
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumenten 
Factsheet 

Inleiding 
Tijdens oorlogen en vredesoperaties zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog ruim 22.000 militairen en 

gemilitariseerde burgers in Nederlandse krijgsdienst om het leven gekomen. Deze omgekomenen 

worden in Nederland op verschillende manieren herdacht. Hiertoe behoort het oprichten van 

monumenten waarbij herdenkingen kunnen plaatsvinden. 

 

Voor zowel nabestaanden als overlevenden vervullen monumenten een belangrijke rol. Een 

monument is niet alleen een eerbetoon aan de omgekomen militairen, maar heeft ook een duidelijke 

functie in het bredere proces van zingeving. Het monument biedt een concrete plek waar, alleen of 

met anderen, kan worden gerouwd om het verlies van een geliefde of een kameraad. De grote waarde 

van monumenten voor nabestaanden en kameraden van omgekomen militairen verklaart ook waarom 

vernielingen van monumenten, zoals de diefstal van 50 bronzen plaquettes van het Nationaal 

Indiëmonument in december 2010, bij hen zoveel emoties van verdriet en woede oproepen. 

Aantal monumenten 
Het herdenken van militaire conflicten en de slachtoffers daarvan speelt nog altijd een prominente rol 

in de Nederlandse samenleving. Zo zijn er sinds de millenniumwisseling ruim 500 nieuwe 

monumenten in Nederland onthuld. Volgens de website over oorlogsmonumenten van het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei zijn er in Nederland ruim 3500 oorlogsmonumenten waarmee omgekomen 

militairen en gemilitariseerde burgers worden herdacht. Deze monumenten hebben uiteenlopende 

vormen, van klassiek oorlogsmonument en gedenksteen tot naamplaquette en raamgravure. Bij 

sommige monumenten wordt de bezoeker in een apart centrum of via borden achtergrondinformatie 

geboden; bij andere monumenten kunnen bezoekers via een applicatie het verhaal achter het 

monument op hun iPhone opzoeken (zie www.4en5mei.nl). 

  

http://www.4en5mei.nl/


 

Soorten monumenten 
De monumenten waarmee (ook) gevallen militairen worden herdacht, laten zich in drie hoofdsoorten 

onderverdelen. 

 

Civiele monumenten:  

 

 op particulier initiatief of via niet-militaire overheden; 

 vaak worden hiermee zowel militairen als burgers herdacht; 

 deze monumenten bevinden zich in de publieke ruimte; 

 voorbeeld: het Nationaal Monument op de Dam. 

 

Militaire monumenten:  

 

 via de militaire organisatie; 

 de monumenten herdenken gevallen militairen; 

 bevinden zich doorgaans op militair terrein; 

 voorbeeld: het UNIFIL-monument in Havelte. 

 

Gemengde monumenten:  

 

 civiele en militaire sector spelen een rol; 

 herdenken gevallen militairen; 

 de monumenten bevinden zich in de publieke ruimte; 

 voorbeeld: het Nationaal Indiëmonument in Roermond. 

 

Sommige monumenten zijn van algemene aard, in die zin dat deze niet aan één conflict zijn 

gekoppeld, maar de herinnering aan gevallen militairen (en burgers) uit meerdere of alle conflicten in 

leven houden. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Monument op de Dam en vele gemeentelijke 

oorlogsmonumenten. Andere monumenten zijn juist weer wel strikt toegesneden op een specifiek 

conflict, gevecht of strijdtoneel, dan wel op een krijgsmachtdeel of een militaire eenheid. Dit geldt voor 

vrijwel alle militaire en gemengde monumenten en voor vele gemeentelijke monumenten waarmee 

gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog of de dekolonisatiestrijd worden herdacht. 

 

Bijzondere categorieën monumenten zijn verder de monumenten op de militaire erevelden die de 

Oorlogsgravenstichting in binnen- en buitenland beheert, de reeks monumenten op het landgoed 

Bronbeek (Arnhem) ter herinnering aan de slachtoffers van de Japanse bezetting in Zuidoost Azië en 

het Veteranenlandgoed Vrijland (Schaarsbergen) waarmee ook de tijdens oorlogen en vredesmissies 

omgekomen Nederlandse militairen eer wordt betoond. 

 

De laatste jaren is een manier van herdenken van omgekomen militairen in opkomst die afwijkt van de 

klassieke vormen en bovendien een individueler karakter heeft, namelijk het vernoemen van 

bijvoorbeeld gebouwen, straten of bruggen naar omgekomen militairen. Twee voorbeelden hiervan die 

betrekking hebben op in Afghanistan gesneuvelde militairen zijn de Timo Smeehuijzenbrug in 

Amsterdam (2009) en het Korporaal Strikpad in Amersfoort (2010). 

  



 

Tweede Wereldoorlog 
Het grootste aantal Nederlandse monumenten waarmee omgekomen militairen en/of gemilitariseerde 

burgers worden herdacht is geheel of in sterke mate gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn 

er vele honderden, in nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. Tot de bekendste monumenten 

behoren het Indisch Monument in Den Haag, het Nationale Koopvaardijmonument in Rotterdam en 

het Nationaal Legermonument op het Militair Ereveld Grebbeberg. Met dergelijke monumenten 

worden ruim 16.000 omgekomenen van de krijgsmacht en koopvaardij herdacht. 

Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 
Tijdens of als gevolg van de dekolonisatiestrijd kwamen ruim 6.000 militairen van de Nederlandse 

krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger om het leven. Het overgrote deel van deze 

verliezen werd geleden in de jaren 1945-1950. Een deel van de gevallenen, ruim duizend, had 

overigens niet de Nederlandse nationaliteit, maar was van Indonesische afkomst. Tot de jaren 

negentig van de vorige eeuw was het aantal monumenten voor deze omgekomen militairen zeer klein. 

De tijd was blijkbaar nog niet rijp voor het herdenken van de gevallenen uit een omstreden oorlog. 

 

Sinds de onthulling van het Nationaal Indiëmonument in Roermond in 1988 is het aantal 

Indiëmonumenten fors gestegen, vooral op lokaal niveau. Dit was mede het gevolg van de 

maatschappelijke herwaardering van Indië- en Nieuw-Guineaveteranen en het mede dankzij hen 

geïnitieerde veteranenbeleid. Op basis van de genoemde website van het Nationaal Comité 4 en 5 

mei en enkele publicaties kan hun aantal op ruim 80 worden geschat. Het merendeel van deze 

monumenten is uitsluitend gewijd aan de gevallenen van de dekolonisatiestrijd, een deel is in de vorm 

van een nieuwe plaquette toegevoegd aan een bestaand (gemeentelijk) oorlogsmonument. 

Vredesoperaties 
De militaire inzet tijdens vredesoperaties in internationaal verband heeft sinds de Tweede 

Wereldoorlog aan 190 Nederlandse militairen het leven gekost, van wie er 125 deel uitmaakten van de 

VN-troepenmacht in Korea (1950-1954). Deze gevallenen worden niet alleen herdacht met enkele 

algemene oorlogsmonumenten, zoals het Nationaal Monument op de Dam, en enkele 

onderdeelsmonumenten (bijvoorbeeld van regimenten, wapens of dienstvakken). Zo worden alle 

gevallenen uit de Korea-oorlog herdacht met het Koreamonument in Schaarsbergen, de in Libanon 

omgekomen militairen met het UNIFIL-monument in Havelte en staan de namen van sommige van de 

tijdens vredesoperaties omgekomen militairen vermeld op gemeentelijke monumenten. In 2003 is 

bovendien het Monument voor Vredesoperaties in Roermond onthuld. Het staat vlak naast het 

Nationaal Indiëmonument in het Stadspark Hattem. 

  



 

Herdenkingen 
Het gehele jaar vinden herdenkingen bij oorlogsmonumenten plaats. Een belangrijk deel daarvan 

wordt gehouden door veteranen van een bepaald militair onderdeel die tijdens een reünie hun 

omgekomen kameraden herdenken bij het ‘eigen’ monument, veelal op kazerneterrein. Naast deze 

kleinschalige herdenkingen zijn er herdenkingen die door hun reikwijdte of de brede belangstelling tot 

grote evenementen zijn uitgegroeid: 

 

4 mei  Nationale dodenherdenking 

15 augustus    Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag 

7 september  Herdenking bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond 

7 december  Herdenking bij het Monument 1 Divisie ‘7 December’ in Schaarsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor nadere informatie over monumenten en 

herdenken kunt u de websites www.4en5mei.nl, www.erfgoedinbeeld.nl, www.veteraneninstituut.nl, 

www.ogs.nl en www.mindef.nl bezoeken. Met vragen over militaire monumenten kunt u ook terecht bij 

het Nederlands Instituut voor Militaire Historie: 070 316 58 36 of NIMH@mindef.nl. Het 

Veteraneninstituut is te bereiken via 088 334 00 50 of (info@veteraneninstituut.nl). 

 

Dit is een uitgave van het Veteraneninstituut. 
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