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VAN DE VOORZITTER

INHOUD:
Van de voorzitter

Beste wapenbroeders, wapenzusters en donateurs,

Dodenherdenkingen Ons geduld wordt echt wel op de proef gesteld. Hoewel de eerste versoepelingen
van kracht zijn en de volgende mogelijk in aantocht, zal het toch nog wel even
op video
duren voordat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Zodra dit mogelijk is, zal
het bestuur van onze afdeling enkele activiteiten plannen. Het bestuur is wel
Communiqué
Veteranen Platform even actief geweest op 4 mei jl.
film ‘De Oost’

In de vroege ochtend waren wij
aanwezig bij de korte en aangepaste
herdenking in Goirle. Ik mocht daar als
voorzitter een krans leggen bij het
herdenkingsmonument.

Agenda
Namens het bestuur

’s Middags waren wij aanwezig op het
Ereveld aan de Gilzerbaan. Hier
organiseren wij ieder jaar een
herdenking bij de graven van de 76
geallieerde militairen. Dit jaar was dat weer een zeer aangepaste versie. In
aanwezigheid van burgemeester Weterings van Tilburg heeft ons bestuur daar
bloemen gelegd.

Het bestuur hoopt dat onze leden en donateurs z.s.m. allemaal gevaccineerd
zijn. Dit geeft toch wat meer rust in onze hoofden.
Wij wensen iedereen nog een zo kort mogelijke periode
toe, waarin we afstand van elkaar moeten houden. Houd je
haaks.
Jan Schrijver, voorzitter

DODENHERDENKINGEN OP VIDEO
Zowel de Omroep Tilburg als de Lokale Omroep Goirle hebben hun uiterste best
gedaan om bijzondere reportages te
maken van dodenherdenking 2021.
Via YouTube kunt u het allemaal nog eens
rustig bekijken voor de herdenking in:
-

Tilburg, klik hier (duur 24 min.);

-

Goirle, klik hier (duur 23 min).

COMMUNIQUÉ VETERANEN PLATFORM INZAKE
FILM ‘DE OOST’
Binnenkort komt de film ‘De Oost’ uit, die handelt over de inzet en het optreden
van Nederlandse militairen in het voormalige Nederlands-Indië. Omdat deze film
aanleiding kan zijn voor bepaalde gevoelens binnen onze samenleving, heeft op
7 mei 2021 heeft het Veteranen Platform onderstaand communiqué uitgegeven:

Communiqué:
Vanwege de recente berichtgevingen
rond de film ‘De Oost’, die binnenkort
in première gaat, neemt het bestuur
van de Vereniging Veteranenplatform
onderstaand standpunt in.
“Op 13 mei 2021 zal de film ‘De Oost’ in première gaan en is deze te zien via de
betaalzender Amazon Prime en mogelijk binnenkort ook in de bioscopen. De film
beschrijft het fictieve verhaal van een Nederlandse oorlogsvrijwilliger die na WOII in de
periode tussen 1945 en 1950 wordt ingezet in Nederlands Indië.
De trailer van de film veroorzaakte in 2020 nogal wat commotie onder met name Indië
veteranen en organisaties die hun belangen behartigen. Deze onrust werd o.a.
veroorzaakt door het gebruik van Gotische letters voor de titel, donkere uniformen en de
portrettering van kap Westerling. Er zou een associatie worden gesuggereerd met nazi
Duitsland. De vrees bestond dat er daardoor een foutief en negatief beeld wordt geschetst
over het optreden van Nederlandse militairen in onze voormalige kolonie.
Het bestuur van het Veteranen Platform is onlangs in de gelegenheid gesteld om een
voorvertoning van de film bij te wonen. De film is weliswaar gebaseerd op waargebeurde
feiten en verhalen van veteranen, maar hanteert een ruime ‘artistieke vrijheid’ en
pretendeert ook niet een historische documentaire te zijn. De disclaimer die dit bevestigt,
wordt helaas pas aan het einde van de aftiteling getoond en zal daardoor onopgemerkt
blijven.

Ondanks dat, geeft de sterk gecomprimeerde weergave van een relatief lange en
complexe periode bij de kijker een negatief beeld van het optreden van Nederlandse
militairen in onze voormalig kolonie. Er ontstaat op deze wijze een eenzijdig stereotype
beeld en er is te weinig oog voor de nuance en context van het toenmalige conflict, met
name ook de interactie met de lokale bevolking en de rol van de tegenstanders.
Aan de andere kant schetst de film wel het complexe beeld van de dilemma’s waarmee
militairen kunnen worden geconfronteerd in een crisisgebied en de keuzes die ze daarin
moeten of kunnen maken. Dit kan de aanzet geven tot discussie en dialoog, zoals de
filmmakers zeggen te beogen.
Los van de film is er ook een educatief programma gemaakt onder de titel “De wereld van
de Oost”. Dit programma is voor iedereen vrij toegankelijk via internet en heeft als doel de
Nederlandse bevolking beter kennis te laten maken met wat er zich heeft afgespeeld in
voormalig Nederlands Indië, vanuit het oogpunt van verschillende doelgroepen. Deze
perspectieven zijn dan weer gebaseerd op feiten, documenten, filmbeelden en ander
archiefmateriaal uit die betreffende periode. De film De Oost fungeert als een inleiding op
het programma. Mogelijk kunnen scholen dit opnemen in hun lespakket (boven 16 jaar).
Gezien de eenzijdige en ongenuanceerde benadering van het militair optreden in de film,
acht het VP de film echter ongeschikt als basis voor een objectief en gebalanceerd
educatief programma over het militaire optreden in deze historisch zeer beladen periode
binnen onze vaderlandse geschiedenis.”
Bestuur Veteranen Platform

AGENDA
Vanwege de coronamaatregelen is helaas niet duidelijk wanneer het
weer verantwoord is om ‘coronaproof’ bij elkaar te komen.
De agenda 2021 houdt u dus nog even te goed van ons.
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