UITNODIGING INDIË-HERDENKING
donderdag 15 augustus 2019

Waarom herdenken we?

Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van oorlogsgeweld,
onderdrukking, gevangenschap en terreur in Oost Azië, tijdens de
oorlogen en militaire conflicten, die plaatsvonden in de periode van 1942
tot en met 1962.
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INDIË-HERDENKING 2019
De gemeente Zwolle herdenkt donderdag 15 augustus alle militairen en
burgers die omkwamen in Oost-Azië in de periode 1941-1962. Deze jaarlijkse
plechtigheid vindt plaats van 19.30 tot omstreeks 20.30 uur bij het Indië- en
Nieuw-Guinea-monument in Park Eekhout aan de Burgemeester van
Roijensingel in Zwolle.
De herdenking werd 28 jaar geleden voor het eerst in Zwolle georganiseerd.
Aanvankelijk bij het centrale oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark en
sinds 2002 bij het ‘eigen’ Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout.
Het jaarthema die de Commissie Herdenking 15 augustus dit jaar heeft
gekozen is:

Waarom herdenken we?
De 3 periodes van 1945 tot 1962, t.w. bezetting van Nederlands Indië, Bersiap
gevolgd door de Indonesische revolutie en de conflicten om Nieuw-Guinea
hebben tienduizenden leven gekost. Al deze slachtoffers in Oost Azië
herdenken we op 15 augustus.
Deze slachtoffers zijn overleden door veel verschillende gebeurtenissen
tijdens en na de oorlog als gevolg onderdrukking, gevangenschap en terreur in
Oost Azië. Gebeurtenissen die bij de overlevenden en nabestaanden in het
geheugen gegrift staan.
Het is erg moeilijk om een volledig overzicht te geven, omdat het
oorlogsgeweld zoveel impact heeft gehad. Van grote tot kleine
gebeurtenissen, waarbij ook het aantal slachtoffers enorm varieert. Voor de
nabestaanden maakt dit onderscheid echter niet uit, zij verloren hun dierbaren.
Hun opa, oma, vader, moeder, broer, zus en zelfs hun kind.
De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. En het aantal mensen
dat die oorlogsperiode zelf bewust heeft meegemaakt wordt alsmaar kleiner.
Dat is voor sommigen aanleiding om het nut van herdenken en vieren ter
discussie te stellen.
Herdenken blijft echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om te beseffen dat
de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Er bewust van te zijn dat
anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Tegen de hoogste
prijs …..hun eigen leven.
Vrijheid is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend. Die vrijheid wordt nog
dagelijks bevochten. Bedenk je dat de Tweede Wereldoorlog of de
vredesmissies waaraan Nederland deelneemt misschien niet uw oorlog zijn.
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Zij zorgden en zorgen wel voor uw vrijheid. Die vrijheid moeten we koesteren.
Met elkaar.

Daarom H E R D E N K E N we.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. Ook zij
die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn van harte welkom.
De herdenking begint om 19.25 u. Wij verzoeken u vriendelijk al om
19.00 u. aanwezig te zijn en plaats te willen nemen bij het Indië monument in
park Eekhout aan de burgemeester van Roijensingel te Zwolle.

PROGRAMMA
19.15 uur. Muziek
19.20 uur. Muzikaal intermezzo, koperensemble Excelsior
19.25 uur. Aanvang Herdenking inleiding ceremoniemeester
19.30 uur. Toespraak Marion Bloem (schrijfster, actrice, producent en
beeldend kunstenaar)
19.40 uur Muzikaal intermezzo, Roy Henri
19.44 uur Toespraak Generaal-majoor bd Leen Noordzij, Voorzitter
Vereniging Oud- Militairen Indië- en Nieuw Guineagangers (VOMI)
19.54 uur Muzikaal intermezzo, koperensemble Excelsior.
19.57 uur Aankondiging aanvang herdenkingsplechtigheid.
20.10 uur Aankondiging declamatie loco burgemeester.
20.15 uur Muzikaal intermezzo, Roy Henri
20.15 uur Aankondiging kranslegging/bloemenhulde.
Namens:
1. Het openbaar bestuur
2. Vertegenwoordigers van de Indische, Molukse, Papua Nieuw Guinea en
Joodse gemeenschap
3. Vertegenwoordigers Vereniging Veteranen Zwolle en Algemene Vereniging
van oud personeel van de Koninklijke Marine
4. De parkschool die dit monument heeft geadopteerd.
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