ons biedt, 
    is ons streven erop gericht om nog meer en beter aan de wensen en aan de informatiebehoefte  
    van de Indische gemeenschap en overige externe geledingen waarmee wij een zakelijk raakvlak 
    hebben, tegemoet te komen. 
    Middels enkele gerichte aanpassingen hebben wij ervoor zorg gedragen dat onze website niet 
    alleen ons visitekaartje, maar tevens een altijd bereikbaar en toegankelijk informatiepunt is. 
    Los van het gegeven dat onze contactgegevens nu ook snel voor eenieder vindbaar zijn. 
    Een bijkomend strategisch voordeel is dat wij nu ook in staat zijn, om in minder tijd tegen 
    lagere kosten, meer werk te kunnen verrichten. 
    Daarnaast hebben een tweetal bestuursleden in de maand juli 2020 ter verbreding van hun 
    kennis, deelgenomen aan de cursus Webinar herdenken op afstand. 
    De organisatie hiervan lag in handen van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld 
    en stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945.                   
 

    3) Operationele Terugblik 

    3.1. Verwerven aanvullende financiële ondersteuning                                                                                 

    3.1.1.                                                                    

    In het eerste kwartaal van 2020 hebben er t.a.v. dit aspect, een aantal besprekingen 
    plaatsgevonden met het contractmanagement van APG en met de Kabinetsadviseur van de 
    gemeente Heerlen. 
    Van onze stichting namen A. Simon en R. Martherus resp. voorzitter en secretaris, aan deze 
    besprekingen deel.                                                                                      
    Nogmaals werd duidelijk gemaakt dat de resultaten van de door onze stichting opgestarte 
    donatie- en sponsoracties, bij lange na niet toereikend zijn, om op eigen kracht de Indië- 
    herdenkingen te kunnen laten plaatsvinden. 
    Eens te meer nu is komen vast te staan dat activiteiten op het gebied van herdenken, niet voor 
    enigerlei subsidie (van welke instantie dan ook) in aanmerking komen. 
    De continuïteit van de Indië-herdenkingen komt als gevolg hiervan ernstig in gedrang.  
    Hierbij verwijzend naar in dit kader de dato 1 juli 2019 door Stichting Pensioenfonds ABP, APG 
    Groep N.V. , de gemeente Heerlen en stichting Waringin gesloten overeenkomst, inzake het 
    Indië-monument en de Indië-herdenking.   
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    Alleen al hierom wordt door hen bij de deelnemende partijen de dringende vraag gelegd, om te 
    willen bezien of zij in de nabije toekomst, onze stichting ter zake structureel zouden willen 
    bijstaan c.q. op enigerlei andere wijze zouden willen ondersteunen. 
    Immers duidelijk mag zijn dat èn het Indië-monument alsmede de jaarlijkse Indië-herdenkingen, 
    voor alle partijen tot een win-win situatie zou moeten leiden. 
    Het uiteindelijk resultaat van deze besprekingen leidde tot een door het management van APG  
    formele toezegging, dat zij onze stichting jaarlijks voor de duur van 3 jaar (t/m2022), in de 
    vorm van natura, facilitaire diensten zullen bieden tijdens de jaarlijkse herdenking op  
    15 augustus.  
 
    3.1.2.  

    Daarnaast heeft de algemeen directeur van stichting Pensioenfonds ABP, ons in een 
    persoonlijk gesprek te kennen gegeven dat hij wil bezien op welke wijze en in welke vorm,  
    hij onze stichting mogelijk structureel financieel zou kunnen ondersteunen. 
    In een later stadium zal hij hieromtrent nog met ons in contact treden. 
 
    3.1.3. 

    Ook de gemeente Heerlen heeft ons ten aanzien van onze vraagstelling laten weten, dat zij  
    de kosten voor de organisatie van de jaarlijkse Indië-herdenking op 15 augustus, op basis van 
    declaratie tot een door hen te bepalen maximum bedrag zullen vergoeden. 

    3.1.4. 

    Om aan onze tweede doelstelling (= het ontplooien van initiatieven die een wezenlijke bijdrage 
    leveren aan historisch juiste belichting van de Nederlands-Indische geschiedenis) 
    daadwerkelijk invulling te kunnen geven, heeft onze stichting zich gewend tot het Ministerie 
    van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
    Op 26 juni 2020 mochten wij een positieve reactie ontvangen op de door ons ingediende 
    aanvraag om subsidie.  
 

    3.2. Uitbouwen/ontplooien initiatieven t.b.v. juiste belichting historie Nederlands- Indië  

    3.2.1.    

    Ten aanzien van dit aspect heeft onze voorzitter contact gezocht met de hoofdredacteur en 
    medeoprichter van het Indische magazine Pinda (h). Het blad staat symbool voor de migratie en  
    verbinding met Indonesië. 
    Met het uitbrengen hiervan beoogt de redactie het Indisch verhaal naar buiten te brengen. 
    Het juiste verhaal vertellen aan de rest van het Nederlands publiek dat bijna niets van deze 
    geschiedenis weet. Tevens biedt hij hiermee aan mensen uit Indische en Molukse  
    gemeenschap een podium, om hun eigen specifiek verhaal te vertellen over hun achtergrond 
    en opgedane persoonlijke ervaringen voor, tijdens en na het uitbreken van de Tweede 
    Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en na hun repatriëring hier in Nederland. 
    Het ligt in de bedoeling dat ook onze stichting t.z.t. in de gelegenheid zal worden gesteld, een 
    bijdrage aan dit magazine te leveren.  
                                                                                                                                                            

    3.2.3. 

    Loulou Rhemrev van de stichting Toneelwerk, heeft met onze stichting contact gezocht om 
    aandacht te willen geven aan haar Theatervoorstelling “ Hallo Bandoeng “. 
    Loulou Rhemrev is actrice en theatermaakster en is bovendien van Indische afkomst.  
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    De toneelvoorstelling wil door het vertellen en delen van verzwegen verhalen, verschillende 
    generaties Indische nakomelingen met elkaar verbinden en de Nederlandse samenleving 
    inzicht geven in haar onbekende koloniale geschiedenis. 
    Vanwege het gegeven dat onze stichting financieel onvoldoende draagkracht heeft, om zelf de 
    kosten van een theatervoorstelling voor haar rekening te kunnen nemen, werd de mogelijkheid  
    onderzocht om onder auspiciën van de stichting Cultura Nova Heerlen, een of meerdere 
    voorstellingen te laten plaatsvinden. 
    Een en ander op dringend advies van de burgemeester van Heerlen. 
    Cultura Nova is een overbekend jaarlijks terugkerend grensoverschrijdend cultuur 
    zomerfestival, waarvan de ter zake relevante kosten mede gedragen worden door de 
    gemeente Heerlen. 
    Spijtig genoeg zijn wij in deze niet met het management van stichting Cultura Nova tot 
    overeenstemming kunnen komen. 
    Het ligt echter thans wel in onze bedoeling, om op eigen kracht aan de Indische gemeenschap 
    in de regio Zuid, op redelijk korte termijn dit cultureel evenement aan te bieden. 
 
    3.2.4. 

    Ook de Trees Ruys Stichting in persoon van Maaike Vonk (dochter van Trees Ruys) 
    benaderde ons met het verzoek, om een mogelijk samenwerkingsverband in beschouwing te 
    willen nemen.  
    De burgemeester van Heerlen wees ons erop dat er heel veel paralellen te trekken zijn tussen 
    het Trees Ruys Huis en onze stichting. 
    Zoals o.a. de wederzijds gevoelde noodzaak om het juiste verhaal over ons koloniaal verleden 
    naar buiten te brengen. 
    Ter informatie: Kunstenares Trees Ruys groeide op in Nederlands-Indië en heeft haar 
    herinneringen aan de Japanse bezetting, verbeeld in een serie schilderijen, die zij onder de 
    naam  “ TERUGBLIK OP DE JAPPENTIJD “  ten toon stelt. 
    Maaike Vonk werd door ons bestuur als spreekster uitgenodigd op onze Herdenkings- 
    plechtigheid 75 jaar Bevrijding Nederlands-Indië op 15 augustus 2020, om het  
    oorlogsgebeuren van haar familie met ons te delen. 
    Een afvaardiging van ons bestuur heeft overigens aansluitend aan de plechtigheid, een 
    bezoek gebracht aan de tentoonstelling in het voormalig CBS kantorencomplex in Heerlen. 
    De tentoonstelling gaf een fascinerend beeld van schilderijen, die op indringende wijze haar 
    familiegeschiedenis uitbeelden. 
 
    3.2.5. 

    Mede naar aanleiding van de door onze voorzitter in 2018 en 2019 gehouden themalezingen 
    bij het Grotius College te Heerlen, met als thema “ Beknopte historische beschouwing van de 
    Nederlands-Indische geschiedenis “, werd gestart met het schrijven van een complementair 
    boekwerkje. 
    Op 20 juli 2020 werd aan de grafische vormgever formeel de opdracht verstrekt. 
    Inmiddels hebben de directies van het Grotius College Heerlen en het Charlemagne College 
    Landgraaf, aan ons bestuur te kennen gegeven dat zij (wederom) van onze diensten gebruik  
    wensen te maken. 
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    3.2.6. 
 
    Ultimo de maand september heeft onze voorzitter namens onze stichting, middels een tweetal 
    interviews zijn medewerking verleend, aan een onder auspiciën van het Limburgs Museum 
    Venlo d.d. 19 december geplande culturele Indisch/Molukse expositie “ Van Daar & Van Hier “  

    Het interview was bij de opening op meerdere schermen te zien en te horen, waarbij tevens 
    ons boekwerk “ Onvoltooid Verleden Tijd “ door de organisatie onder de aandacht van de 
    bezoekers werd gebracht. 
    Van Hoofd Marketing & Communicatie ontvingen wij een dankbrief voor de door onze stichting 
    geleverde bijdrage. 
 
    3.3. Concretiseren externe samenwerkingsverbanden 

    3.3.1. 

    In de maand januari ontving onze stichting een verzoek van stichting Nationale Herdenking  
    15 augustus 1945 gevestigd in Den Haag, om op 18 januari 2020 op de locatie Museum 
    Bronbeek te Arnhem, te willen deelnemen aan een landelijk overleg met diverse andere 
    Indische stichtingen en verenigingen, die zelf ook jaarlijks een Indië-herdenking organiseren. 
    De volgende onderwerpen zouden daarbij aan de orde worden gebracht, te weten; 
    -  het te voeren landelijk thema bij de komende herdenking 
    -  samenwerkingsverbanden m.b.t. 75 jaar herdenken 
    -  uitwisselen lokale ervaringen 
    -  financiering / subsidies.                                                                                                                                                   

    In het kader van onze zoektocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden, leek dit voor onze 
    stichting een unieke gelegenheid, die bij uitstek geschikt is om ons netwerk te versterken. 
    Onze stichting liet zich voor deze bijeenkomst afvaardigen door onze voorzitter en secretaris, 
    resp.de heren A. Simon en R. Martherus. 
    Tijdens deze bijeenkomst werd aan iedere aanwezige stichting/vereniging, ruim de 
    mogelijkheid geboden en tijd gegund om zich te profileren. 
    Gelet op de onderwerpen enerzijds die door deze en gene aan de orde werden gebracht, 
    maar mede met het oog op een in dit kader effectief en efficiënt samenwerkingsverband, heeft 
    ons bestuur doen besluiten om voortaan regulier aan dit overleg deel te nemen. 
    Immers dankzij dit landelijk overleg krijgen wij er eerder weet van, welke (politieke)  
    ontwikkelingen er zich m.b.t. de Indische / Molukse gemeenschap op landelijk niveau voordoen. 
    Tevens biedt het ons de mogelijkheid om op voorhand, tijdig en adequaat hierop te kunnen 
    anticiperen. 
    Voor een gedetailleerd verslag van dit overleg, zie onze Nieuwsbrief nr. 1 / 1e kwartaal 2020  
    en onze website www.waringinhormat.nl 
  
    3.3.2. 

    In de maand juni 2020 werd ons bestuur benaderd door een bestuurslid van het Indisch Platform. 
    Zij richtte aan ons bestuur een verzoek om op korte termijn, informatie en uitleg te mogen geven 
    over o.a. het door het Ministerie van VWS mogelijk te verlenen aanvullende financiële 
    ondersteuning aan de ouderen van de Indische / Molukse gemeenschap. 
    De door het Indisch Platform aan het Ministerie van VWS gedane suggestie, om aan een beperkt 
    aantal Indische Nederlanders, een Zilveren Erekruis uit te reiken (o.g.v. erkenning van hun 
    doorleefd oorlogsverleden) zou door haar tevens ter sprake worden gebracht. 
    Eind van de maand juni heeft dit overleg plaatsgevonden.                           
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    Na ampel beraad heeft ons bestuur ermee ingestemd dat het Indisch Platform (IP) formeel 
    onze belangen kan- en mag behartigen. 
    Dit betekent tevens dat wij als gevolg hiervan, thans formeel deel uitmaken van dit landelijk 
    gremium.                                                    
    Op advies en verzoek van betreffend bestuurslid werd er door onze penningsmeester t.a.v.  
    het aspect aanvullende financiële ondersteuning en hierbij mede met inachtneming van onze 
    tweede doelstelling, een begroting opgemaakt en verzonden.                                                                         
    Tot slot hebben wij (op dringend verzoek van het Indisch Platform) een lijst opgesteld van een 
    aantal mensen uit de Indische gemeenschap in deze regio (1e en 2e generatie), van wie wij de 
    mening zijn toegedaan dat deze (met name uit oogpunt van hun oorlogsverleden en conform 
    de gestelde voorwaarden) in aanmerking komen voor een toewijzing van een zilveren Erekruis. 

    Spijtig genoeg vernamen wij echter in de maand december van de voorzitter van het Indisch 
    Platform, dat de gang van zaken zoals deze door hun bestuurslid aan ons waren voorgesteld, 
    toch in heel ander licht moesten worden gezien. 
    In een aan onze voorzitter gerichte mail vermeldt hij namelijk, dat betrokkene géén deel 
    uitmaakt van het bestuur van het Indisch Platform en dat zij op basis hiervan dan ook geen 
    handelingen, uitspraken of toezeggingen namens het Indisch Platform kon en mocht doen. 
    Tevens laat hij ons in een latere mail weten dat zijn stichting, slechts heel suggestief bij het  
    ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de mogelijkheid van toewijzing van eerder 
    vermelde zilveren Erekruisen heeft aangekaart. 

    Over de opvolging van deze wel zeer vreemde gang van zaken, zal ons bestuur zich op een 
    later tijdstip nog nader moeten beraden. 
 
    3.3.3. 

    Wij zijn er overigens wel in geslaagd, om met de stichting Indisch- Erfgoed  een samenwerking 
    tot stand te brengen. Dit d.m.v. het elkaar wederzijds informeren c.q. op de hoogte houden van 
    zich voordoende (politieke) ontwikkelingen ten aanzien van o.a. aanvullende subsidiaire  
    mogelijkheden, de Nederlands-Indische geschiedenis in relatie tot de herijkte Nederlandse 
    Canon en allerhand overige actuele zaken aangaande de Indische / Molukse gemeenschap. 
    Inmiddels is het startsein hier wederzijds voor gegeven en voorzien wij elkaar over en weer, 
    van interessante onderwerpen. 
 
    3.4. Ontwikkelen initiatieven en “opschalen“ verbinding met de doelgroep 

    3.4.1. 

    Als bestuur van stichting Waringin zijn wij ons er terdege van bewust dat het structureel 
    onderhouden, consolideren maar vooral ook het uitbouwen en verdiepen van onze contacten 
    met de Indische gemeenschap in de regio, de meest belangrijke hoeksteen van onze stichting 
    dient te zijn. 
    Immers zij hebben aan ons van meet af aan (via de door ons in 2017 opgestarte 
    handtekeningenactie) te kennen gegeven, zich volledig achter onze doelstellingen te willen 
    scharen. 
    Mede ook door hun in grote getale persoonlijke aanwezigheid bij onze Indië-herdenking in 
    2019 en door het via livestream te volgen Indië-herdenking op 15 augustus 2020, hebben zij 
    nogmaals overduidelijk hiervan blijk gegeven. 
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    3.4.2. 

    Het ligt in onze bedoeling om binnen een niet al te lange termijn, o.a. een familiedag te 
    organiseren, hun in de gelegenheid te stellen een cultureel evenement (kleine 
    theatervoorstelling) bij te wonen dan wel deel te laten nemen aan workshops o.a.. 
 

    3.5. Viering 75 jaar Bevrijding Nederlands-Indië 15 augustus 2020 

    3.5.1.  

    Voorbereiding 

    Al heel vroeg bij de start van onze voorbereidende activiteiten, werden we op 9 februari 2020 
    heel vroeg in de morgen door de contactmanager van APG telefonisch op de hoogte gesteld, 
    dat de storm “Clara“ letterlijk en figuurlijk over het Indië-monument was heen gewalst met alle 
    gevolgen van dien. 
    Al heel gauw bleek dat het monument onherstelbaar was beschadigd. 
    Gelukkig voor ons, kwamen de constructeur van het monument en de gemeente Heerlen /  
    Afd. Cultureel Erfgoed met elkaar tot overeenstemming, om de schade op basis van een 
    redelijke gelijkheid te vergoeden. 
    Voor onze stichting betekende dit, dat er een heel nieuw monument op dezelfde plek zou gaan 
    verrijzen. 
    Mede door de  wereldwijde heersende coronapandemie, hadden wij en ook de constructeur 
    van het monument, geen enkele garantie dat de in China bestelde stenen, ook tijdig hun  
    eindbestemming zouden gaan bereiken. Het behoeft geen betoog dat onze geplande 
    voorbereiding als gevolg hiervan, ernstig in de war werd geschopt. 
    Op van de zenuwen en ongerustheid hierover, konden we gelukkig op 12 augustus weer 
    gerust ademhalen, want het monument stond er weer in haar volle glorie. 
    In aansluiting hierop moesten de leden van het Vrijwilligersteam, aan wie bij de voorbereiding 
    toch al een zware rol was toebedeeld, alsnog echt alle zeilen bijzetten om e.e.a. tijdig in juiste  
    banen te leiden.  

    Allereerst werd het bestaande Draaiboek op haar juiste merites gedetailleerd onder de loep 
    genomen en waar nodig aangepast. Alle radertjes moesten immers hoe dan ook, zowel qua  
    actie maar tevens qua tijd in elkaar passen en/of op elkaar aansluiten. 
    En dat te bedenken dat er nog zo veel andere zaken resteerden, die allemaal tot in de puntjes 
    volgtijdig op elkaar moesten worden afgestemd. 
    Te denken hierbij valt o.a. aan: 
    - het logistieke gedeelte (parkeermogelijkheden, ontvangst/begeleiding gasten/musici/sprekers) 
    - aanwijzen aanspreekpunten t.b.v. pers, gehandicapten, bezorgdiensten, catering 
    - aankleding zaal + directe omgeving Indië-monument 
    - stoelreserveringen + uitdelen programmaboekjes 
    - opstellen procedure m.b.t. krans en bloemstuklegging 
    - inrichten EHBO/BHV  
    - bepalen kledingvoorschriften Vrijwilligersteam 
    - opstellen procedure m.b.t. vlaghijsing 
    - opstellen procedure m.b.t. opruiming zaal en omgeving Indië-monument. 

    Hoe dan ook, het leek op een gegeven moment voor hen, soms gewoon echt op een gekkenhuis. 
    Echter met een ongekende inzet, enthousiasme en vereende krachten, kwam uiteindelijk alles toch 
    op z’n pootjes terecht. 
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    Overigens werden ook enkele bestuursleden met voorbereidende activiteiten belast, zoals o.a.  
    met het opmaken van het programmaboekje, contacten leggen met de pers, het verzenden van  
    de voor de genodigden bestemde uitnodigingen, de via onze website te verstrekken noodzakelijke 
    informatie, het optuigen van een livestream en uiteraard het telkens opnieuw afstemmen met de 
    leden van het Vrijwilligersteam. 
 

    3.5.2  De Herdenking  

    Als gevolg van de coronamaatregelen hebben wij deze specifieke Indië-herdenking “75 Jaar 
    Bevrijding Nederlands-Indië“ op een heel andere wijze moeten inrichten dan we hadden beoogd.  
    In tegenstelling tot de vorige herdenking, hebben wij de keus gemaakt om voor dit jaar een groot 
    deel van de herdenkingsplechtigheid te laten plaatsvinden in het auditorium van Brightlands en 
    slechts de krans- en bloemstukkenlegging bij het Indië-monument te doen. 
    Dit gezien het feit dat als gevolg van Covid 19, slechts een zeer beperkt aantal mensen op deze  
    dag ter plekke aanwezig mochten zijn. 
    Ter voorkoming van onnodige vragen en/of opmerkingen, hebben wij de buitenwacht via onze 
    website zo optimaal mogelijk op de hoogte gesteld over het hoe en het waarom. 
    Bij aankomst in de ABP parkeergarage(s) werd iedere gast persoonlijk door leden van ons 
    Vrijwilligersteam, begeleid naar het auditorium van Brightlands. 
    Deze in authentieke Indonesische klederdracht gestoken vrijwilligers, die tevens verantwoordelijk 
    zijn geweest voor de warme oosterse aankleding van het auditorium, zorgden er tevens voor dat 
    aan iedere gast een consumptie werd aangeboden en dat zij tevens naar de voor hen 
    gereserveerde zitplaats werden begeleid. 
    De herdenkingsplechtigheid zelf verliep heel geordend, waarbij met name de sprekers te weten  
    de heer E.G.M Roemer, mw. M. Zalm-Pinas en mw. M. Vonk en uiteraard ook het muziekensemble 
    van Marc Huijnen, alle aandacht kregen van hun gehoor. Ongetwijfeld heeft de ceremoniemeester     
    de heer B. Crompvoets hier ook zijn bijdrage aan geleverd.                                       
    De gehele herdenkingsplechtigheid is overigens te bezien en te beluisteren via onze website 
    www.waringinhormat.nl. 

    Alhoewel het qua opzet, beleving en opkomst, een wereld van verschil was t.o.v. de vorige c.q. 
    eerste Indië-herdenking, kan- mag geconcludeerd worden dat wij op een waardige en respectvolle 
    wijze, invulling hebben gegeven aan deze unieke “ 75 Jaar Bevrijding Nederlands-Indië “ 
    herdenkingsplechtigheid. 
 

    4)  Toekomstvisie 

    Wij zijn ons er terdege van bewust dat onze interne organisatie, ondanks de door ons geleverde 
    inspanningen in de afgelopen vier jaar, nog in de steigers staat. Duidelijk mag zijn dat we best  
    reeds stevige stappen hebben gezet, maar dat wij om vanwege verklaarbare redenen, nog niet  
    echt mogen spreken van een stevige basis. De onder punt 1 vermelde speerpunten, hebben dan  
    ook meer dan ooit onze bijzondere aandacht. 
    Maar wij zullen ons toch ook meer en meer moeten gaan richten op de jongere generaties  
    Indische- Nederlanders, dit om te voorkomen dat de Indische cultuur in Nederland dreigt te 
    verdwijnen. Immers het is niet alleen een constatering maar gewoonweg een keihard feit, dat er  
    nog nauwelijks overlevenden zijn van de eerste generatie Indische-Nederlanders. 
    Met het wegvallen van deze generatie zal het Indisch verleden niet meer zo tastbaar zijn en dus 
    ook minder betekenis voor de jongere generaties hebben. 
    Onze boodschap aan hen moet dan ook helder en duidelijk zijn.                                                  
    Wij zullen hen bekend moeten maken met ons historisch koloniaal verleden, met ons cultureel 
    erfgoed, met ons specifieke normen en waardensysteem, maar ook met onze typische gewoonten 
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    en eigenschappen. 
    Echter het meest belangrijke wat wij aan hen zullen moeten meegeven, is het besef dat zij niet  
    een, twee, drie in een hokje (Indisch of Hollands) zijn te plaatsen, maar dat zij wel het privilege 
    hebben om de identiteit te kiezen, die zij zelf belangrijk vinden.  
 

    5)  Positie stichting Waringin einde verslagjaar 

    Ondanks de corona beperkingen, zijn we er toch in geslaagd stichting Waringin prominenter op  
    de kaart te zetten. Men kent ons nu niet alleen in de regio Zuid, maar ook landelijk weet men nu  
    wie wij zijn en wat wij als stichting beogen. 
    Dit feit is echter beslist nog geen reden tot juichen, want we moeten beseffen dat het echte werk  
    nu pas gaat beginnen. Er liggen nog zo veel taken op ons te wachten, waar wij nog met z’n allen 
    onze schouders onder moeten gaan zetten, willen wij ons bestaansrecht telkens opnieuw valideren. 
    Zeer spijtig voor ons dat de coronaperikelen, ook ons danig hebben beperkt. 
    Neemt niet weg dat we toch met enige trots op de resultaten van het afgelopen jaar mogen en 
    kunnen terugkijken en dat wij in 2021 de draad met veel verve weer zullen gaan oppakken.   
 

 

    26 april 2021 
   A.E. Simon  
   Voorzitter stichting Waringin                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


