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Geachte vrienden, nabestaanden en belanghebbenden,
Bij het schrijven van dit voorwoord staan de feestdagen voor de deur. 
Voor velen een moment van reflectie en bezinning. Zo ook voor mij als 
waarnemend voorzitter van de Stichting Nationaal Indië-monument 
1945–1962.
De Stichting mag terugkijken op een mooi maar ook druk jaar met 
als hoogtepunt een waardige herdenking 2017. Ook zijn er verdere 
stappen gezet naar een nieuwe vorm van de herdenking, waarbij wij 
naast het gepast en waardig herdenken van onze Nederlands-Indië 
en Nederlands Nieuw-Guineaveteranen ook aandacht geven aan de 
omgekomen militairen tijdens de andere Nederlandse missies na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Zoals al eerder gesteld was het een druk jaar voor het bestuur. In 
voorafgaande jaren is in deze brochure al verwezen naar een mo-
gelijke nieuwe toekomstvisie van de Stichting. Deze visie in nu om-
gezet in een toekomstplan, inclusief communicatieplan, actiepunten 
en een budget. Dit alles is tot stand gekomen in samenwerking met 
vele “stakeholders” binnen zowel van buiten de “veteranenwereld”. Dit 
alles is verwoord in een rapport “Verbreden, Verbinden, Versterken” 
genaamd, dat nu al breed is verdeeld in den lande. 
Wij als bestuur zijn hier trots op. Echter het betekent ook dat er veel 
werk te verzetten is in de aankomende jaren. Wij zijn hiertoe bereid en 
rekenen ook op uw instemming en ondersteuning, waar mogelijk. Wij 
verzoeken u beleefd om gezamenlijk verder “te verbreden, te verbin-
den, te versterken” en om de nieuw ingeslagen weg van de Stichting 
te omarmen en samen te bewandelen. Wij kijken uit om schouder aan 
schouder en samen met de oude en jonge veteranen, de herdenkingen 
van de aankomende jaren wederom tot een succes te maken.
Voor nu rest mij nog om u en de uwen mooie feestdagen en een ge-
zond en gelukkig 2018 toe te wensen. Ik bedank u  alvast voor uw 
steun aan alle activiteiten rond de monumenten, ook in het komende 
jaar en ik hoop u op de Vriendendag 2018 te Bronbeek of op onze 
jaarlijkse herdenking te Roermond op 01 september 2018 persoonlijk 
te mogen ontmoeten.

J. A. Kneepkens MSc.
Waarnemend voorzitter Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 
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Themabijeenkomst ‘De UNIFIL-missie’ in TheaterHotel De Oranjerie in 
Roermond met als hoofdgasten: Erwin de Wolf, topsporter – Bronzen 
Medaille Invictus games en veteraan, en Generaal-majoor Hans van 
de Louw – hoogst gegradueerde actief diende Libanon veteraan.
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Toespraak door Jo Kneepkens,  waarnemend voorzitter 
Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962

Veteranen, nabestaanden, dames en heren het is mij een voor-
recht u allen vandaag welkom te mogen heten bij de �0e her-
denking bij het Nationaal Indië Monument hier in Roermond. 
Ook wil ik mij richten tot alle veteranen, welke er vandaag niet 
bij kunnen zijn. 

Wij herdenken op deze dag in het bijzonder de gevallenen 
kameraden in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands 
Nieuw-Guinea in de periode �9��-�9�2. 

Met trots en dankbaarheid heet ik welkom: De vertegenwoordiger 
van Zijne Majesteit de Koning, Generaal-majoor van der Louw, de 
Ridder Militaire Willems Orde de majoor Kroon en de vertegen-
woordiger van het Kapittel en de Vereniging der Militaire Willems-
orde, de voorzitter Generaal-majoor buiten dienst Morsink.
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Namens de Staten-Generaal, de Voorzitter van de Eerste Kamer 
Mevrouw Broekers-Knol en de Voorzitter van de Tweede Kamer 
Mevrouw Arib. 
Namens de Ministerraad, de Staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, zijne Excellentie van Rijn. De gevolmach-
tigde Minister van Curaçao, zijne Excellentie Begina.
Namens de Strijdkrachten de Commandant der Strijdkrachten, 
Zijne Excellentie Generaal Middendorp, namens de Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen, 
de Kolonel Been, de Gouverneur van de provincie Limburg, de 
heer Bovens en de Burgemeester van Roermond, mevrouw Don-
ders. 
Daarnaast heet ik welkom de dragers militaire dapperheids-on-
derscheidingen, de vertegenwoordigers van de kerkelijke auto-
riteiten, de diverse Krijgsmachtonderdelen, de vertegenwoordi-
gers van Nationale, Provinciale, en Gemeentelijke Overheden en 
de vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Ook wil ik kort stil blijven staan bij diegenen die veel voor onze 
Stichting hebben betekent en welke sinds onze laatste herden-
king in 20�� van ons zijn heengegaan.
Dit zijn de Erevoorzitter van de Stichting, de heer Nico Engels.
Het langjarig bestuurslid Kolonel BD Jan de Leeuw en de Vader 
der Veteranen, zijne Excellentie Luitenant-generaal BD Meines. 

Ik ben mijn welkomstwoord begonnen met de woorden trots 
en dankbaarheid, omdat onze geëerde gasten aantonen hoe-
veel respect en waardering er bestaat voor de offers die zijn 
gebracht in de voormalige overzeese rijksdelen en in andere 
uitzendingsgebieden.

Wij zijn hier vandaag voor de �0ste keer bijeen om diegenen te 
herdenken die het hoogste offer gaven. Wij willen deze geval-
lenen in alle waardigheid herdenken. 
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Het thema ‘Verhalen Over Leven’ stond dit jaar centraal tijdens 
de Indiëherdenking in Den Haag. Ik wil hier graag op inhaken en 
een verhaal met u delen van een zoon van een veteraan, welke 
als �7-jarige en als Oorlogsvrijwilliger in �9�� naar Nederlands-
Indië ging, samen met zijn ‘sobats’ van de Tijgerbrigade.

De zoon, van wie ik dit verhaal ken, groeide op met zijn broers 
en zus in een normaal gezin, waar vader en moeder hard werk-
ten om hun kinderen een goede opvoeding te kunnen bieden. 

Ogenschijnlijk was alles in orde en zij allen gelukkig. In de loop 
der jaren was er iets wat evenwel niet echt besproken werd. 
Het feit dat vader in militaire dienst was geweest werd zeker 
gedeeld en vader was hier erg trots op. 
Wat vader precies in het verre en mooie Nederlands-Indië had 
gedaan werd echter nooit verteld. Als hier naar werd gevraagd, 
werd snel van gespreksthema gewisseld. 

Ook waren er die twee metalen cakeblikjes, die de kinderen 
af en toe zagen. Deze cakeblikjes zaten vol met fotootjes van 
uit die tijd in het leger, zwart/wit met een gekarteld randje en 
handgeschreven teksten op de achterkant.

Toen de zoon ouder werd raakte hij steeds meer geïnteres-
seerd in deze cakeblikjes en de foto’s, maar zijn vader liet het 
niet toe deze foto’s te bekijken. Af en toe zag hij per ongeluk 
toch een fotootje, waar op de achterkant meestal een plaats-
naam, datum en een kort verhaal stonden. 

Veel later realiseerde de zoon zich pas dat de twee cakeblik-
jes met de foto’s hoogstwaarschijnlijk het dagboek van deze 
veteraan waren, die de weerslag waren van de tijd en zijn bele-
venissen in Nederlands-Indië. Een verslag van wat deze jonge 
soldaat allemaal had meegemaakt.
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De zoon, geïnspireerd door zijn vader en trots op wie en wat 
hij was, werd zelf ook militair en verliet op jonge leeftijd zijn 
ouderlijk huis. 

In de jaren daarop kreeg de zoon steeds vaker bericht van zijn 
moeder, dat het niet goed ging met zijn vader. De oud-strijder 
voelde zich niet begrepen en zijn moeder begreep niet precies 
waarom en wat hij bedoelde. Er was in die tijd geen opvang 
noch nazorg voor deze bijzondere groep veteranen.

De Indië-veteraan trok zich regelmatig alleen terug in de woon-
kamer met zijn cakeblikjes en vergezeld van een fles jenever. 
Na verloop van tijd lag de hele tafel vol met fotootjes en werd 
de fles jenever langzamerhand de enige kameraad van vader, 
een fles die hij vervolgens soldaat maakte. 
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Hij voelde zich niet begrepen en zijn vrouw en zijn kinderen 
begrepen niet precies waarom hij zijn ervaringen voor zichzelf 
hield en wat hem ogenschijnlijk kwelde. 

Eind jaren �0 werd de veteraan opgenomen voor een routi-
nematige operatie, welke goed en tijdig gepland was. Helaas 
heeft hij de gevolgen van deze operatie niet overleefd, hij stierf 
twee dagen daarna.

Na verloop van tijd vroeg de zoon aan zijn moeder naar de 
cakeblikjes met de foto’s. Deze waren echter spoorloos ver-
dwenen - alsof de oud-strijder die in zijn graf had meegenomen 
- ze zijn dan ook nooit meer boven water gekomen. 

Met het verdwijnen van de foto’s is ook het verhaal van die 
belangrijke periode in het leven van deze vader verloren ge-
gaan. Het zullen hoogstwaarschijnlijk alleen zijn “sobats” zijn, 
die weten wat de veteraan heeft beleefd in de jaren dat hij als 
jonge soldaat voor zijn vaderland in Nederlands-Indië diende. 

Het enige wat nog rest als een tastbare herinnering aan deze 
oud-strijder en als erkenning aan zijn tijd in Nederlands-Indië is 
dit doosje met daarin de medaille “Ereteken voor Orde en Vre-
de” met de gespen. Een dierbaar goed voor de nabestaanden, 
wat steeds weer herinnert aan het onbegrip in het vaderland, 
de nooit gestelde vragen en de nooit gekregen antwoorden. 

Tot zover dit verhaal. Je zou kunnen stellen dat een verslag van 
tijd, plaats en gebeurtenis van een veteraan verloren is gegaan 
en dat wij nooit precies zullen en kunnen weten wat er destijds 
echt gebeurd is. Er zullen voor zijn nabestaanden altijd vragen 
blijven en ontbrekende puzzelstukjes: de puzzel zal nooit kun-
nen worden afgemaakt. 
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Dit verhaal staat niet op zich alleen, het is er een van de vele 
verhalen, die wij met elkaar hebben gedeeld. Het waren in eer-
ste instantie de Indië veteranen zelf die hun ervaringen en ver-
halen met ons deelden. Daarna waren het de nabestaanden, 
die de verhalen van hun vaders en hun ooms met ons delen. 
Ondertussen zijn het ook jonge veteranen die hun eigen erva-
ringen en verhalen met ons delen. 

Het blijft belangrijk dat wij blijven vertellen en dat wij blijven 
luisteren naar de verhalen van onze Indië en Nieuw Guinea ve-
teranen. Lange jaren hebben zij zich niet begrepen gevoeld 
door de vele Nederlanders die ver weg in het vaderland niet 
beseften, wat zij in den vreemde hadden meegemaakt. Er was 
ook geen opvang en geen nazorg toen zij weer thuis kwamen.
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De stichting Nationaal Indië-monument �9��-�9�2 zal tot in 
lengte der jaren doorgaan met het waardig herdenken van deze 
gevallenen militairen hier bij het Nationaal Indië-monument. 

Maar wij eren en gedenken ook alle andere militairen, gevallen 
tijdens de andere Nederlandse missies na de Tweede Wereld-
oorlog. Wij doen dit laatste bij het Monument voor Vredesope-
raties. Om beiden complementaire doelen te bereiken willen 
wij verbreden, verbinden en versterken.

Wij zullen verbreden door alle veteranen, de 2e en �e generatie 
nabestaanden, organisaties en de jeugd een podium te bieden 
om hun verhalen en ervaringen met ons te delen, in welke vorm 
dan ook. Wij willen verbinden door een brug tussen de beide 
hier aanwezige monumenten te slaan.

Er is vandaag een nieuwe pijler geplaatst in de vorm van een 
plaquette ter nagedachtenis aan gevallenen Nederlandse mili-
tairen tijdens hun uitzending naar Korea. 
Ook heeft de Stichting hedenochtend een themalezing verzorgd 
over en met onze UNIFIL-veteranen, waarbij een veteraan zijn 
belevenissen in Libanon met ons heeft gedeeld. 

Het Regiment Bevoorrading en Transporttroepen heeft een ere-
haag van veteranen tussen beide monumenten opgesteld. Zij 
vormden vandaag de symbolische brug en verbinding. 

Volgende jaar hopen wij een verder deel van deze nieuwe brug 
door middel van een nieuw verbindend monument, ontworpen 
door een Indiëveteraan, te realiseren.

Door te verbreden en te verbinden zullen wij uiteindelijk de 
kracht, welke beide monumenten uitstralen versterken.
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Wij herdenken vandaag weer de meer dan �.200 overledenen 
militaire. Hun namen zijn ingekerfd in de zuilen van het Natio-
naal Indië Monument en vernoemd op de tafels van het Monu-
ment van Vredesoperaties. 

Wij blijven vandaag stilstaan en vertellen hun verhalen. Wij noe-
men hun namen en blijven herinneren wat zij voor ons land 
hebben gedaan. 

Graag citeer ik onze dichter Leo Vroman:
“Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen”.

Maar laten wij morgen verder gaan en de banden tussen alle 
veteranen, oud en jong, verbinden, verbreden en versterken 
en gezamenlijk bouwen aan de brug tussen de beide hier ge-
bouwde monumenten.

Ik wens u allen een waardige herdenking.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Openingsgebed door Aalmoezenier Liduina van den Broek

Het is met dankbaarheid dat ik vandaag opnieuw deze herden-
king mag openen met een overdenking en een gebed.

Als geestelijk verzorger voor veteranen maak ik veel herdenkin-
gen mee. Steeds vormen zij een plechtig en waardig eerbetoon 
aan onze gestorven dienstmakkers en geliefde familieleden. Zo 
ook vandaag, nu wij, als inwoners van het Koninkrijk der Ne-
derlanden, zijn verzameld rond de namen en gedenktekens van 
onze Indiëveteranen.

Dat wij dit doen, elk jaar opnieuw, toont niet alleen ons respect 
voor wie ‘vielen voor het vaderland’. Het maakt ook zichtbaar 
dat we onze doden blijven meedragen. Meer nog,

elke keer als wij hen gedenken, gaan wij als het ware naast hen 
staan. We erkennen dat zij zijn gevallen in onze plaats. Voor 
veel veteranen die uit de strijd zijn teruggekeerd, is dit vaak let-
terlijk waar: verbijsterd stellen zij vast dat zij mochten blijven 
leven, terwijl hun kameraden op het slagveld zijn achtergeble-
ven. “Het is alsof er in hun plaats een keuze is gemaakt, zonder 
dat zij hier zelf enige inbreng in hadden”, zo verwoorden ze het 
vaak, met pijn in het hart. 

Voor de absolute macht van de dood wijkt onze autonomie, 
maar niet alleen dan. Voor ieder van ons geldt, dat we gedu-
rende ons leven telkens opnieuw gewaar worden dat we wel 
keuzes kunnen maken, maar toch heel veel zaken niet in de 
hand hebben. Talrijk zijn de momenten waarop we herinnerd 
worden aan onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid van 
anderen voor ons leven en geluk.
Zo leveren militairen een deel van hun autonomie in vanaf het 
moment dat zij in dienst treden. Een militaire organisatie kan 
immers niet functioneren zonder een uitdrukkelijke hiërarchie 
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en heldere regels. Al deze regels, al die gehoorzaamheid, zijn 
er mede op gericht de gestelde doelen te halen en hierbij niet 
meer geweld te gebruiken dan de situatie vraagt. 
En toch, onvermijdelijk komt daar het moment, dat er doden 
vallen. In de eigen rangen, bij de tegenpartij, bij de altijd ook 
aanwezige burgers. Even staat de tijd stil, het leven houdt de 
adem in, of schreeuwt het uit, in pure doodsangst. Een plotse-
linge, gewelddadige dood wordt altijd als de grootste inbreuk 
op het leven ervaren.

Aan ons, nabestaanden, kameraden en als gehele samenleving, 
rest geen andere mogelijkheid dan onze doden met zorg en toe-
wijding te gedenken. Hierbij zeggen we steevast het volgende: 
“zij gaven het hoogste offer, dat van hun leven”. En dit is waar.

Zij hebben de waarheid ervaren van het spreekwoord dat zegt: 
“Oorlog breekt uit, vrede wordt gesticht”. Onze militairen wil-
den niet dood, zij kozen voor het leven, net als wij.
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Zij kozen er echter ook voor om trouw de taak uit te voeren 
die hen op de schouders is gelegd. Hun motivatie was niet de 
oorlog, niet het geweld, maar het gehoorzamen aan hun op-
dracht, hen gegeven vanuit de politiek. Hun taak was het om te 
proberen vrede te stichten met militaire middelen. Zij hebben 
deze vrede niet zelf mogen beleven, maar in hun inzet tot in 
de dood zijn zij solidair geweest met allen die na hen kwamen. 
En het is met de namen van hun geliefden op de lippen, dat zij 
zijn gestorven. Wij danken hen eerbiedig en gedenken hen met 
liefde.

En ik wil het hoofd buigen en bidden:

God, onze Heer,

Vandaag zijn wij samengekomen om onze doden te herdenken.
Elke keer opnieuw en op velerlei wijzen
breekt de dood in ons leven in.
Wij zijn hierdoor bedroefd,
maar ook geschokt en kwaad,
zeker als het om jonge mensen gaat,
met nog zoveel levensjaren voor hen.
Wij bestormen uw hemel met onze vragen,
want we voelen dat we voor het léven zijn bestemd,
elke keer als we naar het goede verlangen
en liefde vinden.

Zend ons uw Goede Geest, Heer,
Dat wij niet opgeven,
niet buigen voor het kwaad,
niet vertwijfelen in het aangezicht van de dood.
Maar solidair zijn met wie strijden
voor het leven, alle leven, waar ook ter wereld.

Amen.
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Jan Willem de Leeuw, kolonel der Limburgse Jagers b.d. Ridder 
in de Orde van Oranje Naussau en drager van het Herdenkings-
kruis Nederlands Nieuw-Guinea, is woensdag 26 juli overleden. 
Sinds de oprichting van het Nationaal Indië-monument 1945-
1962 heeft Jan Willem zich met ziel en zalighied ingezet om 
alle gegevens van gesneuvelden militairen, verzetslieden en op-
varenden te achterhalen, want op de zuilen bij het Nationaal 
Indië-monument ontbraken nog namen van militairen die in 
Nederlands-Indië gesneuveld zijn. Jan Willem heeft uiteindelijk 
500 namen kunnen achterhalen, die dan ook aan de zuilen zijn 
toegevoegd. Jan Willem de Leeuw bleef tot het laatst betrokken 
bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. 

In Memoriam Jan Willem de Leeuw, kolonel bd

S t i ch t i ng  Na t i onaa l  I nd i ë -monument  �9�� -�9�2
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Toespraak door Martin van Rijn, staatssecretaris van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Excellenties, veteranen, nabestaanden van omgekomen en 
overleden militairen, dames en heren,

Het is juni �9�9. 
De 2�-jarige dienstplichtige soldaat Ad van der Gouw ligt in 
het Juliana hospitaal in Semerang, midden Java. Niet omdat hij 
tijdens een militaire actie lichamelijk gewond is geraakt, maar 
omdat hij angsten heeft en geen wapen meer wil aanraken. Hij 
is een gevaar voor zichzelf en voor zijn kameraden. Hij wil te-
rug naar huis, naar Nederland. De gruwelijkheden die hij heeft 
gezien vreten aan hem. 
Dat begint al als hij zich twee jaar eerder meldt voor het eer-
ste appèl. Een moeder en haar twee kinderen worden voor zijn 
ogen uit de nabij gelegen rivier gehaald. 
Ze zijn vermoord en zichtbaar mishandeld. 

Ad wendt zijn hoofd af, maar het beeld blijft hem zijn hele 
leven achtervolgen. Evenals het beeld van zijn kameraden die 
gewond raakten of zelfs om het leven kwamen nadat ze in de 
jungle in een hinderlaag liepen.
En dan is er Henkie. Een �2-jarige weesjongen die ze in Tand-
jong Priok aantreffen. Ad en zijn kameraden ontfermen zich 
over de jongen en geven hem zijn Hollandse naam. Ze vertrou-
wen hem volkomen en nemen hem overal mee naar toe. Totdat 
later blijkt dat kleine Henkie een spion is.
Het vertrouwen dat Ad en zijn kameraden in de jongen hadden, 
werd beschaamd, met alle gevolgen van dien. 

Ad houdt het twee en een half jaar vol. 
Hij loopt patrouilles, werkt in een internaat, is Brenschutter. 
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Maar als zijn bataljon uitgedund raakt doordat kameraden ge-
wond zijn of gedood, knapt er iets in hem. Ook zijn comman-
dant vindt dat het genoeg is geweest en geeft Ad een alterna-
tieve functie. Hij gaat werken bij de Gravendienst. Hij brengt 
vrienden en strijdmakkers de laatste eer. Dat gaat hem niet in 
zijn koude kleren zitten en hij is dolblij als hij in februari �9�0 
weer in Nederland aankomt.

Ad van der Gouw is één van de meer dan 200.000 Nederlandse 
militairen die tussen �9�� en �9�2 hebben gevochten in het 
voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea. 
�200 van hen kwamen daarbij om het leven. 
Hun namen staan gegraveerd in deze zuilen. 
Wij herdenken hen vandaag. 
En met hen herdenken we alle militairen die zijn omgekomen 
tijdens vredesmissies sinds de Korea-oorlog. Hun namen zijn 
vereeuwigd op het Nationaal Monument voor Vredesoperaties. 

Vandaag staan we stil bij de dood van deze militairen. We tonen 
ons respect aan de overledenen. We laten hun nabestaanden en 
vrienden weten dat ze niet alleen staan bij het verwerken van 
hun verdriet.

En we staan vandaag stil bij alle veteranen die hebben deelge-
nomen aan militaire acties buiten Nederland. Ook zij hebben 
offers gebracht, zoals Ad van der Gouw. 

Het verhaal van Ad beperkt zich niet tot Nederlands-Indië. Het 
kan plaatsvinden in Afghanistan, Libanon en Mali. Een land dat 
je niet kent, waar gevaar altijd op de loer ligt. Waar de mogelijk-
heid bestaat dat je gewond raakt. Of zelfs gedood. Waar angst 
nooit verdwijnt. 

Waar je ook naar toe bent uitgezonden, het is een ingrijpende 
ervaring geweest. Een ervaring die verwerkt moet worden. 
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Die een plek moet krijgen in je verdere leven, zodat je weer je 
draai kunt vinden in de Nederlandse samenleving. 

Toen Ad van der Gouw in �9�0 terugkeerde naar Nederland 
maakte niemand zich daar druk om. Er waren weinig mensen 
die zich interesseerden voor wat er in Indië was gebeurd. Ne-
derland was druk bezig de Tweede Wereldoorlog te verwerken 
en er werd met man en macht gewerkt aan de wederopbouw. 

En als iemand toch informeerde naar de tijd in Indië, kreeg hij 
vaak geen antwoord. Ad en de meeste anderen die terugkeer-
den, wilden er niet over praten. Ze wilden het zo snel mogelijk 
vergeten. Ze moesten aan de slag. Een baan vinden. Meewer-
ken aan de toekomst van Nederland.

Maar niet praten over de gebeurtenissen in Indië, betekende 
niet dat ze verdwenen. 
De herinneringen vervaagden niet en kwamen vaak terug in 
nachtmerries. De foto’s die in Indië waren gemaakt, werden 
geregeld uit de kast gehaald. Om het verleden onder ogen te 
komen en in stilte de gevallen kameraden te eren. 
Er kwamen reünies van veteranen. Ook Ad ging daar tot zijn 
dood een jaar geleden, geregeld naar toe. Hij kon er zijn ver-
haal kwijt en zijn kameraden hadden aan een half woord ge-
noeg. Iedereen begreep wat hij bedoelde.

Ook nu - bijna 70 jaar later - is het belangrijk te praten over wat 
er in Nederlands-Indië is gebeurd. 
Voor uw kinderen en kleinkinderen. 
Om uw kameraden die niet meer in leven zijn te herdenken. 
Maar ook om meer duidelijkheid te krijgen over het verleden 
van ons land. 
Zoals u wellicht weet laat het kabinet naar aanleiding van het 
onderzoek van Rémy Limpach, een uitgebreid vervolgonderzoek 
uitvoeren naar de gebeurtenissen in Indië tussen �9�� en �9�0. 
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In dit onderzoek, waarvoor vier jaar is uitgetrokken, is nadruk-
kelijk een belangrijke rol voor ooggetuigen weggelegd. 

Het is belangrijk van ooggetuigen zélf te horen wat zij hebben 
gezien en meegemaakt. Zodat er duidelijkheid ontstaat over 
wat er in die jaren precies is gebeurd. 
Een dergelijk onderzoek kan de pijn van oude wonden doen 
herleven. Maar ook het begrip vergroten van de moeilijke om-
standigheden waaronder vele militairen moesten opereren. 
Daarom willen we nu het nog kan luisteren naar uw verhalen. 
Voor onze kinderen en kleinkinderen is het van groot belang 
om te weten hoe wij in het verleden zijn omgegaan met vrede 
en vrijheid.

Het voormalig Nederlands-Indië neemt nog steeds een belang-
rijke plaats in in onze samenleving. Miljoenen Nederlanders 
hebben er op de een of andere manier een band mee die tot op 
de dag van vandaag nog voelbaar is.
Het is om die reden dat binnenkort in Den Haag met financi-
ele steun van het kabinet de Indische Pleisterplaats wordt ge-
opend. 
Op deze plek krijgt het Indisch verleden van Nederland de aan-
dacht die het verdient. Wordt het verankerd in onze samenle-
ving.
De Pleisterplaats is een plek waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten en waar een groot publiek en komende generaties ken-
nis kunnen maken met wat er tijdens de Japanse bezetting, de 
Bersiap en de dekolonisatie van Nederlands-Indië is gebeurd. 
Ik hoop dat veel veteranen de Pleisterplaats gaan bezoeken en 
willen meehelpen met het vastleggen van de Indische geschie-
denis. 
Zodat uw verhaal voor iedereen – nu en in de toekomst - toe-
gankelijk is en blijft. Waardoor we ook op andere momenten 
dan vandaag stilstaan bij de grote offers die u en uw omgeko-
men kameraden hebben gebracht voor hun vaderland.
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Gedicht geschreven door een groep leerlingen van de  
St. Hubertusschool in Herten en voorgedragen door een van 
hen, Ken Veseli.

Jonge Nederlandse mannen gingen naar een ander land,
Onze vrijheid lag in hun hand.

Met trots en in welvaart denken wij terug aan zware dagen,
Waarin o zo hard werd gevochten door onze ‘kameraden’.

Oorlog is altijd voor iedereen heel zwaar,
En is vooral voor strijdende kameraden, vol gevaar.

Harde gevechten, waarvan vele tussen de rijstvelden,
Jonge mannen zijn er gestorven, maar wel als echte helden.

Voor alle inzet die ze toonden voor ons land,
Herdenk wij hen nu hand in hand.

Wij zijn hier ook om elkaar te steunen,
Misschien laatje wel iemand op je schouder leunen.

We hebben nu nog steeds vrede en kunnen in vrijheid wonen,
Daarvoor moeten wij eeuwig onze dankbaarheid tonen.

De mannen hebben het wereldwijd goed gedaan,
Daarom eindigt dit gedicht met vrijheid en een traan.
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Declamatie geschreven en voorgedragen door Hans van 
Bergen, schrijver/dichter.

Het venijn van het Kwaad
zit verscholen in dat het zegt
dat de tijd alle wonden heelt,
om daarna als de pijn is geluwd
weer opnieuw toe te slaan.
Oorlog na oorlog, strijd na strijd,
willekeurig, meedogenloos
en onvermoeibaar.

Is het daarom
dat herinneringen van veteranen
naarmate ze ouder worden
elke dag zwaarder gaan wegen?

En is de angst die het geheugen
nacht na nacht weer oproept
niet enkel de angst van het verleden,
maar temeer ook die voor het
nooit aflatende kwaad in het verschiet?

De opdracht die je kreeg
klonk lovenswaardig,
heroïsch zelfs.
Het brengen van orde en vrede
naar een land met de naam van een sprookje
naar de Gordel van Smaragd

Maar eenmaal daar
werd je geharnast in geweld en angst
en omhuld door dreigende nachten
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zo zwart en dik als teer.
En die smaragden gordel…
die snoerde zich dag na dag strakker om je keel.
Sneed de woorden waarmee je jouw verhaal
had kunnen vertellen
woord na woord
bij hun bron af.

Het verhaal van jongemannen,
geplukt uit de vrijheid van hun jeugd
om op hun ��e verplicht volwassen
en nooit meer kind te zijn.
Verscheept naar een
land dat ze enkel kenden
van verweerde schoolplaten
aan de muren van hun oude klaslokaal.

Het stempel Meerderjarig had voor het gemak
geen leeftijd meer nodig.
Werd een leeg predikaat
dat ervaring noch kunde vroeg.
Misschien alleen een handjevol
vluchtig geleerde Maleise woorden,
en je opofferingsgezindheid
voor koningin en vaderland.
Maar dat daarnaast vooral teerde
op de kracht van jouw jeugd.

De kracht van jouw jeugd
die nog meer dan het hele legerarsenaal
hèt wapen werd in weer een oorlog,
in opnieuw een strijd
tegen het altijd woekerende kwaad.
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Want zijn en worden strijdgebieden
in de wereld en haar geschiedenis,
niet elke keer weer aangestampt
door de gelaarsde voeten
van jonge mannen en jonge vrouwen,
offerend de kracht van hun jeugd?

Toen je in De Oost van de loopplank ging
nam je de wacht over
van zoveel jonge strijders vóór jou,
die waar dan ook ter wereld
in naam van hoop en vrede
ooit het kwaad
in al zijn grillige gedaanten bevochten.

Want het venijn van het Kwaad
zit verscholen in dat het zegt
dat de tijd alle wonden heelt,
om daarna als de pijn is geluwd
weer opnieuw toe te slaan.
Oorlog na oorlog, strijd na strijd,
willekeurig, meedogenloos
en onvermoeibaar.

Daarom eindigt de strijd
helaas niet in �9�9,
maar zet zich voort
in de zinderende oerwouden van Nieuw Guinea
en de bijtend koude nachten van Korea,
in de kapotgeschoten straten van Sarajewo.
en het verzengende stof en zand van Libanon.
Maar ook nu weer in de metrogangen van Londen
en op de keien van de Ramblas.
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De twee monumenten in dit park,
dat voor de oude en de jonge veteraan,
waren in hun samenhang nog nooit zo actueel
en nog nooit zo hard nodig
om sterk geschouderd naast elkaar,
symbool te zijn om nooit te vergeten wat was
en alert te blijven op wat er altijd zal zijn.

Laat dit park als voorbeeld staan
voor de nooit aflatende wisseling van de wacht
tussen de oude en de jonge veteraan
In hun voortdurend verbonden strijd voor vrede,
en als een onwrikbaar versmolten teken van hoop
dat ooit geen enkel offer
voor niets zal zijn geweest.
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De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en het Hertens Mannenkoor 
zorgden voor de muzikale ondersteuning.
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De jaarlijkse Herdenking en het Herdenkingsboekje zijn mede mogelijk 

gemaakt door het Vfonds, de gemeente Roermond, de provincie Limburg 

en het Veteraneninstituut.

Dit boekje bevat de toespraken die op zaterdag 2 september 20�7 werden 

uitgesproken tijdens de jaarlijkse Herdenking bij het Nationaal Indië-monu-

ment �9��-�9�2 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond.

De foto’s in dit boekje werden welwillend ter beschikking gesteld door: 

Cord Beckmann en Pim Ermers.

Het werk van de stichting kunt u steunen door donateur te worden van de 

stichting ‘Vrienden van het monument’, voor € 15,00 per jaar. 

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 

Postbus ��02, �0�0 KHROERMOND, telefoon: (0�) �� �2 �� 0�. 

© 20�7

Stichting Nationaal Indië-monument �9��-�9�2.

Stichting Vrienden van het Monument.
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