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2009
Excellenties, dames en heren,
Het doet ons weer bijzonder goed dat wij met u vandaag de
64e verjaardag van de capitulatie van Japan, het einde van de
Tweede Wereldoorlog, mogen herdenken en vervolgens mogen
vieren.
Een speciaal woord van welkom richt ik tot de voorzitters van
de Eerste en de Tweede Kamer van onze Staten Generaal,
mevrouw Timmerman en de heer Van Haersma Buma. Het
verheugt ons u beiden vandaag in ons midden te hebben.
Dat geldt evenzeer voor mevrouw Bussemaker, Staatssecretaris
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die
onder meer belast is met de zorg voor verzetsdeelnemers,
oorlogsgetroffenen en de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. Regelmatig is zij in het nieuws met zaken als de
overgang van de Pensioen en Uitkeringsraad, de voortgang van
het Indisch Herinneringscentrum in Bronbeek, de digitalisering
van oorlogsarchieven, om maar een paar voorbeelden te
noemen. Wij waarderen uw betrokkenheid en met name uw
persoonlijke belangstelling voor Indische zaken.
Voor het eerst sinds tijden ook weer een aantal fractievoorzitters
uit de Tweede Kamer, de dames Halsema en Verdonk en de
heer Rutte. Blij u te mogen begroeten als onze gast vandaag.
Hopelijk zien wij u dikwijls terug.
Tot slot van deze begroetingswoorden richt ik mij tot degenen
die vandaag voor het eerst in ons midden zijn. Ouderen, zoals
mijn buurmeisjes uit het kamp, die ik een paar weken geleden
voor het eerst terugzag, maar ook speciaal de jongeren, die de
oorlog niet hebben meegemaakt. Laat het een begin zijn van
een regelmatig bezoek aan deze herdenking.
Met een enkel woord wil ik u nu vertellen dat wij vandaag een
bijzonder jubileum vieren. Angelique Jansen, onze gastvrouw die
ons jaar in jaar uit welkom heet en ons door het programma
leidt, doet dat vandaag voor de 25e keer. Wij zullen daar aan
het einde van de middag op gepaste wijze aandacht aan
besteden. Hartelijk dank Angelique voor je betrokkenheid en
goede zorgen al die jaren.
Het onderwerp van de sprekers vanochtend zullen de
buitenkampers zijn.
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Daarmee zet het bestuur het beleid voort om ook in de
toekomst elk jaar zo mogelijk aandacht te besteden aan een
specifieke groep van mensen, die de oorlog in Indië hebben
meegemaakt, maar waarvan hun oorlogservaringen tot nog
toe nog onvoldoende aandacht hebben gekregen. Daarbij geldt
steeds als einddatum 15 augustus 1945. Na een min of meer
wetenschappelijke inleiding volgt dan een verhaal van een
getuige of eventueel in de toekomst een nabestaande daarvan.
		
Speciale aandacht vraag ik tenslotte voor het
jongerenprogramma. Jongeren van 11-15 jaar, zullen na een
introductie in het Museon, uitleg krijgen over de betekenis
van het Indisch Monument en 15 augustus om vervolgens de
herdenkingsplechtigheid bij te wonen.
Dames en heren, ik wens u allen een goede herdenking.
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