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Begin persbericht 
 

31e Herdenking bij Nationaal Indië-monument 
Roermond 

 
Op zaterdag 1 september wordt in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, voor de 31e keer de 
herdenking bij het Nationaal Indië-monument gehouden. De plechtige herdenking begint om 
14.00 uur. Bijzonder dit jaar is de onthulling van een nieuw ‘Verbindend Monument’. 
 
Tijdens deze herdenking worden de Nederlandse militairen herdacht die in de periode 1945-1962 
het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Daarnaast wordt ook 
de gemeenschappelijke erkenning, de waardering en het respect voor de inzet van militairen tijdens 
(vredes)missies na de Tweede Wereldoorlog onderstreept en wordt er stil gestaan bij de daarbij 
gebrachte offers.  
 
Dit jaar wordt tijdens de herdenking het ‘Verbindend Monument’ onthuld. Dit nieuwe monument 
slaat de brug en legt verbinding tussen het Nationaal Indië-monument en het Monument voor 
Vredesoperaties. Het monument is een initiatief en ontworpen door Indiëveteraan Gerard van der 
Lee. 
 
Een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders zal de herdenking bijwonen. Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de heer Knops zal namens de regering een toespraak 
houden. De heer van Bergen zal zijn jaarlijkse declamatie voordragen. 
Door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke- en militaire 
autoriteiten worden o.a. kransen gelegd bij het Nationaal Indië-monument, bij het Monument voor 
Vredesoperaties en bij het monument voor Burgerslachtoffers. Leerlingen van groep 8 van een 
Midden-Limburgse basisschool zijn behulpzaam zijn bij het leggen van enkele kransen. 

 
Tijdens de minuut stilte zal een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht 
een ‘flypast’ uitvoeren in de zogenoemde ‘missing man formation’.  
 
De herdenking wordt muzikaal omlijst door de Marinierskapel en het Roermondse koor Les Amis du 
Bon Coeur. De erewachten worden gevormd door het korps Mariniers, de Koninklijke Marechaussee 
en het Regiment van Heutsz uit Schaarbergen. 
 
Vele duizenden, familieleden en nabestaanden bezoeken jaarlijks de herdenking in het Nationaal 
Herdenkingspark Roermond om de jonge mannen en vrouwen te eren en te gedenken bij het 
Nationaal Indië-monument 1945-1962, dat in 1988 door ZKH Prins Bernhard is onthuld, en bij het in 
2003 onthulde Monument voor Vredesoperaties. 
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Themabijeenkomst 
De 31e herdenking begint om 10.30 uur met een speciale themabijeenkomst in TheaterHotel De 
Oranjerie in Roermond waarbij de na-oorlogse missie in Cambodja (UNAMIC/UNTAC) centraal staat. 
Deze missie werd 25 jaar geleden beëindigd. Tijdens deze missie zijn 2661 militairen uitgezonden. 
Twee militairen zijn daarbij omgekomen. Er zullen een viertal sprekers zijn, waarbij Brigadegeneraal 
der Mariniers Jeff Mac Mootry als hoofdspreker zal optreden. De lezing wordt muzikaal begeleid door 
een kwintet van de Marinierskapel. 
Voor de lezing zijn er nog enkele vrije plaatsten beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij 
het secretariaat van de stichting, via e-mail secnim@live.nl of via telefoonnummer 06 55 32 83 06. 
 
 
 

Einde persbericht 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting Nationaal Indië-
monument 1945-1962, de heer Geert Plattel; mobiel: 06 55 32 83 06 of per e-mail: info@nim-
roermond.nl  
 
 
Programma Herdenking zaterdag 1 september 2018 
 
• 10.30 uur: aanvang lezing Cambodja (UNAMIC-UNTAC) in Theaterhotel De Oranjerie  
• 11.30 uur: einde lezing en vertrek naar Nationaal Herdenkingspark  
• 14.00 uur: aanvang herdenkingsplechtigheid 
• welkomstwoord door de voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962  
• openingsgebed 
• herdenkingstoespraak door staatssecretaris Knops 
• officiële kranslegging door staatssecretaris Knops 
• taptoe en een minuut stilte 
• Wilhelmus 
• ceremonial flypast door vier F16’s van de Koninklijke Luchtmacht. 
• declamatie door Hans van Bergen. 
• kranslegging namens de diverse organisaties. 
• 15.45 uur: dankwoord en opening defilé. 
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