Toespraak luitenant-kolonel KMar b.d. Frans Meijer t.g.v. de
Indië reünie ‘Boerma – Plaizier’ op 13 juni 2013
Zeer geachte Indië-veteraan, partner, zoon/dochter of ander
familielid,
Het is voor mij een buitengemeen voorrecht u te mogen
begroeten en welkom te heten bij dit samenzijn dat al in 1959 54 jaar geleden dus - zijn bestaan kreeg. Onze voorzitter Jack
Vlaming laat zich groeten en wenst u allen een plezierige reünie
toe. Hij heeft weliswaar vakantie maar heeft ook ziekten te
verwerken. Met zijn echtgenote gaat het weer een beetje beter.
Een bijzonder woord van welkom mag ik richten tot brigadegeneraal b.d. Ton Vriezen, de kolonel Vincent Egbers van Staf
KMar, de kolonel Michiel Dulfer van Bronbeek waar wij vandaag
te gast mogen zijn – hartelijk dank hiervoor – en de majoor
Meijer die aan KMar-zijde samen met opper Jan Schekman en
mevrouw Esther Laitenu de touwtjes in handen heeft van het
veteranenwelzijn in de ruimste zin van het woord.
“Dames gaan voor.” Ja toch? U allen heeft helemaal gelijk. Nee
… ik heb mevrouw Plaizier echt niet vergeten. Maar ik wilde
graag even nader ingaan op de naamgeving van deze reünie.
Ook u – mevrouw Plaizier – heet ik met veel plezier van harte
welkom hier. Het was uw echtgenoot Dick Plaizier die in 1959
samen met Marius Boerma vorm gaf aan de reünie voor allen
die in Nederlands-Indië (later met inbegrip van Nederlands
Nieuw Guinea), Engeland en/of in Korea hadden gediend.
Boerma was hen in 1955 solo al voorgegaan met een reünie
voor alleen diegenen die in Engeland waren opgeleid. Na hun
beider overlijden in 1995 nam de SMC – lees de
reüniecommissie onder leiding van Roel Gras – de regie over.
Maar waar komt dan het “MPIII” vandaan? Dit was de aparte
Sumatra-reünie, jaren lang georganiseerd door zorg van Jan
van Broeckhuysen en Joop Mensink maar zo’n tien jaar geleden
ook ondergebracht bij de SMC. (Van Broeckhuysen is na zijn
overlijden opgevolgd door Lou van Schaik)

Ja mevrouw Plaizier, u heeft mijn hart gegrepen door elk jaar
hier aanwezig te willen zijn tussen de sobats van uw man. Mijn
oprechte waardering en ook bewondering. Een heel fijne dag
toegewenst.
Het is al weer een jaar geleden dat we in deze setting bij elkaar
waren. Het lijkt wel of het vorige week was. Ja … hoe ouder je
wordt des te sneller draait de tijd. Ik ben van een generatie
later dan u – de jongste bij u is 85 jaar – en ik word al gek van
deze snelheid. Ik kan me nog goed de lagere school
herinneren; aan zo’n schooljaar leek toch nooit een eind te
komen.
We zijn vandaag met 90 bij elkaar. U verrast ons daar toch wel
mee. In 1985 telde deze reünie 400 man, maar toen was u
veelal nog achter in de 50 en nog lang niet met pensioen. De
leeftijd gaat nu parten spelen. Maar het is heerlijk om elkaar na
een jaar weer eens diep in de ogen te kunnen kijken en de
verhalen van vroeger op te rakelen en met anderen te delen.
In één jaar gebeurt er ook veel bij de KMar en de SMC. U hebt
daarover kunnen lezen in ons blad Marechaussee Contact. Een
aantal van u heeft ook een PC met internet en lezen mee met
onze Nieuwsbrief die ’s zondags verschijnt, of kijken nog verder
op de website van onder meer het Veteraneninstituut en het
Veteranen Platform.
Eén gebeurtenis valt speciaal in het oog, de inhuldiging op 30
april. Het werd een oranje dag met een nassaublauw tintje. De
KMar leverde voor, tijdens en na de troonswisseling, zowel
zichtbaar als onzichtbaar een belangrijke bijdrage:bewaken en
beveiligen, opsporing, ordehandhaving, verkeersbegeleiding,
bijstand aan politie, ceremoniële diensten enz. enz.
De SMC had graag twee oudere KMar-veteranen een plaatsje in
de kerk gegund. Niemand van ons - hier aanwezig - is er
geweest. Jammer. Het Veteraneninstituut heeft de totaal 20
veteranen aangewezen. Ach … wie was er niet net als u aan de
beeldbuis gekluisterd. In elk geval zal koning
Willem-Alexander het defilé afnemen op de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag.
Ik wil tot een afronding komen. Alvorens dit te doen wil ik
namens u allen onze dank overbrengen aan Roel Gras en zijn

assistent Jaap Smit van de reüniecommissie, hun eeuwige
souffleur Arie van Veen op de achtergrond, de dames Bep Gras
en Marianne Boom die u zo prettig ontvangen hebben, alsmede
de Indië-veteraan Charles Besançon die jaar in jaar uit in vol
ornaat ons altijd als eerste begroet. Hartelijk dank.
Ik wens u een geslaagde reünie toe en hoop enkelen van u
weer te treffen op de Veteranendag op 29 juni en op zaterdag 7
september bij het Indië-monument in Roermond.
----

