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Onderwerp

: Herplaatsing Indië monument

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 7 november 2017
Overwegende dat:
in 1950 in Schagen het Indië-monument is onthuld. Het 'Indië-monumenť in Schagen is
opgericht ter nagedachtenis aan de militairen die tijdens de strijd in het voormalige
Nederlands-lndië zijn omgekomen;1
het eveneens is bedoeld als dank van de Indiëgangers aan het thuisfront voor de
geboden steun;
het betreffende monument is aangeboden door de gerepatrieerde militairen aan het
gezamenlijk thuisfront van (de gemeente) Schagen;
de Indië veteranen de wens kenbaar hebben gemaakt om het monument, welke
momenteel in opslag ligt, te verplaatsen naar de directe nabijheid van het monument
‘40 -‘45 aan de Nieuwe Laagzijde te Schagen. Deze wens op steun kan rekenen van het
Herdenkingscomité ‘40 - ‘45 Schagen;

1 https://www.4en5mei.nl/herdenken-envieren/oorlogsmonumenten/monumenten-Zoeken/oorlogsmonument/SSĴ^/schagen'X.ZCindië-monument

In aanmerking nemende dat:
het monument altijd een plaats heeft gehad in het voormalig gemeentehuis aan de
Markt 18 in Schagen;
dit gemeentehuis in 2011 gedeeltelijk is gesloopt, en verbouwd tot cultuurhuis. Na deze
verbouwing het Indië monument een plaats heeft gevonden in het nieuwe
gemeentehuis aan de Laan 19 te Schagen;
in 2016/2017 er een verbouwing heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis aan de Laan
en daarbij het Indië monument is verwijderd, en momenteel is opgeslagen in afwachting
van een geschikte locatie;

Stellen ondergetekenden voor:
op verzoek van de Indië veteranen en in overleg met het Herdenkingscomité '40 -'45 het
Indië monument te herplaatsten links of rechts naast het monument '40-'45 aan de
Nieuwe Laagzijde; (zie ook de toelichting);
hiervoor een bedrag van maximaal C 7.000,00 beschikbaar te stellen voor de herplaatsing
van het Indië monument en het dusdanig behandelen van het monument dat deze
bestand is tegen weersinvloeden;
Aan het besluit behorende bij agendapunt 11 het volgende besluit toe te voegen:
13. Akkoord wordt gegaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van é 7.000
voor het herplaatsen van het Indië monument
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Toelichting:

Vanuit de veteranen Schagen is het verzoek gekomen het Indië monument herplaatst te
krijgen. Dit verzoek is ondersteund door de Indië-veteranen bij monde van dhr. A. Bouterse,
vz. veteranen Schagen en dhr. C. van Treuren, mede ondersteund door mw. M. van Kampen
- Nouwen, burgemeester van Schagen, dhr. J. Bouwes, voormalig wethouder, mw. M.
Bredewold, vz. Herdenkingscomité '40-'5 Schagen en de veteranen, tevens raadsleden dhr.
M. Sanders, dhr. R. Takes en dhr. J. Wiskerke.

Belang
Het Indië monument is een tastbare herinnering aan degenen die tijdens de strijd in het
voormalig Nederlands-lndië zijn omgekomen. Dit monument heeft een geschiedkundig
belang, omdat nooit mag worden vergeten dat er ook in het voormalig Nederlands-lndië
voor de vrijheid van het Nederlands Koninkrijk is gestreden. Vrijheid is een zeer belangrijk
goed, maar er mag niet vergeten worden dat hiervoor hard is gestreden en offers zijn
gebracht.
Niet alleen is dit monument van belang als een stuk erkenning voor de oorlogsveteranen uit
die tijd, maar het laat ook zien dat vrijheid niet iets vanzelfsprekend is. Onze jeugd groeit op in
vrijheid, maar mag ook zien welke offers voor deze vrijheid zijn gebracht.

Communicatie
Intern/extern via de mail en SW
Via onze gemeentelijke website
Persbericht 8* persgesprek door initiatiefnemers en portefeuillehouder
Bij de onthulling weduwe mw. L.V. van Etten-Vermeeren uitnodigen
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