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Publicatie resultaten Indië-onderzoek 17 februari 2022

Beste veteraan,
U hebt lange tijd geleden gediend in Nederlands-Indië. Zo’n 75 jaar geleden,
maar ongetwijfeld voelt het op sommige momenten nog als de dag van gisteren.
Zoals veel van onze veteranen dat ervaren, want of het nu 75 of 5 jaar geleden
was, een missie vormt een mens. Omdat er de laatste tijd veel aandacht is voor
Nederlands-Indië en de inzet van militairen tussen 1945-1950, stuur ik u deze
brief.
Zoals u wellicht weet, stelde het kabinet in 2016 geld beschikbaar voor een breed
opgezet onderzoek naar de context van het geweldsgebruik en de periode van
dekolonisatie. Dit om de blijvende worsteling met het verleden niet uit de weg te
gaan en om zo veel als mogelijk recht te doen aan eenieder die betrokken was.
Het onderzoek is in onderlinge samenwerking uitgevoerd door het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(NIOD).
Op 17 februari 2022 zullen deze drie instituten een presentatie geven van de
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Elk deel van het onderzoek zal als
boekwerk openbaar worden gemaakt. Deze boeken zullen in de winkel te koop
zijn maar ook kosteloos beschikbaar komen via internet vanaf maart 2022. Op de
website van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) zal een gemakkelijke
doorverwijzing komen naar de tekstbestanden. Het kabinet zal vanzelfsprekend
ook kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek. Na de publicatie van de
uitkomsten, volgt een inhoudelijke reactie van het kabinet.
Ik besef dat iedere berichtgeving over het optreden van de Nederlandse
Strijdkrachten in het voormalig Nederlands-Indië impact kan hebben op uw
welzijn en ook emoties los kan maken. Daarom wil ik de waardering benadrukken
voor u die destijds als militair in opdracht van Nederland is uitgezonden naar dit
conflictgebied. Dit onder moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen
leven. Uw land deed een beroep op u en u stond er. Dat verdient niet alleen
waardering maar ook respect.
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Verder realiseer ik me dat het moeilijk is wanneer er, in de media of
maatschappelijk debat, discussie is over veteranen en militaire missies.
Ervaringsdeskundigen zeggen dat het helpt om hierover met dienstmakkers en
vrienden te spreken. Ik hoop dat u ook zo iemand in uw leven hebt met wie u
hierover kunt praten. Weet dat er veel veteranen zijn, jong en oud, die u graag
een luisterend oor willen bieden. Tot slot attendeer ik u graag op bijgaande brief
van het NLVi waarin twee speciale bijeenkomsten voor Indië-veteranen staan
aangekondigd. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met het
Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut, bereikbaar via
telefoonnummer 088 3340 000 of via email info@veteranenloket.nl.
Weet, bij alle berichtgeving, dat ik denk aan u, uw familie, uw medeveteranen en
de moedige landgenoten die in voormalig Nederlands-Indië hun leven hebben
verloren.
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