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30e Nationale Dodenherdenking  

 

Op zaterdag 2 september wordt bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in 
het Nationaal Herdenkingspark Roermond, voor de 30e keer de Nationale 
Dodenherdenking gehouden. De Dodenherdenking begint om 14.00 uur. 
 
Duizenden Indië-veteranen, veteranen, familieleden en nabestaanden, 
pelgrimeren jaarlijks naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond om de 
mannen en vrouwen te eren en te gedenken, die gedurende de jaren 1945-1962 
tijdens militaire acties in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea het 
leven lieten en alle Nederlandse militairen die sinds het begin van de Korea-
oorlog in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van 
vredesoperaties zijn omgekomen. 

Bij de herdenking is aanwezig de Generaal-majoor Hans van der Louw, Chef van 
het Militaire Huis van de Koning die hierbij Zijne Majesteit de Koning 
vertegenwoordigt. Namens de regering zal de heer Martin van Rijn, demissionair 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de herdenkingstoespraak 
houden en namens het demissionair kabinet een krans keggen. Mevrouw Ankie 
Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer en mevrouw Khadija Arib, 
voorzitter van de Tweede Kamer leggen namens de Staten-Generaal een krans. 
De heer Hans van Bergen draagt zijn jaarlijkse declamatie voor. 

Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke- en militaire 
autoriteiten leggen bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en bij het 
Monument voor Vredesoperaties hun krans, waarbij leerlingen van groep 8 van de 
Hubertusschool Herten, behulpzaam zullen zijn. 
 
Een formatie van vier F-16 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht voert 
tijdens de minuut stilte een ceremonial fly-over uit in de zogenoemde Missing 
Man Formation.  
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De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en het Hertens Mannenkoor zorgen voor 
de muzikale ondersteuning. De erewachten worden gevormd door een 
eredetachement van het 41e Pantser Genie Bataljon, de Koninklijke 
Marechaussee en 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz uit Schaarbergen 
11e Luchtmobiele Brigade. 
 
 

Einde persbericht 
 
Voor informatie, programma en of fotomateriaal 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: secretaris@nim-roermond.nl 


