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Geachte vrienden, nabestaanden en belanghebbenden,

Het schrijven van het voorwoord voor ons jaarlijkse Herdenkings-
boekje vindt vaak plaats rondom de feestdagen. Voor velen een 
periode van reflectie, bezinning maar ook vaak een tijd om al ‘even 
vooruit te kijken’. Zo ook voor mij als voorzitter van de Stichting 
Nationaal Indië-monument.

Voordat ik terugkijk op de gebeurtenissen van 2018 wil ik eerst 
met u delen dat ons bestuurslid en vicevoorzitter Nick van Dam op 
24 december is overleden. Nick was al een tijdje ernstig ziek. Wat 
misschien wel een laatste Kerst met Nick zou worden, werd een 
eerste Kerst zonder hem… 
Verderop in dit herdenkingsboekje staan we nog stil bij het overlij-
den van Nick. 

De stichting mag terugkijken op een goed, maar ook druk jaar met 
als hoogtepunt een waardige en mooie herdenking op 01 september 
2018. Tijdens deze herdenking werd het ‘verbindend monument’ 
onthuld, een kunstwerk op initiatief van en ontworpen door oud-
Indiëganger Gerard van der Lee. Het kunstwerk slaat een brug tus-
sen het Nationaal Indië-monument en het Monument voor Vredes-
operaties. Het is een volgende stap naar een aangepaste vorm van 
de herdenking, waarbij wij naast het gepast en waardig herdenken 
van onze Indië- en Nieuw-Guineaveteranen ook ruimte voor herden-
king en aandacht willen geven aan de omgekomen Nederlandse 
militairen van latere missies. In dit kader vond er in de ochtend een 
zeer boeiende themalezing plaats in Theaterhotel de Oranjerie te 
Roermond, waarbij de “UNAMIC” en “UNTAC” missies in Cambodja 
gedurende 1992 en 1993 werden belicht.

Naast onze herdenking faciliteerde de stichting in 2018 vele  
bezoeken aan het herdenkingsterrein en bijeenkomsten, inclusief 
lezingen in het Paviljoen. Ook leverde de stichting haar bijdrage 
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aan het lopende‘Indië’onderzoek door vertegenwoordigd te zijn in 
de Maatschappelijke Klankbordgroep. Verder voeren enkele be-
stuursleden een onderzoek ‘Namen op de zuilen’ uit. Hierbij willen 
wij graag een beter inzicht krijgen in de achtergronden van diege-
nen, die op de zuilen in het Herdenkingspark staan en de omstan-
digheden waaronder zij zijn omgekomen. 

Al met al kunnen we stellen dat we een druk en productief jaar 
achter ons laten. Echter ook de aankomende jaren is er veel werk te 
verzetten. Bovengenoemde activiteiten zullen verder gaan, inclusief 
de voorbereidingen voor onze volgende jaarlijkse herdenking, op 
zaterdag 07 september 2019. 

Wij kunnen niet alles alleen doen en we hopen ook weer in 2019 op 
uw instemming, ondersteuning en aanwezigheid te kunnen reke-
nen. Wij kijken uit om schouder aan schouder, samen met u allen, 
veteranen, nabestaanden en geïnteresseerden onze herdenking(en) 
en alle andere activiteiten tot een succes te maken.

Voor nu rest mij nog om u een gezond en gelukkig 2019 toe te wen-
sen. Ook bedank ik u namens het gehele bestuur voor uw steun aan 
alle activiteiten, inclusief de herdenkingen in het verleden, maar 
ook in de toekomst en ik hoop om u op een van onze activiteiten en/
of onze herdenking op 07 september 2019 te Roermond persoonlijk 
te mogen ontmoeten.

J. A. Kneepkens MSc.
Voorzitter Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962  
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De erewachten werden dit jaar gevormd door het korps Mariniers, de  
Koninklijke Marechaussee en het Regiment van Heutsz uit Schaarbergen.
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Welkomstoespraak van de heer Jo Kneepkens, voorzitter 
van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962,  
ter gelegenheid van de themalezing in TheaterHotel De 
Oranjerie op zaterdag 1 september 2018

Excellenties, generaals, dames en heren,
Als voorzitter van de Stichting Nationaal Indië-monument �9��-
�9�2 heet ik u allen hartelijk welkom bij deze tweede NIM the-
malezing in een reeks van velen, die wij in de komende jaren 
als stichting zullen organiseren. 

Een bijzonder woord van welkom richt ik aan luitenant-generaal 
Martin Wijnen, die hier vandaag in meerdere hoedanigheden 
aanwezig is. Hij is hier als de Plaatsvervangende Commandant 
der Strijdkrachten maar ook zeker als de hoogste in rang zijnde 
actief diende militair, welke heeft deelgenomen aan de missies 
UNAMIC en UNTAC, zijn het thema van de lezing van vandaag.

Ook een speciaal welkom voor mevrouw Donders - de Leest, 
burgemeester van Roermond.

Verder wil ik mevrouw Bos, moeder van marinier Bos hartelijk 
verwelkomen. Marinier Bos is tijdens de uitzending in Cambodja 
omgekomen. Wij, als stichting Nationaal Indië-monument �9��–
�9�2 zullen hier vandaag speciaal aan denken. Ook stellen wij 
het zeer op prijs dat u mevrouw Bos, de tijd neemt om bij deze 
themalezing en de herdenking vanmiddag aanwezig te zijn. 

Vanmiddag herdenken wij voor de ��ste maal in het herden-
kingspark hier in Roermond de gevallenen militairen in het voor-
malig Indië en Nieuw-Guinea. Maar we blijven ook stil staan bij 
alle andere militairen, gevallen tijdens alle andere Nederlands 
missies na de Tweede Oorlog.
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De Stichting Nationaal Indië-monument is steeds meer door-
drongen van de belangrijkheid van het Nationaal Indië-monu-
ment en het Monument voor Vredesoperaties, beide gelegen in 
het Nationaal Herdenkingspark Roermond. 

Hierdoor is er het besef bij de stichting ontstaan om haar oor-
spronkelijke doelstellingen te verbreden. Wij denken op deze 
dag aan de oude en jonge veteranen en verbinden deze ge-
dachten. Hierdoor zal de gezamenlijke kracht, welke beide 
monumenten uitstralen, versterken. Het geheel is meer dan de 
som van de delen. 

Een middel om stil te blijven staan bij die militairen, welke uit-
gezonden zijn gedurende de afgelopen �0 jaar is deze Thema-
lezing. Hierdoor kunnen wij meer en gericht aandacht geven 
aan deze specifieke groep jongere veteranen, welke deelgeno-
men hebben aan de recentere internationale missies. Ook kun-
nen zij hierbij hun eigen verhaal aan ons vertellen.
Afgelopen jaar was er de primeur met de lezing van generaal-
majoor van der Louw en sergeant Majoor de Wolff. Hierbij stond 
de missie UNIFIL in Libanon centraal. Het doet mij goed om 
beide sprekers ook vandaag welkom te heten.

Vandaag staan wij stil bij de UNAMIC en UNTAC missies in  
Cambodja, welke 2� jaar geleden tot een einde kwamen. 
Deze VN-vredesmacht had als taak om toezicht te houden op 
het staakt-het-vuren en het mijnvrij maken van vitale gebieden. 
Ook moest er toezicht gehouden worden op de terugkeer van 
vluchtelingen, het ontwapenen van partijen en vrije verkiezin-
gen voorbereiden.

Nederland nam deel aan deze missie van maart �992 tot  
november �99�. 
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In totaal hebben zo’n 2.��0 Nederlandse blauwhelmen in  
Cambodja gediend. Militairen van alle krijgsmachtonderdelen 
hebben deze missie ondersteund. Helaas zijn er twee Neder-
landse militairen in Cambodja omgekomen.
Maar wie zouden niet beter over de missies kunnen vertellen 
dan diegenen, die hier zelf bij betrokken waren. Dit zijn: 

de Brigadegeneraal Jeff Mac Mootry, momenteel de Com-
mandant van het Korps Mariniers. Generaal Mac Mootry is 
destijds als jonge officier uitgezonden naar Cambodja. 

de ELTN. BD Peters van de Koninklijke Landmacht en des-
tijds als onderofficier en planner bij MOVCON werkzaam in 
Cambodja.

de heer Rodney de Vries, welke in juli �99� als marinier 
zwaar gewond raakte tijdens een patrouille en waarbij hun 
voertuig op een bermbom reed. 

en de adjudant der Mariniers Henri van de Wetering. Ook hij 
was als marinier betrokken bij ditzelfde incident en bracht 
daarbij een van zijn gewonde collega’s in veiligheid. Ooit 
stelde hij: “Dat doe je gewoon. Daar sta je niet bij stil”.

Zij zullen dadelijk hun eigen ervaringen met ons delen. 

Verder zal het kwintet van de Marinierskapel onder leiding van 
adjudant Jeroen Schippers het geheel muziek begeleiden.
De missies UNAMIC en UNTAX zijn dit jaar ons onderwerp.  
Echter als een goede bruggenbouwer kijken wij ook vooruit en 
in de toekomst. 

Daarom ben ik verheugd om u nu al te mogen informeren dat 
de themalezing voor volgend jaar de titel ‘UNPROPFOR Deel 0�’ 
zal hebben. 

•

•

•

•

•
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Generaal van der Louw heeft de regimentstok van de Themalezingen 
overgedragen aan Brigadegeneraal Mac Mootry
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Het doet mij dan ook deugd om vandaag luitenant-kolonel Ge-
rard van Kuyck, de commandant van het Regiment Bevoorra-
ding en Transport, zijnde een van de twee regimenten welke 
aan UNPROFOR-� deelnamen al in ons midden te hebben.

Naast vooruit kijken, kijk ik ook terug. Ik heb beide sprekers 
van afgelopen jaar al welkom mogen, maar er is nog een taak 
voor de hoofdspreker van afgelopen jaar weggelegd. Mag ik 
dadelijk generaal-majoor van der Louw uitnodigen om naar het 
podium te komen. Ook verzoek ik beleefd dat brigadegeneraal 
Mac Mootry dan ook naar het podium komt. 

Maar eerst en ter informatie, er zal dadelijk formeel het stokje 
van de UNIFIL lezing worden overgedragen. Dit stokje is niet 
zomaar een stokje, maar is geboren uit een opmerking van 
luitenant-generaal Beulen, commandant der Landstrijdkrachten 
op het einde van de lezing afgelopen jaar. 

Hij vond de UNIFIL-lezing een meerwaarde en stelde voor dat dit 
idee diende te worden voortgezet en doorgegeven. Hij liet het 
niet bij woorden alleen, maar stelde spontaan een regiments-
stok als ‘wisseltrofee’ beschikbaar. Een nieuwe traditie werd 
geboren. Ik wil generaal Beulen namens de stichting hiervoor 
hartelijk bedanken. Zelf denk ik dat hij hiermee de thema-le-
zing voor vele jaren een vast bestanddeel van deze dag heeft 
gemaakt.

Deze ‘wisseltrofee’ zal een heel jaar in het bezit zijn van de 
nieuwe spreker, waarna hij of zij hem aan de opvolger zal door-
geven. Het is de trots en de trofee in ieders bureau. De trofee is 
voorzien van inscripties, betreffende het thema van de lezing, 
het jaar van de lezing en naam van de hoofdspreker. 
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Marinier Rodney de Vries en de adjudant der Mariniers, Henri van de 
Wetering

Eerste luitenant BD Peters was in Cambodja werkzaam als planner 
bij MOVCON
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Mag ik nu generaal van der Louw verzoeken om naar voren te 
komen om formeel het stokje van de NIM Themalezingen over 
te dragen aan brigadegeneraal Mac Mootry.

Dank u wel generaal van der Louw. Om onze erkenning uit te 
drukken voor het feit dat u afgelopen jaar het spits heeft af-
gebeten hebben wij gemeend u iets mee te moeten geven ter 
herinnering aan deze thema-lezingen. Mag ik u deze, een iets 
kleinere versie van het stokje aanbieden? Nogmaals hartelijk 
dank, ook aan de andere spreker van afgelopen jaar de heer 
Edwin de Wolff.

Nu wordt het tijd voor de lezing van vandaag. Echter voordat ik 
het woord geeft aan generaal Mac Mootry wil ik de heer Henri 
Keulen, directeur van Damen Shipyards, gevestigd in Gorichem 
hartelijk bedanken voor de ontvangen steun. Tevens wil ik het 
concern SIF Group, gevestigd hier in Roermond bedanken.  
Zonder deze beide bedrijven zou het moeilijk voor de Stichting 
zijn geweest om deze Themalezing hier in De Oranjerie te or-
ganiseren.

Wij zijn nu aan het einde gekomen van de lezing en is het mo-
ment aangebroken om het woord aan mevrouw Donders – de 
Leest, Burgemeester van Roermond, te geven voor het slot-
woord. Burgemeester mag ik u uitnodigen om op het podium 
te komen.

Excellenties, generaals, dames en heren,
Wij zijn aan het einde van deze themalezing 20�8 gekomen. Ik 
bedank alle sprekers van vandaag en het kwintet van de Mari-
nierskapel onder leiding van adjudant Jeroen Schipper voor de 
muzikale invulling hartelijk. Ook dank ik u voor uw aanwezig-
heid en ik nodig u al uit voor het volgende jaar.
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De heer Geert Plattel, secretaris van de stichting Nationaal Indië-mo-
nument 1945-1962, werd zaterdag 1 september 2018 in Theaterho-
tel De Oranjerie benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
De Koninklijke Onderscheiding werd opgespeld door de burgemeester 
van Roermond mevrouw Rianne Donders – de Leest.

Het kwintet van de Marinierskapel onder leiding van adjudant Jeroen 
Schippers leverde de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst.
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Toespraak door Jo Kneepkens, 
voorzitter Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962

Veteranen, nabestaanden, excellenties, dames en heren - het is 
mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen heten na-
mens het bestuur van de Stichting tijdens de ��e herdenking 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, Schout bij 
Nacht Brummelaar, de Ridder Militaire Willems Orde de majoor 
Kroon en de vertegenwoordiger van het Kapittel en de Vereni-
ging der Militaire Willemsorde, 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 Ondervoorzitter van de Tweede 
Kamer de heer Bosma. 
Namens de Ministerraad, de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties zijne Excellentie Knops.
De plaatsvervangend gevolmachtigde Minister van Curaçao, 
mevrouw Eisden.
Namens de Strijdkrachten de Plaatsvervangend Commandant 
der Strijdkrachten - Zijne Excellentie Luitenant Generaal Wij-
nen, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspec-
teur der Veteranen – Zijne Excellentie Luitenant Generaal van 
Griensven, namens de Gouverneur van de provincie Limburg 
- de gedeputeerde Koopmans en de Burgemeester van Roer-
mond - Mevrouw Donders – de Leest. 

Daarnaast heet ik welkom de dragers militaire dapperheidson-
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.

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 
uitzendgebieden. Wij willen deze gevallenen vandaag in alle 
waardigheid herdenken. 

Ik wil vandaag twee onderwerpen met u delen. Het eerste on-
derwerp betreft voornamelijk onze Indië- en Nieuw Guinea ve-
teranen, waar voor wij als stichting �� jaar geleden het natio-
naal Indie-monument hebben op gericht en welke wij sindsdien 
ieder jaar op de eerste zaterdag van september herdenken.
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Ook zullen wij vandaag het nieuwe ‘Verbindende Monument’ 
onthullen, welk hiernaast is geplaatst. 

Ik richt mij allereerst tot u, onze Indië- en Nieuw Guinea vete-
ranen, waarbij ik refereer naar de Indië-herdenking op �� au-
gustus te Den Haag. Het thema ‘De Geest overwint’ stond dit 
jaar centraal tijdens deze herdenking in Den Haag. Ik mocht 
getuige zijn van een mooie en zeer persoonlijke toespraak van 
Geert Mak. 
Geert Mak deelde met ons hoe veel naoorlogse families ‘ont-
heemd’ waren. ‘Gezinsleden waren zwaar beschadigd. Tevens 
waren er vele overlevers. Ze hadden honger, dood en verderf 
doorstaan. Maar hun geest had overwonnen. Dat had hen taai 
en trots gemaakt. Niets en niemand kon hen nog wat maken.’

Ook vertelde hij over een koffer met spullen uit de oorlogstijd. 
Flarden van een familieleven. Een zelfgetekend ganzenbord, 
een zelfgemaakt kalendertje met opwekkende levensspreuken. 
Maar ook notities van zijn vader over de vele oorlogsslachtof-
fers die Geert Maks vader, welke legerpredikant in Medan was, 
begroef.
Het was een authentiek verhaal, verteld door een ooggetuige 
en door iemand die dit alles zelf beleefd en doorleefd heeft. 
Het maakte veel indruk op de aanwezigen. 

Hierbij is �� augustus �9�� voor velen een belangrijke datum, 
maar de vraag rijst of dat deze datum daadwerkelijk het einde 
was van een lange en bewogen periode?

Namelijk voor anderen, en daarbij denk en kijk ik naar U en 
naar diegenen die wij hier eren was �� augustus het begin voor 
een nieuwe moeilijke, onduidelijke en vaak onbegrijpelijke pe-
riode en situatie. Een situatie die tot op de dag vandaag voor 
velen Nederlanders moeilijk, onduidelijk en ook onbegrijpelijk 
is gebleven.
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Ik word geregeld door de Indië-veteranen aangesproken, daar 
velen van deze toch kwetsbare groep en inmiddels op hoge 
leeftijd, vinden dat er momenteel veel door derden over hen ge-
sproken, geschreven en geoordeeld wordt, zonder dat zij hier 
zelf bij betrokken worden. 

Zij voelen zich of niet gehoord of hun verhalen uit eerste hand 
worden niet series genomen en als ongeloofwaardig gekwali-
ficeerd. In de discussie over hen blijven zij aan de zijlijn. Dit 
vinden zij moeilijk te accepteren, onbegrijpelijk en het rijt oude 
wonden vaak open.

De gebeurtenissen in de Nederlandse archipel in de jaren veer-
tig zijn een deel van de Nederlandse geschiedenis. Mede door 
het brede onderzoek staat deze bewogen periode nu volop in 
de belangstelling. 



�8

Het is goed dat wij hier met zijn allen over van gedachte wis-
selen, maar zouden wij niet meer rekening moeten houden met 
diegenen, burgers en militairen, die deze geschiedenis in alle 
hevigheid hebben beleefd en dus mede geschreven hebben 
door naar hen te luisteren en door met hen in dialoog te blij-
ven? Deze vraag stel ik aan u allen?

Een verhaal van een Indië-veteraan en de daaruit voortvloeien-
de gebeurtenissen vormen de inleiding van mijn tweede onder-
werp en de onthulling van het ‘verbindende monument’ tijdens 
deze herdenking.

Het is het verhaal van een jonge luitenant der Cavalerie. Een 
jongeman, die de tweede wereldoorlog als dwangarbeider in 
Duitsland aan den lijve ondervond. Hij werd in �9�8 uitgezon-
den naar Nederlands Indië om daar samen met zijn kameraden 
van het Regiment Huzaren van Boreel de dienstplicht voor het 
vaderland te vervullen. Die jonge luitenant van toen is nu 9� 
jaar. Zijn naam is Gerard van de Lee en hij is vandaag bij ons 
aanwezig. 

De gebeurtenissen, welke hij in het verre Indië heeft meege-
maakt hebben hem altijd bezig gehouden, tot op de dag van 
vandaag. Het heeft hem geïnspireerd tot het schrijven van boe-
ken zoals “Onze Jan in Indië”, het maken van tekeningen en het 
ontwerpen van kunstwerken. Hij is tot op heden actief binnen 
de Stichting Veteranen Kunst. 

Ook is er het verhaal en het gedicht van de wachtmeester der 
Huzaren Kortekaas. Het gedicht is geschreven begin maart 
�9�9 naar aanleiding van het overlijden van zijn kameraad Jan 
Tulleken, die omkwam door een landmijn. De eerste regel van 
dit gedicht luidt: ‘Wij stonden maar rondom die kuil’



�9

Het is een gedicht, geschreven in een tijd waarin wachtmees-
ter Kortekaas dagelijks met extreem geweld en het verlies van 
zijn kameraden geconfronteerd werd. Een gedicht, waaruit een 
gevoel spreekt dat moeilijk te begrijpen is voor diegenen die 
niet in zulke omstandigheden heeft verkeerd. Maar al de Indië 
veteranen die “rondom een kuil en een graf” hebben gestaan 
en afscheid hebben moeten nemen van hun sobats, dragen het 
verdriet daarvan hun leven lang. Een gevoel dat bij hen nooit 
meer is weg gegaan.

Wachtmeester Kortekaas is intussen overleden, maar zijn doch-
ter Ria Kortekaas zal vandaag het gedicht van haar vader met 
ons delen.

Het is dit gedicht dat Gerard van der Lee altijd heeft bezig ge-
houden en dat geresulteerd heeft in het ontwerp van het ‘ver-
bindende monument’.
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Dit kunstwerk zal voor onze stichting symbool staan voor de 
nieuwe vorm van herdenken in dit Herdenkingspark omdat het 
een brug staat tussen:

zij die niet terug kwamen en zij, die afscheid van hen na-
men in het verre Indië, in Nieuw Guinea en in alle andere 
uitzendgebieden na de Tweede Wereld Oorlog.
het staat ook symbool voor diegenen die er niet meer zijn, 
hun nabestaanden, dierbaren, en familie die achterbleven 
aan het thuisfront.
en als laatste vormt het een band tussen alle veteranen, jong 
en oud, uitgezonden naar vele landen en welke ieder jaar 
hier samen komen om diegenen die er niet meer zijn, bij de 
twee monumenten in dit herdenkingspark te gedenken.

Woorden kunnen veel zeggen, maar daden vaak nog meer. Wij 
zullen dadelijk met z’n allen getuigen zijn van de onthulling 
van het ‘verbindende monument’, de brug tussen het oude, 
het heden en het nieuwe en waarbij de toekomstvisie van onze 
stichting, gedragen door de betekenissen verbreden, verbin-
den en versterken gestalte krijgt.

Wij gaan nu over tot de onthulling en ik vraag beleefd of dat 
naarvoren willen treden:

Luitenant BD van der Lee, uitgezonden in �9�8 naar Neder-
lands-Indië;
Sergeant BD Meurs, uitgezonden in �9�2 naar Nieuw Gui-
nea;
Wachtmeester BD Ghelen, uitgezonden in �9�� naar Korea;
Soldaat DB Kortekaas, uitgezonden in �990 naar Libanon;

Waarbij ik graag wil vermelden dat Soldaat Jan Kortekaas de 
zoon is van wachtmeester Kortekaas, schrijver van het gedicht 
dat u dadelijk zult horen.

•

•

•

•

•

•
•
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Eerste Luitenant BD Peters, uitgezonden in �992 naar Cam-
bodja;
Sergeant de Jonge, uitgezonden in �99� naar het voormalig 
Joegoslavië;
Adjudant van den Elshout, uitgezonden naar Irak en naar 
Mali in 20��;
Korporaal Wijnholds, uitgezonden naar Afghanistan

Deze ‘band of brothers’ zal nu overgaan tot de onthulling van het 
verbindend monument onder leiding van Gerard van der Lee.

De onthulling vindt plaats door het verwijderen van een vaan-
del. Het vaandel wordt aangeboden aan de Lgen. BD de Kruif, 
vice-voorzitter van de Raad van Advies van het Nationaal Indië 
-monument �9��-�9�2.

•

•

•

•
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De vlag met hierop de herkenningslogo’s van het Nationale In-
dië-monument en het Monument voor Vredesoperaties wordt 
nu verwijderd en zal daarna door de heer van der Lee worden 
aangeboden aan Lgen. De Kruif BD, vice-voorzitter van de Raad 
van Advies.

Ik nodig mevrouw Ria Kortekaas uit om naar voren te komen 
en het gedicht met ons te delen dat haar vader had geschre-
ven voor de begrafenis van zijn vriend en collega wachtmeester 
Tulleken, op zaterdag �2 maart �9�9 en dat hij daar toen heeft 
voorgedragen.

Geachte aanwezigen, hiermee is er het ‘verbindend monument’ 
onthuld. 

Wij herdenken vandaag de meer dan �.200 overledenen militai-
ren. Hun namen zijn ingekerfd in de zuilen van het Nationaal 
Indië Monument en vernoemd op de tafels van het Monument 
van Vredesoperaties. 

Wij blijven vandaag stil staan en vertellen hun verhalen. Wij 
noemen hun namen en blijven herinneren wat zij voor ons land 
hebben gedaan. 

Maar laten wij morgen verder gaan en de banden tussen alle 
veteranen, oud en jong, verbinden, verbreden en versterken.

Ik wens u allen een waardige herdenking.

Ik dank u voor uw aandacht.
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We stonden maar rondom die kuil, minuten, die wel jaren leken,  
en boven ons hoofd brandde de zon
We stonden daar en konden niet spreken
We stonden maar rondom die kuil
Toch ondanks het leed was er het weten:
“Jouw voorbeeld blijft in ons voortbestaan. Jan slaap gerust, we zullen 
je nooit vergeten.”

Mevrouw Kortekaas draagt het gedicht voor dat haar vader 
wachtmeester Kortekaas, in 1949 heeft gemaakt 



2�

Verslagen ontvingen wij het droevige bericht dat bestuurslid en 
vicevoorzitter Nick van Dam op 24 december is overleden. Het 
bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 
uit zijn medeleven en toont diep respect voor alles wat Nick 
voor de stichting en veteranen heeft betekend. Wij zullen hem 
met grote dankbaarheid blijven herinneren. Zijn innemende  
persoonlijkheid en positieve instelling zullen ons tot voorbeeld 
zijn. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en  
familie en wij wensen hen kracht en steun toe bij het dragen van 
dit immense verlies.

Bestuur Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
Bestuur Stichting Vrienden van het Monument
Raad van Advies Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 

In Memoriam Nick van Dam

S t i ch t i ng  Na t i onaa l  I nd i ë -monument  �9�� -�9�2
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De heer Hans Cremers, erevoorzitter en één van de oprichters van het  
Nationaal Indië-monument 1945-1962, kon dit jaar voor de allereerste 
keer de jaarlijke herdenking helaas niet bijwonen.
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Toespraak van staatssecretaris Raymond Knops, staats- 
secretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veteranen, 
Nabestaanden,
Dames en heren.

Het is 8 oktober �9��. Op de Javakade in Amsterdam waait een 
koude noordoostenwind. �800 soldaten lopen zwaar bepakt 
over de loopplank om aan boord te gaan van het schip ‘De 
Bloemfontein’. Niet meer dan een half jaar hebben ze kunnen 
genieten van de bevrijding, na vijf jaar van oorlog.

Tegen vijf uur geeft de stoomfluit drie korte stoten. De sol-
daten hangen over de railing. Ouders, vrienden en bekenden 
zwaaien hun geliefden uit. De militaire kapel zet het Wilhelmus 
in. En De Bloemfontein verdwijnt langzaam uit het zicht. 

Op weg naar Indië. 
Waarom was geen vraag. Je had een plicht die je deed gaan. 

Aan boord wordt geoefend en gesport. Er worden spelletjes 
gespeeld. Er worden films gekeken. En er wordt naar de boor-
dradio geluisterd – het mierzoete ‘Don’t Fence Me In’ van Bing 
Crosby is de meest gedraaide plaat. 

Na anderhalve maand zetten de mannen voeten in de aarde van 
het zelfbenoemde land ‘Indonesia’. 

Een land op drift. 

Met �00.000 Japanse soldaten die Hara Kiri eervoller vinden 
dan overgave. 
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En met �00.000 Pemoeda’s… ��-, ��-jarige Indonesische jon-
gens, die via het bioscoopjournaal hebben geleerd hoe een 
bamboespeer te maken, en daarmee te vechten. 

Welkom in de hel.

Ver weg van Nederland. 
Ver weg van je vriendin.
Ver weg van je familie. 

In oorden waar je nog nooit geweest bent, nog nooit van ge-
hoord hebt en waarvan je de taal niet spreekt. 

Samen op een missie. Met mensen die je nog niet eerder gezien 
hebt, maar die wel je maten voor het leven zouden worden. 

Aan boord van De Bloemfontein bevindt zich Cornelis Gerardus 
Lems - majoor der mariniers en bij zijn overlijden in 2002 een 
der laatste Ridders der Militaire Willems-Orde.

“Als er iets mis dreigde te gaan ging hij voor de troep staan 
en alleen al door de manier waarop hij daar stond had hij het 
pleit al gewonnen.” Aldus de toenmalige commandant van het 
Korps-Mariniers. 

Zeven jaar na het overlijden van Lems heeft toenmalig Koningin 
Beatrix kapitein Marco Kroon benoemd tot Ridder Militaire Wil-
lemsorde der �e klasse. Het was voor het eerst in ruim �0 jaar 
dat de dapperheidsonderscheiding weer werd uitgereikt. 
Vijf jaar na Marco Kroon volgt majoor Gijs Tuinman. En gisteren 
heeft reserve majoor, Roy de Ruiter, de Militaire Willems-Orde 
van de Koning mogen ontvangen. Voor moed, beleid en trouw, 
voor excellent leiderschap. 
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Marco Kroon, Gijs Tuinman en Roy de Ruiter zijn de helden 
van nu. Helden die de fakkel hebben overgenomen van u, de 
Indiëgangers. 

Net als in uw tijd werden ook zij geroepen. Anders (en vooral 
sneller) dan in uw tijd reisden ook zij af. En u, als Indiëgangers, 
was daarbij voor hen een inspirerend voorbeeld. 

Wij zijn u daarvoor dankbaar. U heeft in naam van Nederland 
belangrijk en vaak gevaarlijk werk verricht. En wij zullen dat 
niet vergeten, ook al blijft er discussie over de politieke op-
dracht die u kreeg en dat is goed. 

U verdient respect en waardering.

Dat geldt u en de offers die u bracht, maar het geldt bovenal 
uw kameraden die alleen nog in gedachten en in uw hart bij u 
kunnen zijn. 

Uw tocht naar Roermond is er ook een van bezwaard gemoed. 
Vanwege de kameraden die er niet meer bij zijn. Vanwege 
vriendschap tot in den dood. Onvoorwaardelijk.

Vandaag herdenken wij hen. Noemen wij hen bij naam. Vertel-
len wij hun verhalen. 

Herdenken is stilstaan bij de geschiedenis.
Herdenken is betekenis toekennen aan uw herinneringen. 
Herinneringen die almaar scherper en selectiever worden. 
Maar herdenken is ook willen leren van toen. 

Willen leren van uw weerbaarheid. 
Uw mentale weerbaarheid. 
Want als het hier om gaat kunnen wij nog veel van u leren. 



�0

U stond er. In de jungle van Indië.
Net als er ook nu weer mannen en vrouwen staan. 
In Mali. In Afghanistan. In Irak, in Litouwen.

Gewone mensen die ook graag een biertje drinken met vrienden, 
graag een film kijken, 
graag naar muziek luisteren,
net als aan boord van De Bloemfontein. 

Gewone mensen die ongewone dingen doen.
En soms held worden.
Omdat ze de goede dingen doen. 
In het heetst van de strijd. 

Veteranen, 
Nabestaanden,
Dames en heren.
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Ik wil besluiten met een gedicht. Anoniem geplaatst door een 
Indië-veteraan in het blad Checkpoint. 

Wat wij heden herdenken is zo lang geleden
Ruim een halve eeuw ging er voorbij
Sinds het weerklinken van dat commando:
“staakt het vuren”, dus ’t keren van het tij.

Maar als wij afgaan op herinneringen
Dan lijkt de tijdsduur plots ontstellend kort
Omdat het heden met dat ver verleden
Zo onlosmakelijk verbonden wordt.

En ook al is het nu zo lang geleden
En ook al lijkt het nu ontstellend kort
Wij moeten zorgen dat ons stuk historie
Door de mensheid nooit vergeten wordt.

Ik dank u voor uw aandacht.
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Gedicht voorgedragen door Matty Smitz van Basisschool 
De Draaiende Wieken uit Posterholt 

Velen van jullie kwamen van het platte land
en hadden met het verre Indië totaal geen band.

Jullie kregen van de regering de opdracht mee
breng weer orde en rust in dit land ver over zee.

Wat jullie nog moesten ervaren,
was, dat er ook vijanden waren.

De tropische hitte, wat was dat wennen
evenals de vele nachtelijke geluiden,
die je langzaam leerde kennen.

Meer dan �000 kameraden zijn daar achtergebleven
Hun familie hier moest zonder hen toch verder leven.

De meesten waren tussen de 20 en �0 jaar
hun hele leven was toen al klaar.

Als je hun namen leest op deze zuilen
zullen velen van jullie toch weer zachtjes huilen.

Het gaat hier niet alleen om Indië en Nieuw Guinea,
maar ook om alle vredesmissies,
zoals Libanon, Cambodja, Joegoslavië, Afghanistan, Mali en Ko-
rea.

Kameraden werden jullie voor het leven
daarom zijn jullie hier om elkaar nog respect te geven.
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Van de Indiëgangers kunnen er niet zo veel meer naar herden-
kingen gaan
maar gelukkig komen er steeds meer jonge veteranen aan.
Aan hen en ons de taak te blijven herdenken.

Omdat al deze verhalen ons worden doorverteld in dit park
begrijpen wij beter,
dat vrijheid en vrede niet gratis zijn.
Begrijpen we,
dat velen zich in het verleden en ook nu nog,
inzetten voor die vrede.
Dank voor alles wat jullie hebben gedaan
en we hopen in vrede nog lang verder te gaan.
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Openingsgebed door Liduina van den Broek, 
aalmoezenier veteranen regio Zuid-Nederland

Vandaag zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Meer dan ooit 
heeft deze Nationale Indiëherdenking tot taak om harten te ver-
binden en geesten te verbreden en versterken. Het is hierom 
dat zojuist dit ‘verbindend monument’ is onthuld en wij allen 
onze nieuwe plaatsen hebben ingenomen, tussen de beide 
‘oude’ monumenten in.

Herdenken heeft altijd de functie van verbinden en versterken, 
dat is eigenlijk niet nieuw. Terwijl we in gedachten verwijlen 
bij onze gesneuvelde kameraden en dierbaren, worden we on-
vermijdelijk teruggeworpen op ons eigen bestaan, hier en nu. 
We voelen ons daarbij gesteund door al die andere veteranen, 
naastbetrokkenen en belangstellenden.

Het is hierom dat we ons elk jaar opnieuw ‘rond de kuil dur-
ven scharen’. Zo verbeeldde wachtmeester Kortekaas dit toch 
in �9�9, terwijl hij treurde om een gestorven kameraad. Zijn 
gedicht vormt de inspiratie voor dit verbindend monument. Ja, 
laten we ons scharen rond de kuil, rond de leegte die geweld, 
dood en verlies onvermijdelijk nalaten.

Dit kan op veel manieren. Naast verbinden en versterken, heeft 
dit monument ook de taak te verbreden. Uitdrukkelijk zijn nu 
ook alle teruggekeerde veteranen en hun thuisfront in ons her-
denken opgenomen. 

Maar verbreden is een taak voor ons allemaal, we worden hier 
persoonlijk aangesproken. Bewust terugkijken naar ons oor-
logsverleden vergt inzet en moed. Enerzijds is daar de taak 
om tot een zorgvuldige waarheidsvinding te komen. Sinds 
de “Commissie voor Waarheid en Verzoening” in Zuid-Afrika,  
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weten we van de nauwe band tussen het erkennen van de waar-
heid en het totstandkomen van verzoening . Zonder waarheid is 
er geen ware verzoening, laat staan vergeving, mogelijk. Maar 
wanneer we ons beperken tot het zoeken naar een zo objectief 
mogelijke waarheid uit ons verleden, zoals ondermeer het In-
diëverleden, doen we niet genoeg. Om recht te doen aan alle 
betrokkenen, moeten we ons oprecht trachten te verplaatsen 
in hun situatie. Uitgestuurd om ‘orde en recht’ te herstellen, 
troffen onze Indiëgangers zich weldra aan in een wereld waarin 
hun pakket van waarden en normen ‘van huis uit’ zijn houd-
baarheidswaarde dreigde te verliezen. Drie jaar lang werden 
zij als in vuur gesmeed, werden hun moed en uithoudingsver-
mogen getest, werd hun integriteit op de proef gesteld. Wat 
overeind bleef, was hun loyaliteit, hun kameraadschap. En wan-
neer zij toch braken, opgaven, sneuvelden, was dit omdat de 
taak voor hen te zwaar was, de situatie te onoverzichtelijk, het 
geweld te uitzichtloos.
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Want geweld zit in ieder van ons en de strijd tegen geweld be-
tekent steeds een innerlijke strijd. Voor ons allen geldt, dat ons 
zelfvertrouwen niet zo groot is, als het gaat om onze bijdrage 
aan gerechtigheid, veiligheid en vrede in de wereld. We hebben 
momenteel meer last van onmacht, dan van zelfoverschatting. 
Waar halen wij ‘in vredesnaam’ de moed en de energie van-
daan?

Laten wij al onze veteranen, al onze militairen, danken dat zij 
dit toch, steeds opnieuw, namens ons proberen. Vaak gaan zij 
langs ongebaande paden, in vreemde verten. 

Hulde aan wie sneuvelden, respect aan wie terugkeerden, te-
derheid voor wie hierbij gewond raakten, fysiek of moreel. En 
daar zijn wij vandaag, opnieuw, mee begonnen.

En omdat wij dit niet alleen kunnen, wil ik ook graag bidden:

Heer Jezus, onze broeder,

Als geen ander heb jij ervaren hoe moeilijk het is
om op aarde vrede te brengen.
Gezonden om mensen op te beuren,
bruggen te slaan tusssen groeperingen,
zieken te genezen
en het op te nemen voor de marginalen, de gekwetsten,
ben je op enorm veel weerstand gestoten.
Het heeft je zelfs je leven gekost,
want je hebt nooit opgegeven.

Heer Jezus,
Zend ons uw Geest,
Uw Geest van raad en sterkte,
die bijstaat wie dreigt de moed te verliezen,
die buigt wie verhard is
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en die opbeurt wie gevallen is.
Maar bovenal is Hij uw Geest van vrede

Kom in ons hart, o heilige Geest
en ontsteek in ons het vuur
van de vrede en de vreugde, 
van de tederheid en de barmhartigheid.
Dan kunnen wij opnieuw gesterkt,
verbonden met elkaar,
onze taak in het leven aan.

Amen.
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Declamatie geschreven en voorgedragen door 
Hans van Bergen, schrijver/dichter

Als de rook is opgetrokken, 
het stof in de bevochten straten weer verwaaid,
en het materieel weer naar huis is verscheept,
als de eenheden de hun opgedragen missie hebben vervuld
en de vrede in weer een andere brandhaard op de wereld
mede door hun inzet
opnieuw een broze, wankele kans krijgt om opnieuw te groeien,
eindigt daar voor de veteraan de strijd niet.
Hij torst hem mee naar huis, 
om hem daar een leven lang uit te vechten.

Niet alleen zij die nooit van een missie terugkeerden
betaalden met hun leven de hoogste prijs voor vrede,
elke veteraan betaalt zijn missie met zijn leven.
Omdat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Voor wie in opdracht van zijn vaderland streed onder de kope-
ren ploert in Indië,
voor wie in opdracht van zijn vaderland streed in de bitterkou-
de nachten van Korea,
voor wie in opdracht van zijn vaderland streed onder het gevoel 
van in de steek laten van Nieuw Guinea,
voor wie in opdracht van zijn vaderland streed in het verstik-
kende woestijnzand van Libanon,
voor wie in opdracht van zijn vaderland streed in de helse ver-
warringen van Srebrenica, 
voor wie in opdracht van zijn vaderland waar ter wereld ook 
streed voor de vrede,
elke veteraan betaalt zijn taak met levenslang.

Daarin staan alle generaties
schouder aan schouder naast elkaar.
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In het nooit aflatende gevecht tegen het onbegrip,
het nooit aflatende gevecht van het telkens moeten uitleggen,
het nooit aflatende gevecht van het steeds weer moeten verklaren,
het nooit aflatende gevecht om tegen beter weten in te proberen
om de geslagen kloof te dichten tussen jou en het thuisfront, 
dat nooit echt zal begrijpen wat jij hebt meegemaakt.

Maar bovenal het nooit aflatende gevecht 
tegen de rekbaarheid van de waarheid,
die iedereen in pacht meent te hebben,
vooral zij die maar het minste vermoeden hebben 
van wat jij hebt gezien, hebt gevoeld en doorstaan.

In dat nooit aflatende gevecht 
lossen tijd en afstand op
en staan alle generaties veteranen,
als een band of brothers
op één lijn schouder aan schouder naast elkaar.
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Want in de rechtvaardige roep om waarheidsvinding
die in dit tijdperk steeds dwingender klinkt,
is de eendracht tussen de oude en jonge veteraan
meer nodig dan ooit.
Is de wederzijdse handreiking 
op het snijpunt van generaties veteranen 
nodig om tegenwicht te bieden 
aan de plooibaarheid van de waarheid.

Want het gevaar van elke waarheid 
is dat zij vanaf het prilste moment waarop zij ontstaat,
wordt veroverd, ingepalmd, gekneed en toegeëigend
door ieder die dat wil.

En wordt verhaspeld en verbogen
tot mythes, indianenverhalen en samenraapsels
zonder acht te slaan of te wachten op de juiste details.
Het vinden van de waarheid, van élke waarheid,
is bij voorbaat onmogelijk 
als de nuance geweld wordt aangedaan

Als verschillende tijdperken
worden gemeten met één en dezelfde maat.
Als normen uit verschillende tijden
universeel worden gemaakt.

De huidige roep om waarheidsvinding 
is in alles gerechtvaardigd,
maar kan alleen maar van waarde zijn
als zij met respect wordt benaderd.
Het zal daarom niet voor niets zijn
dat de woorden waarheid en waardigheid
In slechts drie letters verschillen van elkaar.



��

Het naar elkaar toegroeien 
van het Nationaal Indië-monument
en het Monument voor Vredesoperaties
is daarom juist in deze tijd 
waarin de waarheid over elke missie 
steeds vaker op het hakblok van de opinie ligt,
een dwingend appèl op alle veteranen 
om te vechten vóór de juiste waarheid
en tégen het weglaten van de nuance.
Te vechten met als enige wapens het woord
en het oprechte, onopgesmukte verhaal.

Veteranen oud en jong,
vertel, vertel, vertel
en geef het tegenwicht door jullie nuances
zodat wij straks niet hoeven te zeggen

‘Wij stonden maar rondom die kuil’*
waarin de waarheidsvinding 
ten grave werd gedragen.”

© Hans van Bergen,
Roermond 20�8

* ’Wij stonden maar rondom die kuil’ 
(tekst op het nieuwe verbindende monument 
in park Hattem en zin uit het gelijknamige 
gedicht van wachtmeester Kortekaas.
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De Marinierskapel speelde de werken: Air, J.S. Bach/arr. W. Hautvast 
| Jesu, Joy of Men’s Desiring, J.S. Bach/arr. W. Leidsen | Koraal uit de 
symfonie ‘Aan Mijn Vaderland’, B. Zweers/arr. J. de Meij | Elegy on the 
RAF-Theme, H.B. Hingley. 

De Marinierskapel en het Roermondse koor Les Amis du Bon 
Coeur omlijsten muzikaal de Herdenking

Het koor zong de werken: Bapa Kami | Terang Bulan | I vow to thee my coun-
try G. Holst | The prayer C.B. Sager/D. Foster | Amigos para siempre A.L. 
Webber | We’ll meet again H. Charles/R. Parker | Let there be peace on earth  
J. Jackson-Miller/S. Miller.
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HERDENKING 20�8



Dit boekje bevat de toespraken die op zaterdag � september 20�8 werden 

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

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

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 KH  ROERMOND, telefoon: (0�) �� �2 8� 0�. 

© 20�8

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

Stichting Vrienden van het Monument.

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

Cord Beckmann, Pim Ermers, Angelien Göbbels, Jan-Paul Kuit en Rob Smits.



De jaarlijkse Herdenking en het Herdenkingsboekje zijn mede mogelijk 

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

en het Veteraneninstituut.



Postbus ��02

�0�0 KH  ROERMOND

Telefoon: (0�) �� �2 8� 0�

E: secretariaat@nim-roermond.nl

W: www.nim-roermond.nl

F: www.facebook.com/nimroermond

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


