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Geachte vrienden, veteranen, nabestaanden en belangstellenden,

De Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 (NIM) kijkt 
met tevredenheid terug op het jaar 2019. Centraal stonden de 
jaarlijkse herdenking, de themalezing en de separate herden-
king met de Basis in september. Maar ook de eerbiedwekkende 
fakkeltocht op de Dag van de Verenigde Naties eind oktober 
vanuit het centrum van Roermond naar het Monument voor 
Vredesoperaties willen wij niet onvermeld laten.

Duizenden veteranen, nabestaanden, autoriteiten en geïnteres-
seerden brachten tijdens deze en de nog talloze andere acti-
viteiten in het Herdenkingspark Roermond een bezoek aan de 
monumenten om te herdenken en te gedenken. Veteranen en 
nabestaanden spreken hier positief over. Het is ook voor hen, 
waarvoor wij dit alles (blijven) doen.

Ook konden wij als NIM weer een bijdrage leveren binnen de 
Maatschappelijke Klankbordgroep, toegevoegd aan het lopende 
brede ‘Indië-onderzoek’. Wij zijn verder gekomen in ons interne 
onderzoek ‘Namen op de zuilen’, waarbij wij graag een beter 
inzicht willen krijgen in de achtergronden van diegenen, die 
op de zuilen in het herdenkingspark vernoemd staan, zowel de 
omstandigheden waaronder zij zijn omgekomen.

We hebben wederom een druk, productief en positief jaar achter 
ons, echter er zijn ook de aankomende jaren nog veel werkzaam-
heden te verrichten. Bovengenoemde activiteiten zullen verder 
gaan. De voorbereidingen voor de herdenking 2020 en andere 
evenementen staan in de steigers of zijn alweer begonnen. 

Wij kunnen dit alles niet alleen doen en ook in 2020 blijven wij 
hopen om te mogen rekenen op uw instemming, ondersteuning 
en aanwezigheid. Wij willen verder, schouder aan schouder,  
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samen met u allen, veteranen, nabestaanden, autoriteiten, 
partnerorganisaties, belangstellenden en belanghebbenden.

Ik wil graag afsluiten met een speciaal dankwoord aan de vele 
vrijwilligers, welke bovengenoemden activiteiten mede met het 
bestuur steunen, gestalte geven en helpen uitvoeren. Onze op-
rechte dank hiervoor. Zonder u zou er mogelijk in deze vorm 
geen herdenking kunnen zijn. 

Ik hoop dat 2020 voor u allen een voorspoedig en gezond jaar 
mag zijn. Verder hoop ik u op een van onze activiteiten en / of 
onze herdenking op zaterdag, 05 september in Roermond per-
soonlijk te mogen ontmoeten.

J. A. Kneepkens MSc.
Voorzitter stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
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Toespraak door de voorzitter van de stichting Nationaal  
Indië-monument 1945-1962 de heer Jo Kneepkens, 
ter gelegenheid van de 32e Herdenking 

Veteranen, nabestaanden, excellenties, dames en heren,
het is mij een voorrecht u allen vandaag welkom te mogen he-
ten namens het bestuur van de stichting Nationaal Indië-mo-
nument 19��-19�2 tijdens de �2e herdenking hier in het Nati-
onaal Herdenkingspark te Roermond. Ook richt ik mij tot alle 
veteranen, die er vandaag niet bij kunnen zijn.
Wij herdenken op deze dag in het bijzonder de omgekomen 
kameraden in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-
Nieuw-Guinea in de periode 19��–19�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 Kanselier der Nederlandse Orden, tevens de voor-
zitter van het Kapittel van de Militaire Willems-orde, generaal-
majoor buiten dienst Morsink.
Namens de Staten-Generaal, de tweede ondervoorzitter van de 
Eerste Kamer, mevrouw Gerkens en de tweede ondervoorzitter 
van de Tweede Kamer, de heer Bosma.
Namens de Ministerraad, de minister van Defensie, Hare Excel-
lentie mevrouw Bijleveld-Schouten.
De gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer Begina en de 
gevolmachtige minister van St. Maarten, mevrouw Wuite.
Namens de strijdkrachten de plaatsvervangend commandant 
der strijdkrachten, Zijne Excellentie luitenant-generaal Eichels-
heim, namens de inspecteur-generaal der krijgsmacht en te-
vens Inspecteur der Veteranen, de luitenant-kolonel der Mari-
niers, Schoonewille,
De gouverneur van de provincie Limburg, de heer Bovens, de 
burgemeester van Roermond, mevrouw Donders-de Leest en 
de erevoorzitter van onze stichting, de heer Hans Cremers.
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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 
uitzendingsgebieden. Wij willen onze omgekomen kameraden 
vandaag in alle waardigheid herdenken.
Sinds enkele weken staan wij in ons land extra stil bij de ge-
beurtenissen, die in de periode mei 19�0 en 1� augustus 19�� 
in Nederland en in onze Overzeese Rijksdelen plaatsvonden. 
De capitulatie van Japan op 1� augustus 19�� wordt hierbij als 
einde van deze verschrikkelijke periode in onze geschiedenis 
gehanteerd.
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“Wij herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 
�� jaar geleden en we vieren dat we sindsdien weer in vrijheid 
leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrij-
heid door te geven.” Deze zin wordt ook genoemd op de ope-
ningspagina van de stichting Coördinatie �� jaar Vrijheid.
Tal van activiteiten zijn er gepland en zo waren velen onder 
ons afgelopen zaterdag getuige van een waardige en mooie 
herdenking rondom de Slag om de Schelde, waar op zeer ge-
passioneerde en emotionele wijze het verleden verwoord werd. 
Ik denk hierbij aan de toespraak van de Canadeese gouverneur-
generaal Julie Payette.
Precies een week later komen wij vandaag wederom tesamen, 
om ‘Hier en Nu’ stil te staan bij die gebeurtenissen die zich pas 
ná 1� augustus 19�� voltrokken hebben.

Ik kijk naar u, de aanwezige Indië- en Nieuw-Guineaveteranen 
en ik denk aan de meer dan �.200 omgekomen kameraden, 
waarvan de namen zijn ingekerfd op de zuilen van ons Natio-
naal Indië-monument.
Voor hen... en voor u was 1� augustus 19�� het begin van een 
volgende, moeilijke, chaotische en vaak onbegrijpelijk periode 
en situatie. Een situatie die tot op de dag van vandaag voor vele 
Nederlanders complex, warrig en onbevattelijk is gebleven.
Er is veel geschreven over het ‘daar en toen’, verwijzend naar 
de gebeurtenissen in Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-
Guinea tussen 1� augustus 19�� en 1� augustus 19�2, zijnde 
de datum dat er een overeenkomst betreffende Nieuw-Guinea 
tussen Nederland en Indonesië werd getekend.

De gebeurtenissen in de Nederlandse archipel in deze bewogen 
tijd vormen een deel van de Nederlandse geschiedenis. Het is 
daarom belangrijk dat wij hier met z’n allen bij stilstaan, waar-
bij wij vooral rekening willen houden met diegenen die deze ge-
beurtenissen persoonlijk beleefd, doorleefd en derhalve mede 
geschreven hebben.
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Er zijn vele verhalen verteld en met elkaar gedeeld. Het waren 
in eerste instantie de Indië- en Nieuw-Guinea-veteranen zelf, 
die hun ervaringen en verhalen met ons deelden.
Daarnaast en daarna waren het de nabestaanden, die de verha-
len van hun vaders en hun ooms met ons delen. Ondertussen 
zijn er ook anderen, zoals historici en schrijvers, die hun bevin-
dingen over deze periode met ons delen.
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Het blijft belangrijk dat de veteranen en hun nabestaanden blij-
ven vertellen en dat wij blijven luisteren naar de verhalen van 
onze Nederlands Indië- en Nederlands-Nieuw-Guineaveteranen. 
Lange tijd hebben zij zich niet begrepen gevoeld door de vele 
Nederlanders, die ver weg in het vaderland niet beseften en 
soms ook tot en met de dag van vandaag niet begrijpen, wat zij 
toen in den vreemde hebben meegemaakt.
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Nooit zullen en kunnen wij, die er niet bij waren, precies weten 
wat er destijds allemaal echt gebeurd is. Er zullen altijd vragen 
blijven en ontbrekende puzzelstukjes: de puzzel zal nooit kun-
nen worden afgemaakt.

Ook stel ik mij zelf en anderen, die er niet bij waren de vraag of 
we ooit tot een definitief beeld kunnen komen van wat er echt 
gebeurd is, laat staan tot een oordeel over het optreden van 
deze veteranen, dat getoetst kan worden binnen de context 
van het ‘Daar en Toen’.

‘Hier en Nu’ zijn wij wederom verzameld rondom het ‘verbin-
dend monument’, een kunstwerk ontworpen door de Indië-ve-
teraan Gerard van de Lee. Gerard, we zijn dankbaar dat jij van-
daag wederom in ons midden aanwezig bent.

Dit monument is geplaatst tussen het Nationaal Indië-monu-
ment aan uw linkerzijde en het Monument voor Vredesopera-
ties aan uw rechterzijde. Dit ‘verbindend monument’ slaat de 
brug tussen beiden monumenten, maar het verbindt ook zij die 
niet terug kwamen en zij die afscheid van hen moesten nemen 
in het verre Nederlands-Indië, in Nederlands-Nieuw-Guinea… 
en die in alle andere uitzendgebieden na de Tweede Wereldoor-
log. Tevens is het een blijvende herinnering aan diegenen die 
er niet meer zijn... ook voor hun nabestaanden en dierbaren 
die achterbleven aan het thuisfront.

Het monument vormt verder een band tussen alle veteranen, 
jong en oud, uitgezonden naar vele landen en welke tijdens 
verschillende bijeenkomsten gedurende het hele jaar hier sa-
menkomen om diegenen, die er niet meer zijn bij de beiden in 
dit park opgestelde monumenten te gedenken.
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Wij herdenken vandaag de meer dan �.200 omgekomen mi-
litairen. Hun namen staan voor eeuwig in de zuilen van het 
Nationaal Indië-Monument. Ook denken wij aan de andere om-
gekomen militairen, vernoemd op de gedenktafels van het Mo-
nument voor Vredesoperaties.

Wij staan vandaag stil bij hen die omkwamen en wij vertellen 
hun verhalen. Wij noemen hun namen en blijven ons met res-
pect herinneren wat zij voor ons land hebben gedaan.
Maar laten wij dit vooral doen om morgen ook weer verder te 
gaan, waarbij wij de band tussen veteranen, oud en jong, tus-
sen nabestaanden en alle geïnteresseerden blijven versterken.

Zoals de dichter Ed Hoornik al zei in het 
‘Gedicht voor de doden’:

Wij kunnen u niet meer bereiken
Wij komen een zintuig te kort
Wij leggen ons neer bij de feiten
dat u minder en minder wordt

De enkele keren dat u
In dromen nog ons verschijnt
Wordt u al ijler en ijler
Tot dat u voor altijd verdwijnt

Maar éénmaal per jaar is de stilte
Tot de hemel toe van u vervuld
En belijden wij zonder woorden
Onze dankbaarheid, onze schuld

Ik wens u allen een waardige herdenking en 
dank u voor uw aandacht.
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Toespraak door aalmoezenier Sanneke Brouwers, 
ter gelegenheid van de 32e Herdenking

Het is onze jaarlijkse Indië-herdenking. Maar misschien is onze 
geschiedenis in Nederlands-Indië dagelijks in uw gedachten, 
lijf, hart. Of aanwezig in uw huis.

We zijn hier om verhalen te delen. Want we moeten nooit ver-
geten hoe iedere oorlog ingrijpt op levensverhalen van mensen 
als wijzelf.

In mijn werk als aalmoezenier hoor ik veel van deze ingrijpende 
verhalen. Hoe een oorlog het leven van een veteraan bepaalt, 
en van zijn partner, kinderen, nabije omgeving.
De herinneringen aan Nederlands-Indië blijven voor wie het 
meemaakte levendig. Beeld en geluid, geuren en kleuren staan 
in het geheugen gegrift. Voor wie er niet bij waren, zijn deze 
verhalen, als ze al worden verteld, moeilijk voorstelbaar; als 
schaduwen.
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Het Javaanse woord voor schaduw of schim is wajang. Het 
beeld van de wajangpoppen en het schimmenspel past onze 
herdenking. Misschien heeft u een wajang pop thuis, wij wel. 
Het dagelijkse bewijs van de vervlochten Nederlands-Indische 
geschiedenis in de Nederlandse huizen.

De wajang pop is tweedimensionaal. Zij geeft slechts een scha-
duw, een beperkt beeld, van de werkelijkheid. Zo is het ook 
met uw verhalen, veteraan. Ons voorstellingsvermogen wordt 
op de proef gesteld om uw ervaring te verstaan.

Touwtjes laten de pop bewegen. Voelen militairen zich niet ook 
vaak met handen en voeten gebonden aan een mandaat of doel 
dat van bovenaf wordt bepaald? De politiek schrijft het script, 
de militair is de actor.

De wajangpop treedt op in het spel van licht en donker. Net als 
de militair die wordt ingezet waar dreiging is. Grenzen tussen 
donker en licht zijn vaak vloeiend. Militairen tasten naar het 
verschil tussen goed en kwaad. Zoals ook het wajang-poppen-
spel de strijd tussen goed en kwaad verbeeldt.

Sommige veteranen nemen schimmen van de uitzending mee. 
Ervaringen die bijblijven als een schaduw. Het is het schemer-
gebied dat ons bezig houdt.

Onze wajangpop heeft twee gezichten. Zoals wij allemaal meer-
dere gezichten hebben: mannelijk en vrouwelijk, blij en be-
droefd, een militair en een persoonlijk gezicht... En wat is ons 
ware gezicht?

Binnen de krijgsmacht tonen we graag ons sterke gezicht. Toch 
zullen veteranen herkennen hoe tijdens een uitzending mas-
kers afvallen en we ons niet langer kunnen verschuilen achter 
een façade.
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Dit zien we terug in de manier waarop militairen naar elkaar sa-
lueren. We kunnen ons voorstellen dat in de tijd van ridders en 
harnassen deze beweging nodig was om het vizier te openen 
en elkaar in de ogen te kijken. Vriend of vijand? Wie ben jij?

Ook de vijand heeft een gezicht. Al kijken we daar liever niet 
naar en noemen we hem ‘target’. Ik denk aan het eerste hoofd-
stuk in de Bijbel; de ruzie tussen Kaín en Abel die leidt tot een 
moord. Wanneer Kaïn in conflict komt met zijn broer Abel staat 
er: ‘Zijn blik werd donker, hij laat zijn gezicht zakken’ (Gen 
�:�). Kaïn verbreekt letterlijk de verbinding met Abel. Hij kijkt 
hem niet meer aan. Vanuit deze verbroken relatie is geweld 
mogelijk.

Relaties zijn dus van levensbelang en dit houdt niet op wanneer 
iemand sterft.
Daarom zijn we nu hier!
Om namen en gezichten te herinneren.
Om hen die hebben gestreden in dienst van ons koninkrijk te 
erkennen.

Wij denken in het bijzonder aan hen die stierven in de strijd. Wij 
staan in de schaduw van hen die hun leven gaven in dienst van 
de vrede. Moge zij zijn opgenomen in het eeuwige licht van het 
koninkrijk van God.

Laten wij hun vredeswerk voortzetten door elkaar met open vi-
zier tegemoet te treden. Met open oren voor elkaars verhalen. 
En een open hart om het zeer te delen.
Omdat verbinding de eerste stap is naar de vrede.
Omdat we geloven dat, net als in het wajang poppenspel, de 
goede krachten zullen overwinnen. Omdat we geloven dat, net 
als in de Bijbel, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
zal het licht niet overwinnen. Amen.
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Toespraak door de minister van Defensie, 
mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, 
ter gelegenheid van de 32e Herdenking

Excellenties,
Veteranen,
Nabestaanden van de omgekomen en overleden militairen,
Dames en heren,

Ik wil mijn toespraak beginnen met de woorden van een Indië-
veteraan die deze herdenking vaak heeft bijgewoond, maar die 
ons helaas afgelopen zomer is ontvallen.

Ik ben blij dat twee van zijn dochters –Patty en Frederique– van-
daag hier aanwezig zijn.

Ik citeer: “De zon zal altijd schijnen, mam. Voor ons allemaal. 
Probeer je geen zorgen te maken. Blijf geloven dat alles goed 
zal komen. Blijf altijd hopen op betere tijden. Hoop. Verlies 
nooit de hoop. Beloof je dat?”

Dat waren de woorden die Dick Büchel van Steenbergen tegen 
zijn moeder zei, toen zij in paniek naar het hek van het Japanse 
interneringskamp was gekomen waar hij opgesloten zat.

�� zomers geleden. In 19�2, kort na de Japanse bezetting.

Voor het eerst begon het de krijgsgevangenen en hun familie 
door te dringen dat het de Japanners ernst was.
De heer Büchel van Steenbergen maakte in het kamp vele ver-
schrikkingen mee.
Honger, geweld, vernedering…
Haast meer dan een mens kan verdragen.
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En tot overmaat van ramp bleek dit slechts het begin te zijn van 
in totaal �,� jaar krijgsgevangenschap.
Hij ging van kamp naar kamp. 
Bandoeng… Tjimahi… Batavia… Soerabaja...
Achter al deze namen schuilt een wereld van verdriet.
Uiteindelijk werd hij op het schip gezet naar Singapore, naar 
kamp Changi. Als gekooide dieren werden de gevangenen ver-
voerd. Met als verschil dat het voor de vervoerders geen ver-
schil maakte of ze de bestemming levend of dood zouden be-
reiken...
Eenmaal aangekomen zei hij tegen zijn broer: “Wij zijn onder 
vrienden. Trotse soldaten van het Koninklijk Nederlands-In-
disch Leger, de luchtmacht en de marine. En ik zeg je dat we 
allemaal zullen terugkeren.”
In de diepste ellende vonden zij troost in saamhorigheid en 
putten zij kracht uit hun militaire identiteit. De onderlinge ka-
meraadschap was sterker dan welke onderdrukking dan ook.
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De heer Büchel van Steenbergen werd daarna naar Nagasaki 
vervoerd, om te werken op de scheepswerf van Mitsubishi.
Slechts gehuld in versleten kleding die bedoeld was voor de 
tropen, werkte hij in de ijskoude winter aan de bouw van een 
Japanse tanker. Het was loodzwaar werk.
En dan – op 9 augustus 19�� – valt de dood uit de lucht. Een 
allesverwoestende bom legt de hele stad plat. Als door een 
wonder overleeft de heer Büchel van Steenbergen de klap. Kort 
daarna worden de krijgsgevangenen bevrijd.
“Het is vrede, maar ik ben nog niet thuis” denkt de heer Büchel 
van Steenbergen.

Dagen later zit hij op een Amerikaans vliegkampschip bij te 
komen. Uitgeput en uitgemergeld. Nog nauwelijks bevattend 
wat hem was overkomen.
Aan boord krijgt hij voor het eerst in jaren een fatsoenlijk stuk 
kleding in zijn handen gedrukt. Het is een uniform…
Onmiddellijk na zijn bevrijding wordt van hem verwacht dat hij 
zijn militaire beroep weer oppakt.

Alsof er nooit iets is gebeurd.

Van een terugkeer naar zijn dierbaren is voorlopig nog geen 
sprake. Zijn reis brengt hem eerst nog naar Manilla, Balikpapan 
en Australië. Daar hoort hij dat hij wordt geplaatst op het mili-
taire vliegveld bij Batavia.

Het is inmiddels 19�� en hij heeft al die tijd nog geen kans 
gekregen om zijn ouders te zien. En dus overtuigt hij de piloot 
om op weg naar Batavia een tussenstop te maken in Bandung.
Pas als de piloot hoort dat hij een atoombom heeft overleefd, 
stemt hij in. Het wordt een tussenstop van � uur, wat betekent 
dat de heer Büchel van Steenbergen slechts 1,� uur de tijd heeft 
om zijn ouders te zien. 
1,� uur… om �,� jaar hel met elkaar te delen.
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In de daaropvolgende � jaar wordt hij als KNIL-militair ingezet 
om in Nederlands-Indië de orde en rust te herstellen. Het land 
van zijn jeugd is in een diepe chaos gestort en is – naar later 
zou blijken – voorgoed veranderd. 
Het is een ingewikkelde en meedogenloze strijd tegen een vaak 
onbekende vijand, zonder uniform.

Dick Büchel van Steenbergen is bepaald niet de enige voormalig 
krijgsgevangene die aan deze strijd deelnam. Al voor eind 19�� 
waren zo’n 10.000 oud-krijgsgevangenen in nieuwe KNIL-een-
heden georganiseerd. Verlost van de bezetter, maar nog altijd 
niet thuis. Wachtend op de echte vrijheid, die voor sommigen 
nooit aan zou breken. Zonder fatsoenlijke medische of psychi-
sche keuring werden zij gemobiliseerd. Jonge jongens, die soms 
nog maar �0 tot �0 kilo wogen. Met een zeer korte opleiding en 
gebrekkige uitrusting werden zij de strijd ingestuurd. Al snel 
vergezeld door de eerste Nederlandse oorlogsvrijwilligers. En 
later ook door de vele duizenden dienstplichtige Nederlanders, 
die de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nog vers 
in het geheugen hadden.
In totaal hebben tussen 19�� en 19�2 meer dan 200.000 Ne-
derlandse militairen gevochten in het voormalig Nederlands-
Indië en Nieuw Guinea.
In opdracht van de Nederlandse regering.
Uit naam van het Nederlandse volk.
Er is veel onbegrip over wat tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
in de jaren daarna in Nederlands-Indië is gebeurd.

Zelfs nu, decennia later, zijn wij nog steeds bezig om de puz-
zelstukken bij elkaar te vegen.
Eén ding is helder: deze geschiedenis is niet zwart-wit, ook al 
doen de beelden anders vermoeden.
Het is een collectie persoonlijke verhalen. 
En ieder detail doet ertoe.
Daarom moeten ze verteld blijven worden.



2�

Want dat helpt ons om de context van toen te begrijpen.
Het helpt ons om begrip te krijgen voor de wereld áchter de 
feiten en cijfers.

Ik heb u vandaag een deel van het persoonlijke verhaal van 
veteraan Dick Büchel van Steenbergen verteld. De heer Büchel 
van Steenbergen is nog tot 19�� in dienst geweest. Hij is nooit 
de hoop verloren. En heeft zelfs nog twee keer kunnen terugke-
ren naar Nagasaki. Hij heeft zijn verhaal kunnen delen in inter-
views. Vorig jaar is er zelfs een boek over hem uitgebracht.
De �200 namen die in de zuilen van dit monument zijn ge-
kerfd… hebben die kans niet gehad.

Zij hebben bij de uitvoering van hun opdracht het hoogste of-
fer gebracht wat een mens kan brengen. De tekst op de roest-
vrijstalen zuil luidt: PALMAM QUI MERUIT FERAT. Deze Latijnse 
spreuk houdt in dat als je erkenning wilt, je er hard voor moet 
werken. Deze militairen verdienen onze erkenning. Ons res-
pect. En onze waardering.

Zij hebben ongekende veerkracht getoond. Zij hebben hun 
plicht gedaan, toen hun land dat van hen vroeg.
Wij zijn het aan hen verschuldigd om stil te staan bij de offers 
die zij hebben gebracht.
En om in onze conclusies over die tijd altijd oog te blijven hou-
den voor de omstandigheden waarin zij hun opdracht hebben 
vervuld.

Dát is de waarde van deze herdenking.
En die boodschap moeten wij ook met toekomstige generaties 
blijven delen.

Dank u wel.
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Gedicht geschreven door een groep leerlingen van 
basisschool ‘t Kempke uit St. Odilienberg en voorgedragen 
door Sara Gootzen en Sanne de Wit, 
ter gelegenheid van de 32e Herdenking 

 
Sara Gootzen: Toen wij hier voor het eerst kwamen wisten we 
niet wat we hier konden verwachten. Al die namen op de zuilen 
en plaquettes, zoveel mensen wonen er nog niet eens in ons 
dorp. Maar al snel werd ons duidelijk gemaakt dat iedere naam 
stond voor een gesneuvelde militair, de meesten in Indië en 
later ook bij alle vredesmissies waaraan Nederland heeft deel-
genomen tot op de dag van vandaag.

Veelal jonge mannen, zo uit steden en dorpen geplukt die in 
een ver en vreemd land moesten proberen om orde en rust te 
brengen en daarbij hun leven verloren.

Wij kinderen weten niet wat het is om in een oorlog te leven met 
alle beperkingen en ontberingen die daarmee gepaard gaan.
Nooit hadden wij verwacht dat jullie nog met zovelen, oude en 
jonge veteranen en hun families hier naar toe zouden komen 
om jullie kameraden te herdenken.

Met aan de ene kant het Indië-monument en aan de andere 
kant het Monument voor Vredesoperaties staan wij hier nu bij 
het Verbindend Monument, hetgeen al aangeeft wat de bedoe-
ling is van deze herdenking namenlijk jonge en oudere vetera-
nen verbinden.

Sanne de Wit: Wie wij zeker niet mogen vergeten zijn de steeds 
grotere aantallen vrouwelijke militairen bij de krijgsmacht die 
ook aan allerhande missies deelnemen en dus met recht ook 
veteraan genoemd mogen worden.
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Omdat ook bij de veteranen de vergrijzing toeslaat willen wij 
vanaf deze plek een beroep doen op de jongere generatie om 
hun werk te blijven voortzetten, zodat wij ook in de toekomst 
nog naar deze herdenkingen kunnen komen.

Heel veel respect hebben wij dan ook voor alle mensen hier, 
van bestuur tot de vele vrijwilligers die het mogelijk maken om 
deze herdenking ieder jaar weer te organiseren.

Om de vrede te bewaren en onze toekomst veilig te stellen zijn 
er ook nu nog militairen nodig die over een aantal jaren wel-
licht ook met hun familie hier komen om te herdenken.

Bedankt voor uw komst hier naar toe vanuit heel Nederland en 
een straks een goede reis naar huis.
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Toespraak van de heer Reinier van Zutphen, Nationale  
Ombudsman en Veteranenombudsman ter gelegenheid van 
de 32e Herdenking 

Excellenties, dames en heren,

Dank voor de gelegenheid om hier vandaag op deze belangrijke 
dag en belangrijke herdenking een enkel woord tot u te richten.

Vandaag herdenken wij velen die het leven hebben verloren na 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, in Indië, in Nieuw-Gui-
nea, in Korea, tijdens vele vredesmissies. Mensen die ons lief 
waren en wier nagedachtenis wij in ere willen houden.
Het is belangrijk om te zeggen dat in ons land veel goed gaat. 
Ook als Veteranenombudsman ervaar ik dat keer op keer. Van 
dat wat goed gaat is deze plaats van herdenking een voorbeeld.
Om te weten welke indruk de monumenten betekenen, ben ik 
twee weken geleden in alle vroegte naar Roermond gereden om 
in stilte de schoonheid van deze plek te voelen. Met de schoon-
heid verweven is de treurnis van de dood van al diegenen die 
vandaag en alle andere dagen van het jaar worden herdacht.

Er gaat veel goed en toch was er een Veteranenwet nodig om er-
voor te zorgen dat waar het minder goed gaat voor de veteraan 
en zijn en haar naaste familie in de bres wordt gesprongen.
In de vijf jaren dat de Veteranenombudsman nu aan het werk is 
bezocht ik met mijn collega’s de veteranen van vandaag in Mali 
en Afghanistan. Ook spraken wij met veteranen uit de Tweede 
Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Bosnië, Ko-
sovo, Irak en al die andere landen waar missies zijn en worden 
uitgevoerd.

Vele honderden veteranen stelden hun vragen, legden hun pro-
blemen voor en vroegen om raad en ondersteuning. Dat waren 
vaak situaties waar het niet goed ging.
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Er was in veel van die vragen en kwesties alle reden om de bij-
zondere zorgplicht die door de veteranenwet wordt gestipuleerd 
vorm en vooral inhoud te geven. Niet zelden ging het om het 
geven van erkenning en waardering. Die zorgplicht is niet een 
juridisch begrip dat eng moet worden uitgelegd of moet worden 
begrensd door de met de Veteranenwet beoogde reikwijdte.
Het gaat er niet om erkenning en waardering met de mond te 
belijden, maar deze moeten met het hart worden gegeven.

Daarvoor kan inspiratie worden gevonden in de Canadese wet-
ten, regels en praktijk. Waar een ‘Veterans Bill of Rights’ de ve-
teraan noemt als Special Citizen. Een bijzondere burger die aan-
spraak maakt op respect, dignity and fairness. Een bijzondere 
burger die recht heeft op ondersteuning, heldere en duidelijke 
informatie én toegang heeft tot recht en rechtsmiddelen. Dat is 
werkelijke erkenning en waardering in de praktijk.

De klachten bij de Veteranenombudsman gaan vaak over gebrek 
aan de genoemde erkenning en waardering en het uitblijven van 
de bijzondere zorg. Iedere klacht vraagt er om te worden be-
handelde vanuit het perspectief van de veteraan, zijn partner en 
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kinderen. Juist het serieus nemen van degenen die aankloppen 
is het begin van het herstel van wat vast is gelopen en biedt kan-
sen om te leren van fouten die zijn gemaakt.

Dan hoort de vraag te worden gesteld of wij echt en oprecht 
luisteren naar de veteranen. Niet alleen de Veteranenombuds-
man behoort te luisteren, maar ook en juist degenen die werk-
zaam zijn in de krijgsmacht en Defensie behoren te luisteren. 
En eerlijk gezegd gebeurt dat lang niet altijd. Als Veteranenom-
budsman hebben wij ons bij herhaling sterk gemaakt voor een 
verbetering van de klachtenprocedures bij Defensie. Hebben wij 
gewezen op het onvoldoende door Defensie onderkennen van 
het belang van de inloophuizen voor veteranen. Hebben wij pijn-
lijke conclusies moeten trekken over niet goed verlopen re-inte-
gratie van gewonde veteranen en wijzen wij op tekortkomingen 
in de protocollen rond het MIP. Veel gaat goed in ons land, maar 
is ook nog veel te wensen.

De vraag hier vandaag wat te zeggen bracht mij ook terug in 
mijn eigen geschiedenis. Ik vroeg mijn schoonmoeder hoe het 
was om na de oorlog op te groeien in Indië/Indonesië en ik vroeg 
mijn eigen moeder naar haar oom die als luchtmachtmilitair in 
de oorlog in Indië had gediend. En ik moest weer denken aan 
de verhalen van Schout-bij-nacht Lindner, onder wiens gezag ik 
mijn diensttijd heb vervuld, over de slag bij Vlakke Hoek.

Zomaar een aantal verbanden die eenvoudig zijn te leggen en 
mij verbinden met onze geschiedenis. En ik ging lezen. Onder 
andere in ‘De heren worden bedankt’ van Ant. P. De Graaff. Ach-
terin dit boek is een brief afgedrukt die De Graaff ontving van de 
Inspecteur Generaal van de Koninklijke Marine en de Koninklijke 
Landmacht. Daaruit citeer ik de volgende passage:
“Het gehele Nederlandse volk zal het zich tot een plicht rekenen 
u bij te staan en een plaats te vinden, waar gij het land naar uw 
beste krachten kunt blijven dienen, evenals gij dit gedaan hebt 
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tijdens Uw verblijf overzee. De vanwege de Overheid aangewe-
zen instanties en de in het leven geroepen medewerkende orga-
nen zullen u met raad en daad bijstaan.”

Veel van de vragen en klachten die aan de Veteranenombuds-
man worden voorgelegd betreffen situaties waarin die woorden 
nu juist geen bewaarheid zijn geworden.
Die vragen en de moeilijkheden waar ook vandaag nog Indië-ve-
teranen mee kampen brachten mij tot verder lezen en studeren. 
Ik werd overdonderd door de veelheid en de verscheidenheid 
van schriftelijke bronnen. Ik las over de controverse rond histo-
risch onderzoek dat was én wordt uitgevoerd. Een enorme ver-
scheidenheid aan woorden en begrippen:

Burgeroorlog, Vrijheidsoorlog, Politionele acties, excessen, gru-
welen, wreedheden, dienstplichtigen, oorlogsvrijwilligers, Indo-
Europeanen, KNIL militairen en vrijheidsstrijders.

Er bestaan inmiddels onderzoeken met conclusies en er komen 
nog onderzoeken met conclusies over het einde van de oorlog 
in Indië en wat zich daarna heeft voorgedaan. De uitkomst van 
al die onderzoeken is van groot belang om van te leren en te be-
grijpen, maar kan nooit een streep halen door de ‘Bill of Rights’ 
van de veteraan.
En daar hebben we nog veel te leren want niet alles gaat goed 
zoals blijkt uit de hierna geciteerde brief van de weduwe van een 
Indië-veteraan:

“Na 70 jaar is er dus bij Defensie nog steeds niets veranderd.
Mijn man was Indiëveteraan en is na zijn terugkomst altijd, zo-
wel lichamelijk als geestelijk, ziekelijk geweest. Hij is diverse 
keren voor een keuring geweest, maar werd nooit gehoord. Bij 
binnenkomst alleen: ‘Als u hier voor geld komt, bent u aan het 
verkeerde adres!’ en kon hij weer gaan. Niet alleen hij, maar het 
hele gezin heeft eronder geleden. En nog.
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Waar is Defensie toch mee bezig? Ik word hier zo verdrietig van. 
Mijnheer Van Zutphen help die mensen toch. Het gaat niet altijd 
om geld, maar wel om erkenning en gehoord te worden.  
Voor mijn man is het te laat , hij is inmiddels overleden.”

Het appel dat deze mevrouw doet op de Veteranenombudsman 
geef ik graag door aan u allen. Ik stel voor dat we op haar appel 
reageren door er voor te zorgen dat we aan alle veteranen hun 
rechten garanderen, dat we zorgen voor hun individuele onder-
steuning en dat we ons naar onze veteranen met bescheiden-
heid zullen opstellen door te luisteren naar hun verhalen en niet 
te snel met een oordeel zullen klaar staan.

Graag noem ik de heer Gerrit Achterhof als voorbeeld van be-
scheidenheid waar ik mij naar richt. De heer Achterhof heeft on-
ophoudelijk gestreden voor de erkenning van de heldendaden 
van zijn kameraad Pieter Slager. Slager was een Indië-veteraan 
die in Korea heldenmoed heeft getoond en daarbij gesneuveld 
is. Het verhaal is bij velen van u naar ik hoop bekend. Admi-
nistratieve haarkloverijen stonden aan het postuum toekennen 
van het Bronzen Kruis aan Korporaal Slager in de weg. Gerrit 
Achterhof ging uit van de regel dat heldenmoed nimmer kan 
verjaren. Hij hield net zolang stand tot zijn kameraad door de 
minister werd onderscheiden en de versierselen aan een neef 
en naamgenoot van de korporaal werden uitgereikt. De essentie 
van dit voorbeeld is te zien op de foto van de ceremonie. Ach-
terhof zit op, als ik goed heb geteld, de vierde rij. De drie rijen 
voor hem zijn gevuld door anderen, veelal officieren. Ik laat het 
oordeel over dit beeld aan u. Zoek de foto nog eens op en leer 
ervan. En als u ooit in een vergelijkbare situatie komt te verkeren 
zorg er dan voor dat meneer Achterhof, of al degenen die net als 
hij strijden voor de daadwerkelijke erkenning en waardering van 
onze veteranen, de plaats krijgt die hem toekomt.
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Dan doet u ook recht aan de oproep van de mevrouw van wie ik 
zojuist de brief voorlas. Zij vraagt ons “Help die mensen toch, 
het gaat niet altijd om geld maar wel om erkenning en gehoord 
te worden.”

Laten we elkaar vandaag beloven dat we inderdaad zullen hel-
pen zoals mevrouw ons vraagt. Ik zal haar berichten dat we haar 
boodschap heel goed hebben begrepen. We zullen de Indië-vete-
ranen en hun families helpen, erkennen en waarderen. Net zoals 
wij dat doen voor allen die hier vandaag herdacht worden.
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De erewachten werden gevormd door de Koninklijke Marechaussee, 
het Regiment van Heutsz en veteranen van het 
Regiment Bevoorrading en Transport.
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Declamatie geschreven en voorgedragen door 
Hans van Bergen, schrijver/dichter, 
ter gelegenheid van de 32e Herdenking

In dit park van leedgevulde leegtes
en nooit vergeten kameraadschap
kruipen de jaren gestaag naar elkaar
en reiken verwonde en geschonden handen
van zoveel generaties gevallenen
tijdloos naar elkaar.

In de dood staan zij geschouderd,
de gevallenen van alle tijden
zonder naam,
zonder rang,
en zonder uniform of nationaliteit.
Enkel en alleen en puur als mens.

De dood heeft geen kalender,
discrimineert niet naar ras of naar geloof.
Is blind voor huidskleur
en kent geen taal.

En zo kent ook het leed
over verloren zonen en verloren dochters,
geen landgrens of een plaatsbepaling
door een lengte- of een breedtegraad.

Het leed over verloren zonen
en verloren dochters weegt niet zwaarder
in een paalwoning op Sumatra,
dan in een kapotgeschoten huiskamer in Irak
of in een gordijnverduisterd rijtjeshuis
in Breda of Loenen aan de vecht,
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waar een zoon van zijn missie
nooit is teruggekeerd.

Pijn en leed over verlies
zijn niet gerelateerd aan een plaats
of een periode in de tijd.
Elke moeder of vader of broer of zus
of kameraad
van een verloren zoon of dochter
torst hetzelfde leed.

En toch wordt elke keer weer opnieuw
dat enkel door de nabestaanden
gelijkgedragen leed,
geschaakt en ingepalmd
door anderen,
slechts voor het maken
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van een politiek statement
of het stutten van
een onderzoek of een rapport

Of wordt onterecht gebruikt
voor het onderbouwen
van de wankele mening
van groeperingen van mensen
die zelf nooit
iemand verloren door strijd
of door oorlogsgeweld
of oog in oog hebben gestaan
met de dood
in een vochtig rijstveld op Java
of in de hallucinerende wouden van Nieuw Guinea
of tussen de verblindende zandheuvels in Libanon

Hoe kun je het leed over
verloren zonen en dochters
en nooit teruggekeerde kameraden,
polariseren of maken
tot een maatschappelijk statement
enkel voor eigen gewin,
als je nooit zelf heb getijgerd
tussen gevallen kameraden door,
in angst en vrees voor je eigen leven
en dus de nuances van de context
van tijd, en plaats en omgeving kent.

Want in de context van plaats en tijd
van elke strijd, van elke missie
schuilt de échte waarheid van het verhaal
dat alleen jij, uitgezondene op missie
en jij oude en jonge veteraan,
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kunt vertellen uit eigen beleving
om de balans van discussie en onderzoek
naar het evenwicht om te laten slaan.

Zodat herdenken steeds meer
om kan buigen naar verzoenen
en begrip voor elkaar.

Want is dat niet de boodschap
van de duizenden namen die hier in
in dit park van leedgevulde leegtes
en nooit vergeten kameraadschap
in de zuilen en plaquettes van beide
monumenten gegoten zijn?

De boodschap dat pijn en leed over verlies
niet gerelateerd zijn aan een plaats
of een periode in de tijd.
Dat elke moeder of vader
of broer of zus of veteraan
van een verloren zoon of dochter
of kameraad hetzelfde leed met zich torst.
Is dat niet het échte verhaal
dat al die gebeitelde namen in het oude
en het nieuwe monument
ons verheven boven elke discussie
over Wie en Wat en Wanneer en Waarom
willen vertellen?

Het verhaal van
menselijke onverdraagzaamheid
en politieke strijd,
van menselijke tekortkomingen
als hebzucht, machtswellust en zwakte
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die altijd en eeuwig en overal
weer de oorzaak zijn
voor oorlog en voor strijd.

Vertellen al die hier in dit park
in staal geslagen namen
achter verloren zonen en verloren dochters
en verloren kameraden
ons niet het enige en echte en universele verhaal
achter Indonesië, Nieuw Guinea,
Irak, Sarajevo of Duinkerke of Sobibor.

Het enige en echte universele verhaal
dat uiteindelijk het herdenken
naar wederzijds begrip om kan laten slaan,
en gewonde en geschonden handen
ontdaan van uniform of nationaliteit
in verzoening laat reiken
naar elkaar.

@Hans van Bergen 
Roermond september 2019

Schrijver/dichter 
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De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ van de 
Koninklijke Landmacht en het Reuvers Mannenkoor 
verzorgden muzikaal de Herdenking

Het Reuvers Mannenkoor zong de werken: Bapa Kami Biasa, Mnogaja 
Ljeta, met solist Jan Jacobs, Khodosh, Boedy Imja Hospodnie, Terang 
Boelan, Captives’ Hymn en An Evenings Pastorale.

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ speelde de werken: Elegy 
on the R.A.F. Theme, Bist du bei mir, St. Thomas Choral, To My Country, 
Locus Iste, Celebre Adagio, Arioso, Theme from Schindler’s List
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Toespraak door de voorzitter van de stichting Nationaal  
Indië-monument 1945-1962 de heer Jo Kneepkens, 
ter gelegenheid van de Themalezing in TheaterHotel 
De Oranjerie op zaterdag 7 september 2019

Excellenties, generaals, dames en 
heren,
Als voorzitter van de stichting Nati-
onaal Indië-monument 19��-19�2 
heet ik u allen hartelijk welkom bij 
deze themalezing in een reeks van 
velen, welke wij in de komende ja-
ren zullen organiseren. Vanmid-
dag herdenken wij voor de �2ste 
maal hier in Roermond de omge-
komen militairen in het voormalig 
Nederlands-Indië en Nederlands-
Nieuw-Guinea. Maar we blijven 
ook stil staan bij alle andere mili-
tairen, omgekomen tijdens alle andere Nederlands missies na 
de Tweede Wereldoorlog.
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 als het gaat om het 
stil blijven staan bij de uitzendingen door Nederlandse militai-
ren na de Tweede Wereldoorlog.
Het herdenkingspark is een unieke plaats waar vele militairen 
van alle krijgsmachtdelen gedurende het gehele jaar samen-
komen om bij die veteranen, welke tijdens uitzendingen na de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, stil te blijven staan en 
hen te eren en te herdenken.
Hierdoor is er het besef bij de stichting Nationaal Indië-mo-
numnet 19��–19�2 ontstaan om haar oorspronkelijke doel-
stellingen te verbreden. Wij denken aan alle veteranen, oud en 



�1

jong en verbinden deze gedachte. Hierdoor zal de gezamelijke 
kracht, welke beide monumenten uitstralen worden versterkt.
Een middel om verder stil te blijven staan bij die Nederlandse 
militairen, welke uitgezonden zijn gedurende de afgelopen �0 
jaren is deze Themalezing. Hiermee bieden wij deze groep ve-
teranen de gelegenheid om hun verhaal met anderen, vetera-
nen, nabestaanden en geïnteresseerden te delen.
Afgelopen jaar mochten wij luisteren naar de lezingen van bri-
gade-generaal Jeff Mac Mootry, de luitenant Peeters, de adju-
dant der Mariniers Van de Wetering en de Marinier Rodney de 
Vries waarin de missies UNAMIC en UNTAC, uitgevoerd in Cam-
bodja tussen 1992 en 199� centraal stonden.
Vandaag staan wij stil bij de UNPROFOR-missies in Bosnië, wel-
ke van 10 maart 1992 tot 20 december 199� heeft geduurd. In 
het totaal hebben er rond 10.000 Nederlandse militairen aan 
deze missie deelgenomen en zijn zeven Nederlandse militairen 
omgekomen. Maar wie zouden hier niet beter over kunnen ver-
tellen dan diegenen, die hier zelf bij betrokken waren.

Dit zijn vandaag:
Generaal-majoor buiten dienst Henk Morsink.
Kolonel Gerard van Kuijck
Majoor Ron Deelen
De heer Barry Hofstede

Generaal Morsink maakte destijds deel uit als observer van de 
European Community Monitoring Mission (ECMM) in het voor-
malige Joegoslavie. Momenteel is hij de kanselier der Neder-
landse Orden en tevens voorzitter van het Kapittel van de Mili-
taire Willems-Orde.

Kolonel van Kuijck, majoor Deelen en de heer Hofstede maak-
ten deel uit van de het 1ste Nederlandse–Belgische Verenigde 
Naties Transport Bataljon en waren uitgezonden in het kader 
van de United Nations Protection Force (UNPROFOR).

•
•
•
•
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Gerard en Ron zijn beiden nog actief dienend militair. Barry 
was destijds dienstplichtig militair en is nu schrijver. Zij zullen 
dadelijk hun eigen ervaringen met ons delen. 

Dit jaar is de missie ‘UNPROFOR – fase 01’ het onderwerp. Vol-
gend jaar zal dat ‘UNPROFOR – fase 02’ zijn, waarbij het dan  
2� jaar geleden is dat de militairen van Dutchbat III in Srebre-
nica gelegerd waren. U kent allen de verschrikkelijk gebeurte-
nissen rondom deze enclave.
Naast vooruit kijken, kijk ik ook terug. Ik heb enkele sprekers 
van afgelopen jaren al welkom mogen heten, maar er is ook 
nog een taak weggelegd voor de hoofdspreker van afgelopen 
jaar. De ‘NIM wisseltrofee’, in de vorm van een Regimentsstok-
je, zal een heel jaar in het bezit zijn van de nieuwe hoofdspre-
ker. Daarna zal hij of zij hem aan de opvolger doorgeven. De 
‘NIM wisseltrofee’ is voorzien van inscripties, betreffende het 
thema van de lezing, het jaar van de lezing en naam van de 
hoofdspreker.

Mag ik nu brigade-generaal 
der Mariniers Mac Moo-
try verzoeken om het Re-
gimentsstokje van de NIM 
Themalezingen over te dra-
gen aan generaal-majoor 
Morsink.
Dank u wel generaal Mac 
Mootry. Om onze erkenning 
uit te drukken voor het feit 
dat u afgelopen jaar de hoofdspreker was, 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 spre-
kers van afgelopen jaar.
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Nu wordt het tijd voor de lezing van vandaag.
Echter, voordat ik het woord geeft aan generaal Morsink wil ik 
de bedrijven Damen Shipyards, gevestigd in Gorichem en SIF 
Group, gevestigd hier in Roermond nogmaals hartelijk bedan-
ken voor de ontvangen steun. Zonder deze beide bedrijven zou 
het moeilijk voor de stichting zijn geweest om de Thema-lezin-
gen hier in TheaterHotel De Oranjerie te kunnen organiseren. Ik 
geef nu graag het woord aan generaal-majoor Henk Morsink.

Het kwintet van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ 
onder leiding van adjudant Christelle van den Berg leverde de 
muzikale omlijsting.bij de Themalezing

Nieuwsplatform Delta Limburg heeft van de lezingen video-
opnamen gemaakt. De video’s staan op de website: 
www.deltalimburg.nl 
Klik vervolgens in het zoekveld op zoeken, type UNPROFOR 
en de vier video’s komen meteen in beeld. 
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Majoor Ron Deelen was mede-
verantwoordelijk voor de voed-
seltransporten in oorlogsgebied 
Bosnië-Herzegovina. Tijdens een 
beschieting van het konvooi, on-
der de vlag van VN, raakt Deelen 
zwaargewond

De mens achter de militair
Het verhaal van Ron Deelen gaat 
over het gevecht dat je zelf moet 
voeren om de diepe sporen die de 
missie heeft nagelaten, te boven 
te komen. Je denkt dat het goed 
komt als je maar weer terug bent 
in Nederland; daar is de medische 
zorg die je nodig hebt. 

Opgeven is geen optie
Je bent echter niet alleen fysiek beschadigd maar ook psychisch. 
Angst voor de toekomst komt bovendrijven. Vragen komen naar 
boven als: ‘kan ik wel bij defensie blijven’ en ‘in welke functie’. 
Privé gaat het hem ook niet voor de wind.
In zijn revalidatieperiode volgt hij echter, op advies van de be-
drijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, de opleiding HBO maat-
schappelijk werk zodat hij nu in staat is om andere actieve en pro-
actieve veteranen te helpen. 2� jaar na beschoten te zijn wordt hij 
eindelijk geregistreerd en erkend als ‘gewonde militair’.

Zijn advies luidt dan ook: focus op wat belangrijk voor je is; 
vraag hulp, niet meer maar de juiste hulp krijgen.
Majoor Ron Deelen heeft zijn ervaringen in het boek ‘Ik ben 
nooit verslagen’ op laten tekenen.
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Kolonel Gerard van Kuijck was 
ten tijde van UNPROFOR-missie 
luitenant bij het Transportbataljon 
met als opdracht het verlenen van 
humanitaire hulp door distributie 
van hulpgoederen.

De ruggengraat van de 
humanitaire hulpverlening
In zijn lezing ging van Kuijck in op 
wat deze unieke operatie beteken-
de om humanitaire hulp te verle-
nen in een door oorlog geteisterd 
Bosnië. De omstandigheden waren 
zwaar: Er was geen vredesmissie-akkoord; de transporten wer-
den beschermd door civiele partijen; het slechts licht bewapen-
de bataljon mocht zich alleen beschermen uit zelfverdediging; 
indien er sprake was van enig wegennet werden veelal oude 
geitenpaden bedoeld. 
Bovendien voerden de transportroutes om de noodlijdende be-
volking te bevoorraden kriskras dwars door gebieden strijden-
de Moslims en Kroaten. 

Diepe sporen
Het aarzelend optreden van de internationale gemeenschap, de 
val van Srebrenica de daaropvolgende deportatie en genocide 
van moslimjongens en -mannen, de door de NAVO geleide in-
terventie heeft diepe sporen gemaakt in het denken over vre-
desmissies. De missies van het Transportbataljon heeft bij de 
mensen zelf diepe sporen achtergelaten.
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Barry Hofstede was dienstplichtig 
militair en viertonner chauffeur bij 
het Transportbataljon. Net als vele 
andere dienstplichtige soldaten ver-
trok hij naar Bosnië om humanitaire 
redenen. En volgens Defensie waren 
de risico’s aanvaardbaar. In Bosnië 
aangekomen reden de konvooien 
door verwoeste landschappen, zag 
men menselijk leed van heel nabij: 
overal was oorlog. Kinderen beroofd 
van hun jeugd door volwassenen.

Voor altijd gewond
De oorlog escaleert: er is een groeiende kloof tussen politiek en 
werkelijkheid. De troost die hij vindt is onvoorwaardelijke kame-
raadschap; je collega militairen die bereid zijn voor elkaar te ster-
ven. Hofstede gaat voor een maand of drie met een gestorven 
kameraad tijdelijk terug naar Nederland. Op 1� april 199� werd 
Srebrenica door de Verenigde Naties tot veilige enclave verklaard. 
Op � mei 199� ging Hofstede terug naar Nederland.

Eenzaamheid als je herinneringen niet kan delen
Vervolgens krijgt hij paniekaanvallen en herbelevingen. Alles wat 
je aanraakt mislukt; mensen zagen je als oorlogsmisdadiger. Door 
mensen op afstand te houden meent Hofstede zich te beschermen. 
Na enkele chaotische, eenzame jaren komt hij iemand tegen van de 
Bond van Militairen; hij loopt leeg! Op dat moment viel de last van 
zijn schouders: hij had PTSS en kon een behandeltraject volgen.

Herdenken, Gedenken en Eren
Hofstede staat voor de herinnering levend houden opdat men 
niet vergeet. Het verhaal mag niet verwateren noch stoppen. 
Wij moeten waken voor cynisme en onverschilligheid.
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Generaal-Majoor Henk Morsink 
is in 199� uitgezonden als diplo-
maat naar Bosnië.

No soldiers job, 
but only soldiers can do it
UNPROFOR is in de ogen van  
Morsink een missie van diploma-
ten. Hij is dan ook uitgezonden als 
conflictbemiddelaar. Aan de basis 
van het conflict is de opsplitsing 
van bevolkingsgroepen vanuit na-
tionalisme.

De missie was gestoeld op een niet op feiten gestoelde risico-
analyse; de uitgezonden militairen waren in geen enkel opzicht 
op datgene wat op hen af zou komen voorbereid.
Alleen het materieel al: geen helmen maar (blauwe) petjes; 
voertuigen afgeschermd met slechts zeil.
Toen hij dit meldde en vroeg om helmen was slechts het ant-
woord dat het bataljon maar terug moesten komen, het gevaar 
was onderschat.

Morsink is getuige geweest voor het Joegoslavië¬tribunaal. Dat 
heeft geholpen bij de verwerking. Verder is hij voldoende ge-
traind om posttraumatische stresssymptomen te onderkennen. 
Hij heeft alles een plek gegeven.
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