
Toespraak Boerma-Plaizier 22 juni 2017 
 
 
Dames en heren, geachte en zeer gewaardeerde sobats, 
 
Welkom, mede namens de afwezige voorzitter. Hij is met zijn partner 
Virginia nog niet teruggekeerd van zijn buitenlandse reis. Generaal 
Vlaming heeft mij gevraagd de honneurs waar te nemen en zijn 
toespraak aan u voor te lezen. 
 
Fijn dat we hier weer voor onze jaarlijkse bijeenkomst kunnen zijn. 
Voor de vijfde keer in de kleinere zaal, de groep wordt helaas 
onmiskenbaar kleiner. Maar, zoals eerder gezegd, hoe groot of klein 
de groep ook zal zijn, wij willen als bestuur zo lang als u dat wilt en 
kunt deze jaarlijkse reünie organiseren. U heeft dat dubbel en dwars 
verdiend. De te Indië opgedane ervaringen en de duur van uw verblijf 
aldaar maakt dat het geen wonder is dat daar een band voor het leven 
is gesmeed. Die band is nog eens versterkt door de behandeling die u 
bij terugkeer is ten deel gevallen! 
 
Voor ons, leden van het bestuur, is dit alles reden om ons met volle 
overtuiging voor u in te zetten en in te blijven zetten. Zoals eerder 
gesteld: deze reünie zal pas niet meer worden georganiseerd als u 
aangeeft – ondanks eventuele hulp van ons - niet meer aanwezig te 
kunnen zijn. 
 
Speciaal woord van welkom: 

● Luitenant-generaal Van den Brink  
● Kolonel Dulfer, onze gastheer hier 
● Dhr. Wijers, 2e generatie Indië-gangers 
● Dhr. Snijkers, hoornblazer van de Fanfare Bereden Wapens 

 
Voorheen werd u welkom geheten door Roel Gras, vandaag door 
Gerrit Reloe, hij heeft de werkzaamheden van Roel overgenomen. Bij 
de deur zoals vanouds Charles Besançon  achter de schermen de 



ondersteuning van Jaap Smit.. 
 
Op 29 september 2016 vond de presentatie plaats van het door de heer 
Remy Limpach geschreven boek ‘De brandende kampongs van 
Generaal Spoor’. Het boek is gebaseerd op het promotieonderzoek dat 
de schrijver op 17 september 2015 cum laude heeft verdedigd aan de 
Universiteit van Bern. Limpach heeft zijn onderzoek verricht op 
verzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. In zijn 
boek komt de heer Limpach tot de conclusie dat er tijdens de periode 
1945 – 1950 in het voormalige Nederlands-Indië als onderdeel van 
operationeel optreden vaak disproportioneel geweld is toegepast door 
een kleine groep Nederlandse militairen. Daar is door leidinggevenden 
en de politiek niet tegen opgetreden. De meerderheid van de 
Nederlandse militairen heeft zich echter wel aan de bepalingen van het 
Oorlogsrecht gehouden. Veel is al over deze periode in onze 
geschiedenis geschreven, echter nooit zo uitgebreid en diepgaand als 
nu. De gebeurtenissen van toen moeten, onverlet een ieders eigen 
verantwoordelijkheden, zeker worden bezien in het licht van de 
politieke en sociaal maatschappelijke context van toen. Het boek zal 
zeker ook het nodige bij u hebben losgemaakt. Ik wil er wellicht ten 
overvloede op wijzen dat wij er als bestuur ook zijn om u desgewenst 
een luisterend oor te bieden u zo nodig en na overleg te verwijzen naar 
professionele hulpverleners. Tenslotte wil ik nog opmerken dat pas 
een echt goed beeld van deze episode in onze geschiedenis kan 
worden verkregen als in samenwerking met Indonesië ook in beeld 
wordt gebracht welke wreedheden er door de opstandelingen in de 
richting van Nederlandse militairen en de eigen bevolking zijn 
gepleegd, denk daarbij onder andere aan de moorden in de 
Bersiap-periode! 
 
Naar aanleiding van het boek van dr. R. Limpach heeft het kabinet op 
2 december 2016 aangekondigd dat er een breed vervolgonderzoek 
komt en dat de veteranen daarbij worden betrokken. Dit onderzoek zal 
worden uitgevoerd door een onderzoekscommissie bestaande uit het 
NIOD, het NIMH en het Koninklijk Instituut voor Taal- Land en 



Volkenkunde (KITLV) en zal naar verwachting vier jaar gaan duren. 
Op 16 december 2016 heeft  het VP samen met de bij het VP 
aangesloten landelijke Indië-veteranenorganisaties een brief gestuurd 
naar de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het VP heeft de ministers in deze 
brief gevraagd om gedurende het gehele onderzoekstraject het VP te 
beschouwen als het primaire aanspreekpunt voor de Indië-veteranen 
en hun nabestaanden. Het verzoek sluit aan op de toezegging dat de 
Indië-veteranen bij het vervolgonderzoek zullen worden betrokken. 
Inmiddels heeft het VP een commissie ingesteld met o.a. als taak 
informatie aan te leveren en de belangen van de Indië-veteranen en 
hun nabestaanden zo goed mogelijk te behartigen. Namens SMC zal ik 
(generaal Vlaming) zitting nemen in deze commissie en u daar 
vertegenwoordigen. Ik verzoek u mij te benaderen als er contact met u 
wordt gezocht, alleen dan kan ik de coördinerende en ondersteunende 
taak vervullen. 
  
 
Dames en heren, Arie en Annie van Veen kunnen helaas ook dit jaar 
niet aanwezig zijn. Zij hebben mij gevraagd u hun groeten over te 
brengen. Gerrit Reloe zal de namen voorlezen van hen die ons sinds 
vorig jaar zijn ontvallen. Ik verzoek u daarna op te staan en hen (en de 
ons reeds eerder ontvallenen) met een minuut stilte te gedenken. 
 
Daarna gaan we naar het monument, aldaar zal de kranslegging 
plaatsvinden, waarna het Wilhelmus worden gespeeld. 
 
Ik wens u allen een heel geslaagde bijeenkomst toe.  
 
w.g. 
 

Jack Vlaming 


