
MORGENSTERVLAG LEIDT OPNIEUW TOT OPHEF
‘Vlag verboden tijdens defilé Veteranendag, Nieuw-Guinea veteranen verbijsterd’

24 JUNI 2014, DEN HAAG

SAMENVATTING

In oktober vorig jaar leidde de Morgenstervlag, de nationale vlag van de Papoeabevolking, op
het Malieveld tot ophef in de zogeheten Zwarte Pieten demonstratie. Nu is het opnieuw raak.
Het Comité Nederlandse Veteranendag, dat wordt ondersteund door het Ministerie van
Defensie1, verbiedt het tonen van de Morgenstervlag tijdens het defilé aanstaande zaterdag
in Den Haag. Nieuw-Guinea veteranen zijn verbijsterd en vragen Minister Hennis om
opheldering.

Met het verbieden van de Morgenster, de nationale vlag ooit ingesteld voor Nederlands
Nieuw-Guinea, lijkt zowel Minister Hennis (Minister van Defensie) als het Comité Nederlandse
Veteranendag op ongepaste wijze gehoor te geven aan de wens van Indonesië: één republiek,
inclusief het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Het hijsen van de Morgenster in
Nederlands Nieuw-Guinea is voor de Papoeabevolking sinds de jaren ’60, direct na het vertrek
van de Nederlandse militairen, door de Indonesische overheid verboden. 

10e editie Veteranendag schijnvertoning

Nu er ook in Nederland een verbod geldt op het tonen van de Morgenstervlag maakt de 10e

editie van de Veteranendag tot een schijnvertoning. De Veteranendag is de nationale dag voor
erkenning en waardering voor alle Nederlandse veteranen en dient een gezicht te geven aan
alle mannen en vrouwen die werden ingezet in dienst van de vrede. Nu blijkt dat de Nieuw-
Guinea veteranen vanaf dit jaar voor noemenswaardige bewondering zijn uitgesloten.

Veel onduidelijkheid
Wie het verbod precies heeft opgelegd en op basis van welke gronden is vooralsnog
onduidelijk. De heer J. Rijken, projectleider Nederlandse Veteranendag, geeft aan dat hij op

verzoek van Minister Rutte heeft ingestemd met het verbod2. De heer Rijken heeft op zijn
beurt het bestuur van de VNNGM (de Vereniging van Nederlands Nieuw-Guinea Militairen)
met de rug tegen de muur gezet door mee te gaan in het verbod om de Morgenstervlag niet
mee te dragen in het defilé. Waar Rijken mee gedreigd heeft is eveneens onduidelijk, men
vermoedt met uitsluiting van de Nieuw-Guinea veteranen tijdens de Veteranendag.

Indonesische heerschappij tot in Den Haag voelbaar



Voor de Papoea's die en voor diegene die in het Papoea Vrijwilligers Korps aan Nederlandse
zijde meevochten tegen de Indonesische infiltranten, is het verbod opnieuw een mentale
tegenslag. De macht van het Indonesische leger is dan voor hen tot in Den Haag voelbaar.
"Den Haag" is ogenschijnlijk bezorgd over de voortdurende schending van mensenrechten in
West Papoea, maar stelt zich onderdanig op aan Indonesië als het om een dergelijk verzoek
gaat de Morgenstervlag te verbieden.  

Over de Nederlandse Veteranendag
Op zaterdag 28 juni viert Nederland de tiende editie van de Nederlandse Veteranendag in Den
Haag. DeNederlandse Veteranendagis ingesteld door de Nederlandse regering en vanaf 2006
verheven tot nationaal evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen,
waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Einde persbericht
Voor meer informatie over het verbod op de Morgenstervlag tijdens het defilé kunt u terecht bij
Andreas Schelfhout, Nieuw-Guineaveteraan 41e Stoottroepen en schrijver van het boek De
zomer van 1962 via telefoonnummer 0511454153 / 0651399711. Natuurlijk kunt u ook terecht
bij de heer J. Rijken - projectleider Veteranendag, en bij Koos Sol, voorlichting Veteranendag. 

Bron 1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlan...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Veteranendag

Bron 2
http://www.tanahku.west-papua.nl/imag...
http://www.tanahku.west-papua.nl/images/stories/2014/persberichtkranten.pdf

RELEVANTE LINKS

Oscar den Ouden
PR Consultant 

+31 6 58886009 

oscar@merktroubadour.nl

Oscarouden

WOORDVOERDERS





https://twitter.com/Oscarouden
mailto:oscar@merktroubadour.nl
http://www.tanahku.west-papua.nl/images/stories/2014/persberichtkranten.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Veteranendag
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmerktroubadour.pr.co%2F79752-morgenstervlag-leidt-opnieuw-tot-ophef&text=MORGENSTERVLAG+LEIDT+OPNIEUW+TOT+OPHEF&via=merktroubadour&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fmerktroubadour.pr.co%2F79752-morgenstervlag-leidt-opnieuw-tot-ophef&p[title]=MORGENSTERVLAG+LEIDT+OPNIEUW+TOT+OPHEF&p[summary]=In+oktober+vorig+jaar+leidde+de+Morgenstervlag%2C+de+nationale+vlag+van+de+Papoeabevolking%2C+op+het+Malieveld+tot+ophef+in+de+zogeheten+Zwarte+Pieten+demonstratie.+Nu+is+het+opnieuw+raak.+Het+Comit%C3%A9+Nederlandse+Veteranendag%2C+dat+wordt+ondersteund+door+het+Ministerie+van+Defensie1%2C+verbiedt+het+tonen+van+de+Morgenstervlag+tijdens+het+defil%C3%A9+aanstaande+zaterdag+in+Den+Haag.+Nieuw-Guinea+veteranen+zijn+verbijsterd+en+vragen+Minister+Hennis+om+opheldering.++
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmerktroubadour.pr.co%2F79752-morgenstervlag-leidt-opnieuw-tot-ophef&title=MORGENSTERVLAG+LEIDT+OPNIEUW+TOT+OPHEF&summary=In+oktober+vorig+jaar+leidde+de+Morgenstervlag%2C+de+nationale+vlag+van+de+Papoeabevolking%2C+op+het+Malieveld+tot+ophef+in+de+zogeheten+Zwarte+Pieten+demonstratie.+Nu+is+het+opnieuw+raak.+Het+Comit%C3%A9+Nederlandse+Veteranendag%2C+dat+wordt+ondersteund+door+het+Ministerie+van+Defensie1%2C+verbiedt+het+tonen+van+de+Morgenstervlag+tijdens+het+defil%C3%A9+aanstaande+zaterdag+in+Den+Haag.+Nieuw-Guinea+veteranen+zijn+verbijsterd+en+vragen+Minister+Hennis+om+opheldering.++&source=Merktroubadour


OVER MERKTROUBADOUR

merk . trou .ba . dour (de; m/v;meervoud: merktroubadours)

1(Amsterdamse) verhalenverteller. Brengt het merkverhaal op creatieve wijzeonder de aandacht van de doelgroep

2 Schrijver en bedenker met een specialisme op het gebied van PR, Contenten Social Media

3werkt niet vanuit één locatie

Merktroubadourpressroom

Merktroubadour

PR, Content & Social Media

post@merktroubadour.nl

 Algemene website

Rianne de Vries
PR Consultant 

+31 6 52793791 

rianne@merktroubadour.nl

StylishPRchick

Contact informatieℹ

🌐

Woordvoerders



https://twitter.com/StylishPRchick
mailto:rianne@merktroubadour.nl
http://www.merktroubadour.nl/
mailto:post@merktroubadour.nl
http://merktroubadour.pr.co/
http://merktroubadour.pr.co/


Oscar den Ouden
PR Consultant 

+31 6 58886009 

oscar@merktroubadour.nl

Oscarouden

Laatste Tweets

https://twitter.com/Oscarouden
mailto:oscar@merktroubadour.nl

