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Nieuwsbrief.
UITNODIGING
Beste Wapenbroeders en genodigden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de Contactmiddag op 17 oktober 2018.
Aanvang 14.00 uur.
Locatie: Café zaal Dennenoord.
Voorhoeveweg 2
Weert
Op deze middag zal Peter Steenmeijer een lezing houden van zijn verblijf in
Indonesië, waar hij door de Nederlandse Oorlogsgraven stichting aangesteld was
als directeur van alle Nederlandse oorlogsgraven in Indië.
Hier zijn ook de 7 “ Ere Velden “ onder zijn beheer gekomen, te weten; Menteng Pulo,
Pandu, Ancol, Candi, Kalibanteng, Kembang Kuning en Leuwigajah. Hier hebben veel
Nederlandse soldaten hun laatste rustplaats gevonden, die gesneuveld zijn tijdens de Indië
oorlog van 1946 t/m 1950. Tijdens zijn functie als directeur, heeft hij vele nabestaanden en
familie van gesneuvelde Nederlandse soldaten, mogen begeleiden en bijgestaan tijdens
hun bezoek naar hun dierbaren, die op deze “ Ere Velden “ hun laatste rustplaats hebben
gevonden. Deze functie als directeur heeft hij ruim 12 jaar gerund en zal op deze middag,
zijn uiteenzettingen c.q. ervaringen betreffende “ up and downs " naar voren brengen.
Het beloofd een zeer interessante middag te worden.
Hopelijk dat jullie allen op deze uitnodiging gehoor zullen geven en dat wij jullie allen op
deze middag van harte welkom mogen heten onder het genot van een kopje koffie / thee en
vlaai volgens de Limburgse welkom traditie.
Graag tot woensdag de 17e oktober.
Indien u niet beschikt over vervoer kunt u contact opnemen met Jim Overklift.
Herinneringsdatums.
9 november Herdenking Swartbroek.
10 november Herdenking Nederweert

Het Bestuur

Curriculum vitae
Peter Steenmeijer, Boermansstraat 52, 6001 CG Weert.
Gehuwd sedert 19 mei 1970 met Margaretha Wilhelmina Luijke. Wij hebben een dochter
en een kleindochter.
10 juli 1947
Geboren in Soerabaja, vml. Nederlands-Indië
Eind 1950
Gerepatrieerd naar Nederland
1953-1959
Lagere school (Gaspard de Colignyschool) te Den Haag
1959-1966
Maerlant Lyceum (gymnasium A) te Den Haag
1966-1969
Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder
1969-2001
Officier bij de Koninklijke Marine
2001-2013
Directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting
2013-heden
Diverse bestuursfuncties in stichtingen
Toelichting:
Als marineofficier ben ik afwisselend geplaatst geweest op kazernes, bovenwaterschepen
en het ministerie van defensie te Den Haag, veelal in logistieke functies. Ik heb buiten
Nederland gewerkt in Curaçao, Aruba, op Hr.Ms. ambassade te Londen, bij het maritiem
NATO-hoofdkwartier in Northwood en bij het hoofdkwartier van de NATO in Brussel. Ik
heb de Koninklijke Marine verlaten in de rang van kapitein ter zee (A).
Na mijn functioneel leeftijdsontslag werd ik uitgezonden naar Jakarta als directeur
Indonesië van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. Deze functie heb ik 12 ½ jaar
bekleed.
In die periode werd ik verheven in de Indonesische adelstand en kreeg de titel van Raden.
In 2010 werd ik benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Ik was tot 1 nov 2016 secretaris-penningmeester van het Indisch Herinneringscentrum, ben
voorzitter van het Advisory Committee for Subsidy Applications, en was bestuurslid van
de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting.
Ik was redacteur van een marinejaarboek en ben co-auteur van het boek ‘De Javazeecampagne na 75 jaar’, dat in 2017 verscheen. Ook ben ik als lid van de Commissie van
Advies betrokken bij de jaarlijkse herdenking op 15 augustus bij het Indiëmonument te
Den Haag.
Mijn hobby’s zijn: tennis en schilderen. Ik heb een boek gepubliceerd over Nederlandse
leenwoorden in de Indonesische taal.

