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Geachte veteranen, nabestaanden, vrienden en belangstellenden,

De Stichting Nationaal Indië-monument 1945–1962 kijkt terug 
op het jaar 2022, een jaar vol tegenstellingen. 
Centraal stonden de jaarlijkse herdenking inclusief de thema-
lezing in september, zowel de Fakkeltocht op de ‘Dag van de 
Verenigde Naties’ eind oktober, vanuit het centrum van Roer-
mond naar het Monument voor Vredesoperaties. Ook hebben 
wij wederom een dialoogbijeenkomst met middelbare scholie-
ren kunnen organiseren. Wij zien deze activiteiten als hoogte-
punten. 
Ik wil echter niet onvermeld laten dat de uitkomsten en ge-
presenteerde conclusies van het meerjarig Indië-onderzoek 
ons als stichting zwaar heeft geraakt. Wij hebben onze mening 
hierover tijdens de verschillende gelegenheden gedeeld en ge-
probeerd om onze veteranen bij te staan, waar mogelijk. Zo 
zijn we blij en trots dat wij hebben mogen meewerken aan het 
initiatief, inclusief de voorbereidingen van het onderhoud van 
Indië-veteranen met Zijne Majesteit de Koning op 1� december 
op Paleis Noordeinde te Den Haag. Wij zullen ons ook in de 
toekomst blijven inzetten voor onze veteranen.

Samenvattend, duizenden veteranen, nabestaanden, autoritei-
ten en geïnteresseerden brachten tijdens bovengenoemde en 
nog talloze kleinere activiteiten in het Herdenkingspark Roer-
mond een bezoek aan de monumenten om te herdenken en 
te gedenken. Veteranen en nabestaanden spreken hier positief 
over. Het is ook voor hen voor wie wij dit alles (blijven) doen.

We hebben een druk en bewogen jaar achter ons en ook de 
aankomende jaren zijn nog veel werkzaamheden te verrichten. 
Bovengenoemde activiteiten zullen verder gaan. De voorberei-
dingen voor de herdenking 202� en andere evenementen staan 
in de steigers of zijn alweer begonnen. 
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Wij kunnen dit alles niet alleen en ook in 202� blijven wij hopen 
om te mogen rekenen op uw instemming, ondersteuning en 
aanwezigheid. Wij willen verder, schouder aan schouder, sa-
men met u allen, veteranen, nabestaanden, autoriteiten, part-
nerorganisaties, belangstellenden en belanghebbenden.

Ik sluit dit voorwoord af met een speciaal dankwoord aan de 
vele vrijwilligers, welke bovengenoemden activiteiten mede 
met het bestuur steunen, gestalte geven en helpen uitvoeren. 
Zonder heb zou er mogelijk in deze vorm geen herdenking 
kunnen zijn. 

Ik hoop dat 202� 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 2 september 202� in Roermond 
persoonlijk te mogen begroeten.

J. A. Kneepkens MSc. 
Voorzitter Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
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Themalezing ‘Dutchbat III’ voorafgaand aan de Herdenking 
in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond

Generaal Kees Matthijssen gaf tijdens de themalezing een 
scherpe beschouwing over de periode vóór de val van Srebre-
nica en over de lange bloedige strijd die uiteindelijk leidde tot 
de val van deze Bosnische stad. 
Ook Kolonel Frans Erkelens en Kapitein-Vlieger b.d. Manja Blok 
hebben hun ervaringsverhaal gedeeld; Zij kregen als Neder-
landse VN-militairen de opdracht de bevolking te beschermen. 
Zij maakten de val van dichtbij mee en vertelden over de gevoe-
lens van onmacht en het uitblijven van luchtsteun. 
Muzikale bijdragen werden geleverd door Sergeant-Majoor Den-
nis Kroon en het Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso 
onder leiding van kapelmeester Jan Wijenberg.
.
Zij speelden de volgende werken:
Brothers in arms – Mark Knopfler arr. Hans van der Heide
It`s Probably me – Gordon Matthew Thomas Sumner (Sting) 
arr. Dominique Vanhaegenberg
Guiding Light – Dennis Kroon arr. Dominique Vanhaegenberg  

De videoregistratie is te zien op onze website: www.nim-roer-
mond.nl/toespraken.html of op ons eigen YouTube kanaal.
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YouTubekanaal Nationaal Indië-monument 1645-1962
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Toespraak van de heer Jo Kneepkens, voorzitter stichting 
Nationaal Indië-monument 1945-1962

Excellenties, schout bij nacht, generaals, veteranen, dames en 
heren,
Graag heet ik u allen van harte welkom tijdens de �5ste herden-
king hier in het Nationaal Herdenkingspark te Roermond.
Ook richt ik mij in het bijzonder tot allen, die vandaag deze er-
denking hier in Roermond via de live-uitzending op de zender 
L1, via streaming of op enige andere wijze volgen.  

Wij herdenken vandaag in het bijzonder de omgekomen kame-
raden in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-
Guinea in de periode 1945-1962. Wij doen dit bij het Nationaal 
Indië-monument. Daarnaast herdenken wij de Nederlandse mi-
litairen, die sindsdien zijn omgekomen tijdens internationale 
vredesmissies. Wij doen dit bij het Monument voor Vredesope-
raties.

Bij aanvang van deze herdenking blijf ik stilstaan bij een bijzon-
der persoon voor onze stichting. De heer Jim Overklift Vaupel 
Kleijn. Jim was sinds het begin nauw betrokken bij onze herden-
kingen. Hij is vandaag éen jaar geleden, hier in het Nationaal 
Herdenkingspark en in aanloop naar onze herdenking onwel 
geworden en later op de dag overleden. Hij stuurde jarenlang 
vele tientallen vrijwilligers aan en had de leiding over de hier 
achter mij staande banierengroep. Jim stierf in het harnas en 
zal altijd met deze herdenking verbonden blijven. Ook zullen 
wij zijn optimisme en enthousiasme blijven missen.

Het jaar 2022 is een bijzonder jaar. Een jaar met tegenstellin-
gen. Na twee herdenkingen met opgelegde beperkingen door 
Corona, organiseren wij vandaag een herdenking zoals voor 
2020 met vele aanwezigen. Hier zijn wij erg blij mee. Ook vie-
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ren wij een lustrum, wij komen vandaag voor de �5ste keer bij 
elkaar.

Nog maar enkele maanden geleden waren wij getuige van de 
uitkomsten van het meerjarig Indië-onderzoek. Iets wat ons al-
len, hier vandaag aanwezig in Roermond, mogelijk bezig heeft 
gehouden en raakt. Hierover is veel geschreven en gezegd. 
Ook wij als Stichting Nationaal Indië-monument hebben hier 
een mening over die nauw aansluit op de posities van het Vete-
ranen Platform en het Nederlands Veteraneninstituut. Natuur-
lijk zijn wij teleurgesteld in de uitkomst van het onderzoek en 
de gepresenteerde conclusies.

Wij proberen te begrijpen hoe dit zo is gekomen. Lag het aan 
de gekozen vorm van communicatie en de berichtgeving, die 
in onze ogen toch de plank op verschillende vlakken missloeg. 
Waren er andere aspecten, die meespeelden?
Is het onderkend hoe belangrijk het is dat het hele verhaal, zeker 
over deze complexe periode in onze geschiedenis, in een juiste 
balans van feiten, gebeurtenissen en nuances moet worden ver-
teld en gepresenteerd met allesomvattende conclusies?

Waren de vele positieve bijdragen van onze veteranen, zoals 
extra ondersteuning, voedselvoorzieningen, medische hulp 
aan de lokale bevolking en verbeteringen aan de infrastructuur 
gewoon deel van hun opdracht en niet bíjzonder genoeg om ze 
derhalve maar nauwelijks in het onderzoek te hoeven te belich-
ten en maar zijdelings in de eindconclusies te benoemen?

Was het niet zo dat het overgrote deel van onze veteranen on-
dersteunende functies vervulden, zij het bij het korps admi-
nistratie, bij de geneeskundige dienst of andere verzorgende 
eenheden? Zijn deze militairen ooit direct en persoonlijk be-
trokken geweest bij de handelingen, die tot extreem geweld 
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hebben geleid? Dit alles neemt niet weg dat wij als stichting 
het plaatsvinden van extreem geweld niet tegenspreken noch 
goedkeuren.

Maar is het ook niet onvoorzichtig en incompleet om naar de 
verschillende vormen van geweld te verwijzen, zonder dat er 
een kwantificatie plaatsvindt? Worden hierdoor niet alle mili-
tairen al te gemakkelijk over een kam geschoren. Is het niet 
verwarrend dat in het boek ‘De brandende kampongs van ge-
neraal Spoor’ door dr. Remy Limpach gesteld wordt dat ‘De 
meerderheid van de Nederlandse soldaten en officieren met be-
trekking tot extreem geweld zich correct gedroegen’, maar dat 
in de eindconclusies van het meerjarig onderzoek de nadruk is 
gelegd op ‘structureel extreem geweld, gepleegd door de Ne-
derlandse krijgsmacht’?
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Afsluitend, het is onze mening dat het een gemiste kans is ge-
weest om éen zo compleet mogelijke weergave van gebeurte-
nissen en feiten, inclusief de benodigde nuances te geven.

U hoort, wij zitten nog met heel veel vragen en mogelijk zal 
de in februari 2022 gepresenteerde uitkomst aanleiding geven 
om voor nader onderzoek te vragen. Hierdoor worden onze 
veteranen verder in het ongewisse gelaten. Dit alles hebben zij 
niet verdiend.

Het zijn déze veteranen, toen veelal jonge mannen, die in op-
dracht van onze regering destijds voor vele jaren naar de Oost-
Indische Archipel afreisden, ver van huis om aldaar, samen met 
hun KNIL-kameraden te dienen onder vaak zeer moeilijke om-
standigheden en om de orde en vrede te herstellen. Ditzelfde 
geldt ook voor onze militairen, die aan latere internationale 
missies deelnamen en ook nu nog deelnemen.

Wij zijn vandaag tezamen rondom het ‘Verbindend Monument’. 
Het is niet meer dan gerechtigheid, dat wij onze militairen ge-
denken; zij verdienen ons respect en onze dankbaarheid voor 
de steun die zij toen in Nederlands-Indië, maar ook sindsdien 
elders bij zoveel vredesoperaties gegeven hebben aan de be-
volkingen aldaar.

Daarom zijn we hier! Daarom herdenken wij vandaag de meer 
dan 6.200 omgekomen militairen in het voormalige Neder-
lands-Indië en Nieuw-Guinea. Hun namen staan geschreven op 
de zuilen van ons Nationaal Indië-monument. Daarom herden-
ken wij de ruim 200 omgekomen Nederlandse militairen, ver-
noemd op de tafels van het Monument voor Vredesoperaties.
Wij staan stil bij hen, die omkwamen. Wij delen hun verhalen en 
noemen hun namen. Wij blijven hen met respect herdenken. Zij 
brachten uiteindelijk het hoogste offer voor ons vaderland.
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Ik sluit nu graag af met het gedicht van Chatfant:

Daar zit je dan; je ogen half geloken
Zacht pratend met een wankeltong, zo heb je nooit gesproken.
Je spreekt over de oorlogstijd
Van dingen die gebeurden
Je wil die dingen zo graag kwijt, na nachtenlang in ’t woelende 
bed
en herdromen van de strijd.
Je kijkt naar de poppen op de kast,
Die Wajang voor je spelen en je verwacht vergetelheid
In ’t schromend herzien van schaduwspelers in je hoofd,
Die nu je aandacht delen.

Ik wens u allen een waardige herdenking. 
Dank u voor uw aandacht.
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Gebed uitgesproken door aalmoezenier Sanneke Brouwers

Laat ons bidden …

God van liefde,
Vandaag herdenken we wie we zijn verloren
Gesneuveld in de strijd
in het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea
We denken ook aan hen van wie we later afscheid hebben moe-
ten nemen
Misschien zelfs afgelopen jaar
Geliefden, familie, kameraden
Geef ons troost bij dit gemis…
We voelen ook dankbaarheid
Voor de tijd die ons gegeven is met elkaar.
De liefde en zorgzaamheid die we mogen ontvangen.
De kameraadschap die we hebben ervaren
Laat ons daarom bidden voor de veteranen.
Uit dankbaarheid voor hun inzet, soms met gevaar voor eigen 
leven
Voor kracht en mildheid voor hen die gewond en beschadigd 
zijn teruggekomen
We vragen ook om bemoediging voor het thuisfront wanneer met 
de veteraan ook een stukje van de oorlog is teruggekomen.
Moge zij zich niet alleen gedragen voelen door U God, maar 
door ons allemaal
Uit respect voor degenen die bereid waren of zijn om hun land 
te dienen
Help ons hier bij

God van vrede,
Wij zijn hier om een strijd uit het verleden te herdenken
Maar kunnen dit niet zonder de oorlog van vandaag te vergeten
Dichterbij huis dan we voor mogelijk hadden gehouden
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We zien het aan met lede ogen
Gezinnen gescheiden, broeders tegenover elkaar
Burgers die vechten om te overleven, militairen vechten voor 
hun land
We bidden voor een dag dat herdenken tot het verleden be-
hoort,
omdat er geen oorlog meer is.
De keten van geweld gebroken
Mensen in vrijheid en vriendschap verbonden
Sterk ons geloof in die toekomst van vrede
En tot die tijd blijven we hartgrondig bidden
Voor de slachtoffers van geweld en oorlog
Die onschuldig en machteloos ten prooi vallen aan een strijd
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Die tot niets kan leiden
Behoed en bescherm hen als het kan
En vang hen die vallen op in Uw liefdevolle handen
Tot Uw Rijk gekomen is, vrede op aarde voor alle mensen.

God van stilte,
Hier bij elkaar zoeken wij naar woorden om ons gevoel uit te 
drukken
Ervaringen van oorlog, pijn, gemis of spijt
Herinneringen die niet in woorden zijn te vangen
Zoals: De stem van jonge mannen die te vroeg het zwijgen werd 
opgelegd
De geslotenheid van ouders die altijd voelbaar was
Het zwijgen van een geliefde waarin een noodkreet klinkt.
Een stilte die echoot in volgende generaties
Een leegte die wij met elkaar niet kunnen vullen
En daarom vragen wij U vandaag:
Sta ons bij en troost ons wanneer de stilte eenzaam is
Geef woorden aan verhalen waar over wordt gezwegen
Geef een stem aan hen die lijden in zwijgzaamheid
Laat ons voor die ander een oor, een hand of een schouder 
zijn.
En wees hier aanwezig wanneer wij vandaag
in stilte aan U voorleggen
Wat we niet hardop zeggen kunnen...

Amen
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Toespraak van de heer Mark Rutte, minister-president

Beste veteranen, nabestaanden, dames en heren,
Ook mijn familiegeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met 
Nederlands-Indië.
Mijn 6 broers en zussen zijn er allemaal geboren.
Dus Indonesië was in mijn jeugd nooit ver weg.
Toch bezocht ik het land zelf pas in 201� voor het eerst.
En dat maakte grote indruk op me omdat ik voelde: dit is waar 
zoveel familieherinneringen zijn ontstaan.
Mooie en liefdevolle herinneringen.
En ook herinneringen van pijn, verlies en groot leed.
Iets wat voor veel families in Nederland geldt.
En zeker voor u en uw familie.
Het meest tastbaar werd dat verleden toen ik het ereveld Men-
teng Pulo bezocht, de laatste rustplaats van duizenden Neder-
landse militairen en burgerslachtoffers.
Duizenden witte kruisen, een serene en gewijde plek, een bijna 
onwerkelijke oase van rust en stilte midden in de metropool 
Jakarta.
Behalve slachtoffers van de Japanse bezetting liggen hier ook 
veel militairen die na de Japanse capitulatie om het leven kwa-
men.
Vandaag herdenken wij hen en al hun kameraden, die ook het 
hoogste offer brachten, en die elders hun laatste rustplaats 
vonden.
KNIL-militairen, Nederlandse beroepsmilitairen en veel dienst-
plichtige jonge mannen die vanuit Nederland naar een ver en 
voor hen onbekend land werden gestuurd.
Zonder noemenswaardige training of adequate uitrusting, am-
per voorbereid op wat hen te wachten stond.
Voor velen was het een overweldigende en angstaanjagende 
ervaring.
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De situatie in Indië, waar de Indonesische republiek werd uitge-
roepen, was chaotisch, intens gespannen en gewelddadig.
De capitulatie van Japan had niet geleid tot vrede, maar tot een 
eruptie van geweld – bij ons bekend als de Bersiap - die onder 
alle bevolkingsgroepen slachtoffers eiste.
Nederlandse militairen en dienstplichtigen werden een strijd 
ingestuurd die niet te winnen was.
Op zichzelf aangewezen, continu gedwongen zeer ingrijpende 
keuzes te maken, onvoldoende gestuurd of bijgestuurd door 
de falende gezagsdragers van toen.
Een onmogelijke missie.
Dat wordt bevestigd in het wetenschappelijk onderzoek naar 
het optreden van Nederland in Indonesië in de jaren 1945-1949 
dat in februari van dit jaar is gepresenteerd.
Ik besef: dat onderzoek heeft veel losgemaakt.
Nare herinneringen kwamen weer naar boven, en ook gevoe-
lens van pijn en miskenning.



19



20

De conclusies waren stevig.
Feit is dat er in deze periode ook van Nederlandse zijde sprake 
was van wijdverbreid extreem geweld.
Dat moeten we met elkaar onder ogen zien.
Tegelijkertijd heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat de ver-
antwoordelijkheid moet worden gelegd waar die thuishoort: bij 
de gezagsdragers van toen – de regering, het parlement, de 
legerleiding en de gerechtelijke autoriteiten.
Dus zeker niet bij de individuele dienstplichtigen.
Die zijn juist in een onmogelijke positie gebracht, waarvan zij 
en hun familie altijd de last hebben gedragen – tot op de dag 
van vandaag.
Het kabinet heeft daarvoor excuses gemaakt.
En die wil ik vandaag herhalen.
Excuses aan alle veteranen die zich toentertijd als goed militair 
hebben gedragen.
Excuses aan al diegenen die sindsdien kampen met zware li-
chamelijke en mentale gevolgen, iets waarvoor lang te weinig 
aandacht en te weinig erkenning is geweest.
En ook excuses aan de tweede en volgende generaties, die 
zijn opgegroeid met de pijn en het verdriet van hun ouders en 
grootouders.
Die pijn nemen we daar niet mee weg.
Deze moeilijke periode uit onze geschiedenis blijft voor velen 
onvoltooid verleden tijd.
Daarom is het van het grootste belang dat we blijven luisteren, 
het gesprek blijven voeren en alle verhalen blijven horen.
En vooral ook: dat we blijven herdenken, zoals we hier vandaag 
gezamenlijk doen.
Dank u wel.
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Gedicht, geschreven én voorgedragen door leerlingen 
van Basisschool Hubertus uit Herten 

-LINDE-
De 2e Wereldoorlog was hier maar net voorbij,
De puinhopen rookten nog na.
Maar aan de andere kant van de wereld,
Was onze hulp ook keihard nodig.
Dappere jonge mannen vertrokken,
Gingen onze verre gebieden verdedigen.
Zoiets doe je niet zomaar,
Dan moet je erg dapper zijn!

-SAAR-
Bij aankomst zagen ze een vreemde wereld,
Onbekend, nieuw, ook mooi en heel erg warm.
Maar…de hel was er losgebroken.
Die jonge mannen moesten toch het schip verlaten,
Niet wetende wat er nog komen ging.
Kinderen waren er verdwaald,
Gezinnen en huizen waren er verwoest.
Hoe verschrikkelijk de oorlog ook was,
Soldaten moesten strijden voor hun land.
Ze moesten door die vreselijke hel.

-LARA-
De oorlog was vreselijk,
Onbekenden werden bekenden.
Bekenden werden vrienden,
En vrienden werden kameraden.
Kameraden sneuvelden,
En vrienden raakten ze daardoor kwijt.
Ze kwamen nooit meer thuis,
Maar zijn wel nog in onze gedachten.
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-PIEN-
Als ik hier zo me heen kijk,
Dan zie ik kameraden van vroeger terug.
Dappere mannen,
Die hun gevallen kameraden komen herdenken.
Die zich hun vrienden nog herinneren,
We hebben veel respect voor u,
U heeft voor onze vrijheid gevochten.
Daarvoor zijn wij dankbaar,
En herdenken wij met u mee.

Joen Aelmans 
Lara van Dam

Owen van der Heijden
Pien Jacobs

Linde Kesten
Sjors Peeters 

Saar van de Vorst
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De Koninklijke Militaire Kapel speelde de werken:

St. Thomas Choral – Pavel stanek
St. Florian Choral – Thomas Doss
Remembrance Day – Jacob de Haan
Locus Iste – Anton Bruckner arr. Ton van Grevenbroek
A Flower Remembered – John Rutter arr. Diana Mols
Bist Du bei mir – J.s. Bach arr. Willy Hautvast
To my Country – Bernard Zweers arr. Johan de Meij
Celebre Adagio – Tomaso Albinoni arr. Willy Hautvast

•
•
•
•
•
•
•
•

De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder 
leiding van kapelmeester Jan Wijenberg, verzorgde de 
muzikale omlijsting. 
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Het Gemengd Koor Beesel zong de liederen:

Look at the world - John Rutter
Healing light - Karl Jenkins uit The Peacemakers
The Seal lullaby - Eric Whitacre
You raise me up - Rolf Lovland & Brendan Graham  
Arr. Teena Chinn 
Hallelujah - Leonard Cohen
Bapi Kami - bewerking
Terang Bulan

•
•
•
•

•
•
•

Het Gemengd Koor Beesel onder leiding van dirigent 
Ben Heijnen verzorgde gezongen de Herdenking.
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Toespraak van Brigadegeneraal Paul Hoefsloot, 
voorzitter Nederlands Veteraneninstituut

Veteranen, excellenties, geachte aanwezigen,
Geschiedenis is een discussie zonder eind. De feiten liggen 
vast, maar de interpretatie van de feiten kan veranderen. Soms 
ook, komen de feiten pas jaren later naar boven. Elke genera-
tie kijkt met eigen ogen naar het verleden en geeft een eigen 
waardering aan dat verleden. Dit geldt ook voor hoe we naar 
missies en haar militairen of veteranen kijken. De wijze waarop 
we nu kijken naar de verrichtingen van onze militairen in de 
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, is daar een sprekend 
voorbeeld van.

De inzet van duizenden KNIL-militairen, oorlogsvrijwilligers en 
dienstplichtigen, werd in Nederland toentertijd ondersteund 
met het argument dat we de bevolking van het voormalig Ne-
derlands-Indië gingen helpen. Nederland was ervan overtuigd 
dat het overgrote deel van die bevolking pro-Nederlands was 
en daar uit angst voor de ‘extremisten’ niet voor uit durfden te 
komen. Vanuit Nederland vertrokken deze Oorlogsvrijwilligers 
en dienstplichtigen met het idee dat ze met open armen zou-
den worden ontvangen. Het door de bevolking breed gedragen 
streven naar onafhankelijkheid werd in Nederland echter sterk 
onderschat. Daarnaast veranderde geopolitiek gezien de steun 
voor het Nederlandse koloniale belang gedurende de strijd. 
Onze militairen werden zo ongewild een guerrilla oorlog inge-
zogen waarin alle strijdende partijen zich in meer of mindere 
mate schuldig maakten aan extreem geweld.

Door de bril van de huidige tijd, waarin het hebben van over-
zeese kolonies en de uitbuiting van die bevolking voor eigen 
gewin sterk wordt bekritiseerd, wordt deze oorlog door een 
groeiend aantal mensen niet begrepen en veroordeeld. Echter, 
dat is wat anders dan het veroordelen van de groep toen in-
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gezette militairen. Deze veteranen hebben zich ingezet in een 
oorlog die toen paste binnen het beleid van de Nederlandse 
regering. Velen hebben de rest van hun leven geleden onder 
hun oorlogservaringen. Daarnaast brachten 4�51 militairen in 
Nederlands-Indië het hoogste offer.

Een ander voorbeeld is de missie van Dutchbat in het voorma-
lig Joegoslavië in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ten tijde 
van de oorlog in Voormalig Joegoslavië juichte de Nederland-
se maatschappij ingrijpen door de Verenigde Naties toe. Vol 
goede moed en zin om van betekenis te kunnen zijn, vertrok 
Dutchbat onder de vlag van die Verenigde Naties naar Bosnië. 
Helaas ook met een onduidelijk mandaat en te weinig mid-
delen. Al direct vanaf het begin van de missie werd duidelijk 
dat de instelling van de safe areas en de mogelijke verdedi-
ging daarvan door Dutchbat, gebaseerd was op een wensbeeld 
van de Verenigde Naties en de Nederlandse regering. De ba-
sisgedachte was: afschrikking door minimale aanwezigheid.  
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De troepen van de Verenigde Naties hadden volgens resolutie 
��6 het recht om een aanval op de safe areas met geweld af te 
slaan. In de praktijk betekende dit vooral dreigen met de inzet 
van het luchtwapen. Op de grond hadden de lichtbewapende 
troepen onvoldoende slagkracht, ten opzichte van een nume-
riek veel sterker Bosnisch-Servisch leger.

Lange tijd heeft onterecht het beeld bestaan dat Dutchbat-III 
achteloos stond toe te kijken hoe Bosnisch-Servische troepen 
de enclave Srebrenica binnentrokken. Met de weinig tot hun be-
schikbaar staande middelen hebben Dutchbat’ers wel degelijk 
de oprukkende Bosnische-Serviërs met blocking-positions pro-
beren tegen te houden en gericht vuur op hen uitgebracht. Ne-
derlandse F16-vliegers voerden op aanwijzing van forward air 
controllers in het veld een luchtaanval uit op Servische tanks. 
Ook hier constateren we dat gedurende de strijd de internatio-
nale steun veranderde met het sluiten van het luchtruim. De 
Dutchbat’ers wachtten tevergeefs op de hard benodigde en 
toegezegde luchtsteun. “Het kantelpunt in de missie”, volgens 
Luitenant-generaal Kees Matthijssen vanochtend tijdens zijn 
themalezing. Dat Bosnisch-Servische troepen vervolgens dui-
zenden mannelijke Bosniakken buiten het zicht van de Neder-
landse troepen zouden ombrengen, had niemand in die tijd 
durven voorspellen. Dat er überhaupt na de Tweede Wereldoor-
log een genocide van deze omvang op Europees grondgebied 
zou plaatsvinden ging ieders voorstellingsvermogen te boven.

Sinds de val van de safe area Srebrenica hebben Dutchbat-ve-
teranen zich onbegrepen en zelfs veroordeeld gevoeld door de 
samenleving die hen zag als onverantwoordelijk en laf. Pas de 
laatste jaren is dit beeld van de Dutchbat’ers aan het kante-
len, doordat er meer van de feitelijke omstandigheden helder 
wordt. De erkenning van de regering, documentaires zoals “De 
machteloze missie van Dutchbat” en niet in de laatste plaats 
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door Dutchbat-veteranen zelf, zorgen voor deze kanteling. Het 
toont aan dat de wijze waarop wij als maatschappij tegen een 
missie en haar militairen aankijken, door de tijd heen verandert 
en blijft veranderen: dat proces is nooit ten einde.

Hoe we tegen het verleden en iedereen die daar een rol in speel-
de aankijken, is aan voortdurende verandering onderhevig. In 
een aantal gevallen kantelt het beeld van het verleden in gun-
stige zin, zoals in het geval van Dutchbat-III. In andere gevallen 
is de maatschappij meer kritisch terug gaan kijken op missies, 
zoals op de dekolonisatieoorlog in het voormalig Nederlands-
Indië. En ook veteranen zelf kunnen hun missie anders gaan 
beoordelen naarmate de tijd vordert.

Het blijft echter belangrijk dat we ons blijven realiseren dat de 
regering militairen uitzendt op missies om de belangen van de 
Nederlandse samenleving te dienen. Het is de verantwoorde-
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lijkheid van die regering en samenleving om militairen goed 
voorbereid weg te sturen, met realistische verwachtingen, met 
uitvoerbare mandaten én middelen die hen in staat stellen hun 
werk te kunnen doen.
En het is de plicht van diezelfde regering en de samenleving 
om de militairen na terugkomst de erkenning, waardering en 
zorg te geven die ze verdienen, zoals (inmiddels) verwoord 
in de Veteranenwet. Om hen bij terugkomst te steunen en te 
zorgen dat hun verhaal wordt gehoord. Ook, of misschien wel 
juist, als de missie waarop wij ze stuurden minder succesvol 
verliep of achteraf niet voldeed aan de verwachting waarmee 
we ze wegstuurden.
Als samenleving rekenden wij op onze militairen. Zij maakten 
voor ons het verschil, toen wij daarom vroegen. Bij terugkomst 
van een missie of een oorlog moeten deze veteranen op ons 
kunnen rekenen. Laten we daarom leren van het verleden. Het 
is en blijft onze plicht om hen het gevoel te geven dat zij thuis 
weer welkom zijn en dat zij gezien en begrepen worden.

Dank u voor uw aandacht!



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

Woorden kunnen liefde geven,
kunnen helen, gedachten delen,
spreken over hoop, over troost,
kunnen verwonderen,
inzicht geven, nieuwe dingen leren,
verzoening of afstand creëren,
woorden kunnen maken, kunnen breken

En soms kunnen woorden
dieper snijden in de ziel
dan de scherpste bajonet.

En toen, na het jarenlange wachten
daalde op een winterdag in februari,
een slagregen van bajonetwoorden
over Indiëveteranen neer,
en sneed breedgekoesterde hoop op gemoedsrust
en verlossing van de schrijnende last van het verleden
ongenadig hard door.

Een stroom van onderzoekswoorden,
vervat in � kloeke boeken
zette vanaf die februaridag
elke Indiëveteraan individueel
als oorlogsmisdadiger neer.
Werd elke veteraan,
ongeacht inzet, functie, plaats of rang,
wrang de maat gemeten met de eenduidige maatstaf
‘Deel staat voor het geheel.’
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Het zijn die papieren stemmen die nu spreken van
excessief en collectief geweld,
dat werd geschraagd en gedoogd
door een volledig draagvlak vanuit het thuisfront
en door elke Indiëganger overzee.
Terwijl hun overgrote deel nooit
één voet aan de gevechtskant van frontlinie heeft gezet,
maar de opgedragen stijd in goed vertrouwen streed
vanuit burelen en vanachter bureaus,
waar typemachines geen kogels ratelden
maar enkel woorden.

Het zijn die papieren stemmen
die in retrospectief nu hun oordeel geven
over dingen die zij nooit zoals jij
écht hebben gezien, gevoeld of doorleefd.
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Nooit zoals jij,
in die bevreemdende tropennacht van de Oost
de hallucinerende ervaring hebben gehad
waarbij aanvankelijke orders van hogerhand en
Koningin en vaderland,
gestaag plaatsmaakten voor
de dwingende en vertekenende fluisteringen
van angsten en eenzaamheid en duisternis.
En die de militair ongescherpte geesten
van de haastig verscheepte jongens,
die jullie toen nog waren,
elke dag en elke doorwaakte nacht
weer loodzwaar op de proef stelde.

Het zijn die papieren stemmen
die met de blik van dit moment
de tijdgeest van toen,
die jou naar zijn déstijdse normen liet handelen,
nu stilzwijgend de mond snoeren,
en daarmee uitschakelt om objectief te getuigen
over hoe alles tóén was
en met de blik van toen
door álle strijdende partijen werd beleefd.

Die papieren stemmen
die nu voor jou een doffe glans leggen
over het Ereteken van Orde en Vrede,
dat jij trots ontving en vóór die dag in februari,
waarop alles pijnlijk anders werd,
zag als erkenning voor al het goede
dat jullie inzet de Gordel van Smaragd
heeft gebracht en heeft bijgedragen
aan de wederopstanding van de Indische Archipel:
de vele levens reddende medische hulp die werd geboden
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de verbeterde infrastructuur die het land vooruit stuwde
en het brood en voedsel
dat er hulpvaardig en broederlijk
door jullie werd gedeeld.

Het Ereteken van Orde en Vrede
dat sinds die februaridag
in voortdurende tweestrijd is met het onderzoeksrapport
en jouw gemoedsrust elke dag weer zwaar bevecht.

Die papieren stemmen die nu weer
tegengaan dat voor jullie het boek,
dat júllie boek van de Indische Archipel
zich eindelijk in alle rust mag sluiten.

En zeker, de waarheid moet worden achterhaald en gezegd.
maar zij mag nooit worden gemeten
vanuit de eenduidige maatstaf:
‘Deel staat voor het geheel’.

Niet voor de gewetensvolle veteraan
en niet voor wie hij straks achterlaat.

Want het mag geen zoon of dochter,
geen kleindochter of kleinzoon
ooit gegeven zijn dat hij of zij
zich ónterecht levenslang af moet vragen
‘Was mijn vader, was mijn opa fout.”

© Roermond, �.09.’22 Hans van Bergen
www.hansvanbergen.nl
info@hansvanbergen.nl
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Het Kabinet (Minister-president)
De Staten-Generaal (voorzitter 1e Kamer en ondervoorzitter 2e Kamer) 
Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
Ridders Militaire Willemsorde
Vereniging Dragers Dapperheidsonderscheidingen
Provincie Limburg
Gemeente Roermond
Bond van Wapenbroeders, Unie van Nederlandse Veteranen
Bisdom Roermond
Veteranenplatform
Oorlogsgravenstichting
Vrienden van het Monument
Regimenten Commando Landstrijdkrachten 
Stichting Band Oud Strijders 1e Divisie � december
1-4 RI
2-6 RI
2-� RI
�-5 RI
�-� RI
4-� RI
�-10 RI
Stichting Marechaussee contact
K.T.O.M.M. Bronbeek
AVOM
Vereniging Ex-act KM ‘Marva’
COM
1-1 RI
Onafhankelijke Defensie Bond
1-� RI
1-15 RI
Ver. Oud Strijders Garde Regiment  Prinses Irene
2e Compagnie Luchtvaarttroepen
2-6 RI Tijgerbrigade
�-� RI
�-� RI
4-10 RI
Veteranen van Heutsz KNIL
5-6 RI
6 IB NNG
BOSS
MMRC
ACOM  De Bond van Defensiepersoneel
Stichting Kinderen van Indië veteranen
Stichting Limburgse Veteranendag  / Eldershoes
VOKS (Korea)
Bureau thuisfrontzaken Koninklijke Landmacht
Stichting Indisch platform + Japanse Ereschulden
Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962
120 Squadron
Maluku4Maluku
De Inspecteur der Krijgsmacht tevens Inspecteur der veteranen
Korps Nationale ReserveK
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Dit boekje bevat de toespraken die op zaterdag � september 2022 werden 

uitgesproken tijdens de jaarlijkse Herdenking bij het Nationaal 

Indië-monument 1945-1962 in het Nationaal Herdenkingspark Roermond.

Vormgeving, opmaak en DTP: Hans Ursem

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 1�02, 6040 KH  ROERMOND, telefoon: (06) 55 �2 �� 06. 

© 2022

Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962

Stichting Vrienden van het Monument

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

Cord Beckman, Rob Smits en Hans Ursem.



‘Dankwoord’

Provincie Limburg

Gemeente Roermond

V-fonds

L1 TV

Ministerie van Defensie, in het bijzonder:

Koninklijke Landmacht:

13 Lichte Brigade

Madi Zuid

Korps Nationale Reserve

12 Infanteriebataljon Air Assault Regiment van Heutsz

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Luchtmacht

Detachement F-16

520 Squadron

Gemengd Koor Beesel 

Basisschool ‘Hubertusschool Herten’

KOVOM vrijwilligers

Banieren Bond van Wapenbroeders

Vrijwilligers Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962

Mart de Kruif en Tom Doesborg (voice-over)
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Postbus 1�02

6040 KH  ROERMOND

Telefoon: (06) 55 �2 �� 06

E: secretariaat@nim-roermond.nl

W: www.nim-roermond.nl

Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962


