H e t G e n e r a a l S . H . S p o o r P av i l j o e n

V r i e n d e n va n h e t M o n u m e n t

Het paviljoen naast het monument is opengesteld
door mevrouw H.T. Spoor-Dijkema op 15 september
1995. Vanaf 1 april tot 1 oktober is het paviljoen
dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Bezoekers kunnen de kleine tentoonstelling
bezichtigen, documentatie inzien, of de database
met bijzonderheden van de ruim 6.200 omgekomen
militairen raadplegen. Ongeveer 45 vrijwilligers zijn
tijdens de openingstijden bij toerbeurt aanwezig,
om de jaarlijks meer dan 30.000 bezoekers, met
raad en daad bij te staan.

De stichting ‘Vrienden van het Monument’ stelt zich
tot doel het verlenen van financiële steun aan de
Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 om
zo tot in lengte van jaren, een blijvende en waardige
herdenking veilig te stellen voor de militairen van
het Koninkrijk der Nederlanden, die in het
voormalige Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea
zijn omgekomen.

voorlichting

Daarnaast wordt het paviljoen gebruikt voor
vergaderingen, herdenkingen en het geven van
voorlichting aan diverse groepen zoals
schoolklassen. Voor groepen bestaat de mogelijkheid
om onder deskundige leiding een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij het secretariaat.

U kunt meehelpen
door vriend(in) te worden
voor een minimale bijdrage
van € 12,50 per jaar.
Wilt u zich opgeven als
vriend(in)? Stuur dan een
kaartje met uw naam en
adres, of een e-mail naar
het onderstaande adres.

Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
Postbus 1302
6040 KH  ROERMOND
Telefoon: (0475) 33 03 57
E-mail: 	 secretariaat@nim-roermond.nl
Website: www.nim-roermond.nl
Stichting ‘Vrienden van het Monument’
Postbus 1302
6040 KH  ROERMOND
E-mail: 	 vrienden@nim-roermond.nl
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M o n u m e n t vo o r V r e d e s o p e r at i e s

Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in het
‘Veteranenpark’ te Roermond, is opgericht ter
nagedachtenis aan de ruim 6.200 Nederlandse
militairen die in de periode tussen 1945 en 1962 in
het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea
zijn omgekomen. Het monument, een ontwerp van
de Roermondse kunstenaars Wijnand Thönissen en
Dick van Wijk, is op 7 september 1988 onthuld door
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard.

Het Monument voor Vredesoperaties ligt in de vijver
van het stadspark Hattem, direct naast het
Nationaal Indië-monument. Het monument is
opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse
militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in
dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg
van vredesoperaties zijn omgekomen. Het monument
is op 24 oktober 2003 onthuld door staatssecretaris
van Defensie, de heer Van der Knaap, mevrouw
Van Rijn, die haar zoon Kees van Rijn verloor tijdens
de UNIFIL-missie in Libanon en René Dekker, een
veteraan die tijdens de UNPROFOR-missie in
Srebrenica diende. Ook dit monument is een
ontwerp van Wijnand Thönissen en Dick van Wijk,
die hiermee een evenwicht creëerden tussen het
Vredesmonument en het Nationaal Indië-monument.

De jaarlijkse herdenking vindt op 7 september
plaats. Meer dan 20.000 veteranen, familieleden en
nabestaanden pelgrimeren dan naar het monument
om hun dierbaren die zijn gesneuveld te herdenken
en hun eer te bewijzen.
De plechtigheid wordt opgeluisterd door een militair
muziekkorps en een koor, waarbij een delegatie van
de Krijgsmacht de erewacht vormt.
Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en
de toenmalige krijgsmachtonderdelen leggen ruim
100 kransen.

Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 bestaat uit
verscheidene onderdelen. Centraal staat de obelisk
met een kroonduif. Bij de obelisk is een fontein
met karbouwenkoppen geplaatst. Achter de obelisk
staan achttien driehoekige zuilen van roestvrij staal,
onthuld op 7 september 1990 door de minister van
Defensie, de heer Relus ter Beek. Deze zuilengalerij
bevat de namen van ruim 6.200 Nederlandse
militairen die in het voormalige Nederlands-Indië
of in Nieuw-Guinea gesneuveld zijn.
Daarnaast zijn er verscheidene
gedenktafels met bijna
200 plaquettes en een groot
bronzen borstbeeld van
generaal S.H. Spoor, de
toenmalige bevelhebber van
de Nederlandse strijdkrachten.
Het opschrift van het
roestvrijstalen gedenkteken
luidt:
‘PALMAM QUI MERUIT FERAT.’

(Ere wie ere toekomt)

Bij het Monument voor Vredesoperaties staat de globe
centraal, waarover Irene, godin van de vrede waakt.
In haar handen heeft zij een toorts met de ‘eeuwige
vlam’. Tegenover haar zit de Feniks, als symbool van
de herrijzenis. Vanaf de oever wijst een puntvormig
plateau naar de globe in het water. Op het plateau
staan stenen tafels met plaquettes waarop de namen
vermeld staan van de militairen die in dienst van het
Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn gesneuveld. Aan
de rand van het plateau staan
zes ‘vredeswachters’ in V-vorm
opgesteld. Eén van hen
verbeeldt de gevallen krijger.
Het plateau in hun midden
bevat een driehoekige zuil,
waarin het ‘Draaginsigne
Veteranen’ verwerkt is.
Het opschrift van het
gedenkteken luidt:
‘IN DIENST VAN DE VREDE.’

