
ANBI GEGEVENS STICHTING INDIË MONUMENT HARDENBERG, KvK 41025510. 

BELEIDSPLAN 

Inleiding: 

Op 1 mei 1998 is een monument onthult op het Indië Plantsoen aan de vecht in Hardenberg. Op 15 

augustus vind hier de jaarlijkse herdenking plaats en herdenken wij de zes Hardenbergse 

jongemannen die niet terug kwamen uit de Oost. In hen gedenken we ook alle andere gevallenen. In 

het monument is de wereldzee met zijn golven uitgebeeld, die door “onze jongens” destijds werd 

bevaren op weg naar het verre Oosten. Tevens staat er op het Indië Plantsoen een monument voor 

de Oorlogskampslachtoffers. Ook deze oorlogskampslachtoffers worden jaarlijks op 15 augustus 

herdacht. 

Visie van de Stichting: 

 Jaarlijkse herdenking op 15 augustus 

 Jaarlijkse donateursmiddag organiseren 

 Het werven van donateurs/sponsoren  

Missie van de Stichting: 

Het in stand houden van de jaarlijkse herdenking  op 15 augustus om de zes Hardenbergse 

jongemannen niet te vergeten die niet terug kwamen uit de Oost. Maar ook te herdenken, alle oud 

Indië veteranen, die nog steeds het leed dragen van dat geweld en die onderdrukking in de Oost.  

Dit tevens doorgeven aan kinderen op scholen door middel van een voorlichting.    

Jaarlijks een gezellige middag organiseren voor de donateurs van de Stichting om naast de 

herdenking ook nog onofficieel bij elkaar te kunnen zijn om te praten en te luisteren naar elkaar. 

Het werven van donateurs en sponsoren voor de Stichting om het financieel in stand te houden. 

Het bestuur van de Stichting:  

Het bestuur van de stichting Indië Monument Hardenberg bestaat uit: 

dhr. G. Schottert, voorzitter 

dhr. C. Somsen, secretaris 

mevr. C. de Jong, penningmeester 

mevr. J. Brand - Weitkamp 

Geen beloningsbeleid maar op vrijwilligers basis. 

 

 

 

 



 
 



Jaarverslag 2019 

2019 wordt vooral het jaar waarin we het boek 20 jaar Indië Monument willen presenteren. Het werk 
zoals door Ronald gemaakt zien wij als een goede basis om een definitief boek te maken. We zijn van 
mening dat er een verhaal met een goed begin en einde moet komen. Gerrit en Chris gaan hier z.s.m. 
mee aan de slag met behulp van de tekst zoals door Ronald is samengesteld. Gerrit gaat informeren 
naar de drukkosten en hoe het één en ander moet worden aangeleverd. 
In de tweede vergadering van 2019 bespreken we de op- en aanmerkingen betreffende ons boek 
maar worden vooral de puntjes op de i gezet voor de aanstaande donateursdag van 30 maart. 
Jan Meilink was de gastspreker op deze 21e donateursdag van de Stichting Indië Monument 
Hardenberg. Hij wist de tientallen aanwezige donateurs en bestuursleden te boeien met zijn ervaring 
als imker. Op deze donateursdag was er echter ook het moment van afscheid. Want na ruim 14 jaar 
kondigde Betsie Hans - Wolbink halverwege 2018 haar vertrek aan als secretaris van de stichting. Zij 
werd door Jenneke Brand naar voren gehaald en kreeg namens het bestuur een fotoboek met daarin 
een aantal persoonlijke geschreven teksten aangeboden. Gerrit van Faassen had op verzoek een 
gedicht gemaakt voor het boek en was persoonlijk aanwezig om dit voor te dragen. Met een groot 
boeket bloemen mocht mevrouw Hans - Wolbink uiteindelijk weer plaats nemen. Toen nam 
voorzitter Ronald Arends het woord. Hij nam de gelegenheid aan om ook zijn stoppen aan te 
kondigen. Een beslissing die voor hem moeilijk was te nemen. Zijn gezondheid laat het niet toe nog 
langer zijn taak als voorzitter te vervullen. Het afgelopen jaar werden zijn taken al waar genomen 
door de rest van het bestuur. In de vergadering van april bespreken we hoe we na het vertrek van 
Ronald het bestuur gaan samenstellen. We willen er graag één of twee mensen bij hebben. Op 27 
april staan we, inmiddels traditiegetrouw weer op de oranjemarkt in Heemse waar we ons kunnen 
verheugen in een duidelijke belangstelling bij niet alleen de oudere bezoekers, maar ook veel 
jongeren tonen belangstelling. Vanaf juni gaan we onze aandacht meer richten op de herdenking. 
Het draaiboek wordt, net als in elke vergadering, besproken. Eind juni plannen we een extra 
vergadering in aanloop naar de herdenking. Er valt veel te regelen want we willen na afloop het boek 
20 jaar Indië monument presenteren en ook officieel afscheid nemen van Ronald Arends. Alle op- en 
aanmerkingen betreffende het boek zijn vermeld en Gerrit gaat met deze definitieve versie naar de 
drukker. Dan is het alweer 15 augustus. De herdenking verloopt weer, zoals we dat gewend zijn, erg 
plechtig. Vooral de toespraak van mevrouw Hoving maakt veel indruk. Zij is al jaren een trouw 
vertegenwoordigster van de kampslachtoffers en geeft altijd gehoor als er een beroep op haar wordt 
gedaan. Iets waar de stichting erg dankbaar voor is. Na afloop van de herdenking werd, met de 
overhandiging aan burgemeester Snijders van het eerste exemplaar, het boek “20 Jaar Indië-
Monument Hardenberg” gepresenteerd. De stichting wil met dit boek in eerste instantie vooral hun 
trouwe donateurs en vrijwilligers bedanken zonder wie het niet mogelijk is al 20 jaar lang een 
herdenking te houden. Het boek vertelt over de geschiedenis van het conflict in Nederlands-Indië en 
het ontstaan van het idee voor een monument voor de aldaar gesneuvelde Hardenbergse jongens tot 
en met het twintigste herdenkingsjaar. Ook worden de persoonlijke verhalen vertelt van de 
gesneuvelde jongens en van de allereerste bestuursleden, allen ook Indiëveteranen. Maar ook 
verhalen van enkele kampslachtoffers, waarvoor de stichting ook een monument onderhoudt, sieren 
het boek. Verder wordt het boek gevuld met verhalen en ook vele foto’s van het werk van de 
stichting zoals uiteraard de herdenking, maar ook de donateursdagen en het promoten van de 
stichting op de oranjemarkt. Naast het overhandigen van het boek werd ook van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om officieel afscheid te nemen van Ronald Arends die eerder dit jaar aankondigde 
te stoppen. Hij kreeg van voorzitter Gerrit Schottert een mooi persoonlijk fotoboek uitgereikt en een 
mooie bos bloemen. En uiteraard was er ook voor de heer Arends een exemplaar van het boek “20 
jaar Indië-Monument Hardenberg” waarvoor hij al veel voorbereidend werk had verzet. 
Na de herdenking begint voor ons een flinke klus. Het distribueren van de boeken naar, voornamelijk, 
onze donateurs. We willen dit zoveel mogelijk persoonlijk overhandigen. Dus de vrije tijd wordt 
gevuld met het rond rijden in onze auto of op onze fiets om de boeken op de juiste plek af te geven. 
Maar als we in september onze voorlaatste vergadering houden, kunnen we concluderen dat bijna 



alle boeken zijn bezorgd die we wilden bezorgen. Leuke bijkomstigheid is dat we zo ook ons 
adressenbestand weer up to date krijgen. We besluiten ook om het boek verder onder de aandacht 
te brengen door het naar o.a. Checkpoint, het blad voor de veteranen, te sturen en ook boekhandel 
Heijink krijgt de mogelijkheid om het boek aan te bieden. Verder willen we de overgebleven 
exemplaren gaan gebruiken om de stichting te promoten en nieuwe donateurs te werven. Met de 
vergadering van november komen we aan het eind van dit jaarverslag. We richten dan al onze blik op 
2020 waarin we de voorlichting aan de scholen weer een flinke zet in de goede richting willen geven. 
We hebben hiervoor Arie Telman bereid gevonden om dit op zich te nemen. We gaan proberen een 
dag te organiseren voor de scholen in de Voorveghter met een bezoek aan het monument en 
voorlichting. Deze laatste vergadering wordt door onze, nu officiële, voorzitter Gerrit Schottert 
afgesloten en op 18 januari staat dan de eerste vergadering van 2020 gepland. 
 


