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In het Hagenpark bij het Almelose Indiëmonument is woensdag een grote herdenking voor
gevallen strijders. Indiëherdenking. © Lenneke Lingmont

Het Indiemonument in Almelo
wordt verplaatst, maar
waarnaartoe?
5 VRAGEN AANALMELO - De leden van de commissie Indië Monument Almelo
staan woensdag samen met veteranen, nabestaanden en anderen stil bij de uit
Almelo afkomstige gesneuvelden in voormalig Nederlands-Indië. Of de
herdenking volgend jaar op dezelfde plek is in het Hagenpark, is de vraag. Het
Indiëmonument wordt namelijk verplaatst. Waarnaartoe exact, is nog
onduidelijk, zegt organisator Sylvia Jannink.

1 Waarom kan het Indiëmonument niet op dezelfde plek
blijven staan?
Sylvia Jannink: „De transformatie van het Hagenpark tot doe-park is in volle gang.
Het Natuurhus wil vlak bij het monument een paviljoen plaatsen. Als dat gebeurt, is
er geen ruimte voor een herdenking. Samen met de gemeente en het Natuurhus zijn
we nu op zoek naar een nieuwe plek. Er is een idee om het monument in één van de
hoeken te plaatsen, maar dat is geen optie. De ruimte is beperkt en er zijn geen

vluchtwegen. We onderzoeken nu of we een plek naast het doe-park kunnen
gebruiken, al dienen we goed na te denken over de invulling. Een monument heeft
een plechtig tintje en dat komt misschien vreemd over naast een druk park. Toch
gaan we er vanuit dat het goed komt.”

2 Zorgen de werkzaamheden nog voor problemen bij de
herdenking van dit jaar?
„Niet echt. We doen er alles aan om de herdenkingsplek zo toegankelijk mogelijk te
maken. Wel lijkt er de afgelopen tijd wat meer hangjeugd in het Hagenpark te komen.
We zien hier en daar wat vandalisme en ze spuiten graffiti. Gelukkig nog niet op het
monument, maar het kunstwerk vlakbij zat laatst wel onder. Vanuit de gemeente is
ons toegezegd dat het toezicht wordt aangescherpt.”

3 Wie verwachten jullie woensdag allemaal bij het monument?
„Uiteraard enkele oude Indië-veteranen, hoewel dat er wel steeds minder worden.
Wat we wel zien, is dat er vooral veel nakomelingen aanwezig zijn. Vooral
kleinkinderen vinden de herdenking heel belangrijk. Meer nog dan hun ouders, lijkt
het.”

4 Kunnen bezoekers nieuwe elementen verwachten?
„De opzet is traditioneel, met ruimte voor sprekers, muziek en het defilé. De muziek
wordt dit jaar grotendeels verzorgd door zangeres Kira ten Bulte, een groot talent. Zij
zingt onder meer Mansions of the Lord, waarbij trompettist Martin Nieuwerth haar
ondersteunt. Vervolgens spreekt de zoon van een veteraan in twee delen de
herdenkingsrede uit.”

5 Wat dienen aanwezigen van tevoren te weten?
„Dat de herdenking om 16.00 uur begint en om 17.15 uur afgelopen is. Naderhand is
er gelegenheid tot napraten en koffiedrinken in De Bleek.”

