Toespraak Boerma-Plaizier 28 juni 2018

Dames en heren, geachte en zeer gewaardeerde sobats,
Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u van harte
welkom.
Fijn dat we hier weer voor onze jaarlijkse bijeenkomst kunnen zijn.
Voor de zesde 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. Sommigen van u hebben drie of vier jaar in Indië gediend,
vooral op de buitenposten waren de diensten zwaar en gevaarlijk. Het
Korps MP/KMar was een mengelmoes van beroeps-, dienstplichtig-,
reserve- en vrijwillig personeel. Bovendien ook afkomstig uit KNIL
en KL. Die tjampoer bood in de praktijk een enorm voordeel. Taal en
gebruiken konden over en weer worden benut. Maar met name ook de
ervaring van het KNIL hoe te overleven in de tropen. Ook vandaag
blijkt de onderlinge waardering van de diverse groepen.
Speciaal woord van welkom:
• Generaal-majoor en mevrouw Peperkoorn
• Kapitein Broers namens kolonel Van Dreumel
• Familie Plaizier
• Standhouders
• De deputatie van ons Trompetterkorps
Fijn dat ook Charles Besançon ons weer bij de deur kon verwelkomen.
U mist wellicht Jaap Smit, hij heeft eind vorig jaar zijn
werkzaamheden voor onze stichting beëindigd.
Voordat ik verder ga wil ik u vragen of u er geen bezwaar tegen hebt
dat er ook vandaag foto’s worden gemaakt. We willen deze foto’s met
een kort artikel alleen met uw instemming plaatsen op de website en

in ons blad. Ik merk uit uw reactie dat we kunnen handelen zoals
voorheen.
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 zal zeker ook het nodige bij u hebben
losgemaakt. Mede naar aanleiding van dit boek is inmiddels een
breed vervolgonderzoek gestart, met als titel ‘Dekolonisatie, geweld
en oorlog in Indonesië 1945-1950’. Dit onderzoek wordt 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. De titel wijkt overigens af
van hetgeen in de Kamer is besproken. Zelf heb ik in Marechaussee
Contact daar ook al een paar keer over geschreven. Door ‘Indonesië’
te hanteren wekken de onderzoekers de indruk dat de Nederlandse
militairen in een ander land opereerden en Indonesië al zelfstandig
was. Pas eind 1949 werd echter de republiek Indonesië internationaal
erkend, daarvoor was Nederlands-Indië toch echt onlosmakelijk een
deel van ons Koninkrijk! Het VP heeft in 2017 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 neem ik deel aan deze commissie. Ik
verzoek u mij te benaderen als er contact met u wordt gezocht, alleen
dan kan ik de coördinerende en ondersteunende taak vervullen.
Tenslotte wil ik u nog meegeven dat velen niet gerust zijn op de
uitkomst van het onderzoek. De gehanteerde titel geeft daartoe al
aanleiding, maar ook de door de betrokken onderzoekers eerder over
deze periode geschreven artikelen. Zijn zij echt nog in staat om een
onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd standpunt in te nemen?
Er tekent zich een bekend beeld af / er wordt een bekend beeld
bevestigd. Na 17 augustus 1945 heeft Nederland alles fout gedaan en
door nogal selectief bronnen te raadplegen, interviews te gebruiken en
gelijkgestemden te parafraseren, wordt dat onderbouwd. Ook lezen
wij tussen de regels door, dat er een tamelijk strakke regie wordt
gevoerd om het eindresultaat veilig te stellen. Aanpassing van de
onderzoeksopzet Bersiap is daar een voorbeeld van. De aandacht
wordt afgeleid van de gruwelijke feiten door die in een context te

plaatsen waarin we er begrip voor moeten hebben en ontwikkelingen
waardoor het onontkoombaar was. Dit in tegenstelling tot het geweld
aan Nederlandse zijde waarin begrip en verklaren niet aan de orde is.
Kritische door generaal-majoor b.d. L. Noordzij geplaatste
opmerkingen worden niet in de verslagen opgenomen. De vraag is of
wij als VP nog wel aan de klankbordgroep moeten blijven deelnemen.
Een tweede bron van zorg is de wijze waarop Indonesië aan dit
onderzoek deelneemt. Schijnbaar zijn niet alle archieven toegankelijk
voor de onderzoekers. Op zich niet vreemd, ook binnen de bevolking
van Indonesië is dit een heel gevoelige periode in de geschiedenis.
Tenslotte ook artikelen in de media. Ik heb zelfs recent ergens gelezen
dat het onderzoek mogelijk kan leiden tot rechtsherstel en
schadeloosstelling voor de dienstweigeraars van toen. Dat zou in de
richting van hen die vier jaar zijn uitgezonden geweest helemaal
schrijnend zijn.
In onze statuten wordt de gelegenheid geboden aan niet KMarpersoneel om begunstiger te worden als men een zeer grote
belangstelling toont voor de KMar of men zich zeer verbonden voelt
met de KMar. Dat ter beoordeling door het bestuur. In het
decembernummer van Marechaussee Contact hebben we dat op
pagina 25 extra toegelicht.
Wij willen u nadrukkelijk op deze mogelijkheid wijzen. Als bestuur
zijn wij van mening dat op grond van deze bepaling niet alleen de
partner, maar ook andere gezinsleden begunstiger kunnen worden. Wij
denken dat het goed is met name tijdens de duur van het onderzoek
ervaringen uit te wisselen en zo nodig bij elkaar te komen. Ook daarna
willen wij die mogelijkheid bieden. Aanmeldformulieren hebben we
meegenomen, aan u om de uitgestoken hand wel of niet aan te pakken.
Dit door ons genomen besluit kan er dus in resulteren dat ook na het
heengaan van het laatste lid van het KMP/KMar deze reünie nog
steeds kan plaatsvinden.

Dames en heren, 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.
Ik wens u allen een heel geslaagde bijeenkomst toe.
w.g.

Jack Vlaming

