
(Alleen het gesproken woord telt) 

 
Toespraak Boerma-Plaizier 11 juni 2015 

 
 
Dames en heren, geachte en zeer gewaardeerde sobats, 

 
Welkom. Fijn dat we hier weer voor onze jaarlijkse bijeenkomst kunnen zijn. 

Voor de vierde 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.   
 

Speciaal woord van welkom: 
 
Kol W. Wiersma, CKab 

 
Kol Dulfer, C - Bronbeek 

 
Mevrouw Plaizier 

 
Brigade-generaal b.d. A.D. Vriezen 
 

Standhouders 
 

De deputatie van ons Trompetterkorps 
 
 

 
Een paar maanden geleden is u het boek ‘Een krachtig instrument’ toegezonden. 

In dit boek wordt de 200-jarige geschiedenis van de KMar beschreven. Een paar 
pagina’s worden ook gewijd aan de inzet in het voormalige Nederlands-Indië. 
Kort voor het verschijnen van het boek heb ook ik de gelegenheid gekregen op- 

en aanmerkingen te plaatsen. Ik heb dat onder andere gedaan bij dit hoofdstuk. 
Naar mijn mening wordt hier niet goed beschreven welke diensten er door u zijn 

verricht. Ik heb onder meer verwezen naar het door Arie van Veen geschreven 
boek: ‘Militaire Politie in Nederlands Indië 1945 – 1951’. De schrijvers van het 
boek hebben er desondanks voor gekozen alleen de inzet in de steden te 

belichten en niet stil te staan bij de inzet in de buitengebieden. Ik vind dat heel 
erg jammer. Velen van u wordt daarmee tekort gedaan. Van de 6229 overleden 

militairen waren er 60 van het KMP/KMar, procentueel maakten wij minder dan 
1% uit van de ingezette troepen. Onze verliezen lagen derhalve hoger dan bij de 
overige eenheden. Dat 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 mij en voor de leden van ons 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. 

 



Dames en heren, ik geef zo het woord aan Roel Gras. Arie en Annie van Veen 

kunnen helaas ook dit jaar niet aanwezig zijn. Zij hebben mij gevraagd u hun 
groeten over te brengen/ 

 
Roel 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. 
 

 


