
TRIS-monument moet verbondenheid Suriname-Nederland symboliseren, stond boven 

het artikel in het Dagblad Times of Suriname, gewijd aan de onthulling van een monument ter 

nagedachtenis van omgekomen Tris militairen op 27 nov. bij het Fort Zeelandia. Hieronder 

het desbetreffende artikel. 

“Minister Lamuré Latour van Defensie en de oud-

commandant der Nederlandse Strijdkrachten, generaal Peter 

van Uhm, hadden de eer deze ceremonie te verrichten. 

Volgens de initiatiefnemer Ad van Wingerden, die 

voorzitter is van de Stichting TRIS-contacten te 

Zwijndrecht, is het monument bedoeld om 45 Surinaamse 

en Nederlandse militairen te herdenken die tijdens hun 

dienstplicht in Suriname om het leven zijn gekomen. Het 

opzetten van dit monument heeft ongeveer 105.000 euro 

gekost, wat volledig gefinancierd is door de stichting. Van 

Uhm zegt dat hij het initiatief van de stichting waardeert. 

Hij heeft ook waardering voor het gebaar van de regering 

bij het opzetten van het monument. Volgens Van Uhm gaat 

het niet om politiek en ook niet om internationale 

verhoudingen. “Het gaat om mensen uit Suriname of Nederland die tussen 1945 tot en met 

1975 hun plicht vervulden in Suriname en daarbij het leven hebben gelaten” Het monument 

staat er volgens de generaal ook om de verbondenheid tussen beide landen te symboliseren. 

Minister Latour dook de geschiedenis in en memoreerde de gevallen tijdens de periode van de 

Troepenmacht in Suriname. Hij zegt de gevallenen dankbaar te zijn voor het werk dat ze 

hebben geleverd. De regering van Suriname onder leiding van president Desi Bouterse, heeft 

volgens de bewindsman zijn volle medewerking verleend om dit monument tot stand te 

brengen. Het ministerie van Defensie heeft daarbij de interdepartementale monitoring in het 

leven geroepen onder leiding van kolonel Justus Hew A Kee, die het werk coördineerde. Op 

het monument staan de 45 namen van zowel jongemannen van Surinaamse als van 

Nederlandse afkomst, die bij de uitoefening van hun werkzaamheden bij de TRIS het leven 

hebben gelaten in de periode tot de 

onafhankelijkheid van Suriname. Aan de 

achterkant staat het gedicht ‘Toen God de 

wereld schiep’ van de dichter Coen Ooft. 

Met dit monument zal eer en respect aan 

hen worden geboden. Een jarenlange 

wens van Surinaamse en Nederlandse 

nabestaanden is hiermee werkelijkheid 

geworden”.  

Min.Latour, Uhm en v Wingerden  



De onthulling werd bijgewoond door een honderdtal, voornamelijk oud-TRIS 

militairen uit Suriname en Nederland. Zaakgelastigde Ernst Noorman van de Nederlandse 

ambassade gaf acte de préséance……………… 
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