
Gerard van der Lee; ‘Onze Jan in Indië’ Getekend bovendien.  Uitgeverij Boekscout, 
Soest 2018. ISBN 9789402245486 ( PTSS/ Informatief/AG/PO/ED) 
 
En 
Gerard van der Lee: ‘Onze Jan in Indie’ Uitgeverij White Elephant, Arnhem 2015. ISBN: 
978-90-79763-12-2 ( PTSS/ Informatief/ Bejegening/ ED/PO/AG) Zie ook:  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Ad 1: Covertekst: ‘"Onze Jan in Indië - Getekend Bovendien" is een aanvulling op het 
eerder van dezelfde auteur verschenen "Onze Jan in Indië" maar nu wordt de lezer 
gevraagd te kijken. Want van der Lee weet uit zijn levenslange ervaring met het tekenen 
van cartoons, dat een cartoon vaak meer zegt dan pagina’s tekst. In de discussies over 
het dekolonisatieproces wordt over het handelen van Nederlandse militairen geoordeeld 
en wordt veroordeeld zonder de omstandigheden, en de achtergrond te benoemen. De 
auteur probeert uit te beelden wie deze 200.000 jonge mannen waren, die drie jaren en 
meer van hun jonge leven in vm. Nederlands Oost Indië hun dienstplicht vervulden in 
opdracht van de herstelde democratische Nederlandse regering na jaren van oorlog, 
dictatuur bezetting en onvrijheid. Wat was de voorgeschiedenis, hun herkomst, hun 
achtergrond en wat waren de omstandigheden? Hoe hebben zij zelf hun uitzending 
ervaren?’ 
 
Ad 2: https://www.we-publishing.nl/onzejan.html  ‘In de periode 1945-1950 vervulden 
circa 150.000 Nederlandse militairen hun dienst in Nederlands-Oost-Indië. Over die 
periode is veel geschreven, maar vaak werd door gebrek aan feitenkennis een verkeerd 
beeld neergezet in de media. 
 
Voor Indiëveteraan Gerard van der Lee (90) alle reden om dit boek te schrijven en 
daarmee vast te leggen hoe het er in die tijd werkelijk aan toe ging. Het boek dat de lezer 
van de eerste tot de laatste pagina blijft boeien en mee terugneemt naar deze voor velen 
ingrijpende periode, geeft een goed beeld van de belevenissen van deze militairen en is 
zorgvuldig geplaatst in de context van die tijd. Wie waren de militairen die ernaartoe 
gingen? Hoe zat de wereld toen in elkaar en wat kwam er af op al diegenen die als 
militair in Nederlands-Indië dienst deden? Maar ook: hoe kijken zij er achteraf op terug? 
 
Het boek waarvoor luitenant-generaal B. Hoitink het voorwoord schreef, is verrijkt met 
een aantal fraaie tekeningen die door de auteur zelf zijn vervaardigd. Ten dele destijds in 
Indië. (…).’ 
 
Over de schrijver: 
Covertekst boek 1: ‘Indiëveteraan Gerard van der Lee (1927) werd, nadat zijn huis in 
Rotterdam bij een bombardement in 1943 was verwoest, in november 1944 bij een razzia 
gevangen genomen door de Duits bezetter en voor het verrichten van dwangarbeid naar 
Duitsland afgevoerd. Eerst achter het Duitse front in de Eifel en daarna in Keulen. Daar 
wist hij na het laatste grote bombardement op deze stad aan zijn bewakers te ontkomen 
en werd drie dagen voor de Gestapo verborgen gehouden door burgers in Keulen. Hierna 
werd hij bevrijd door de Amerikanen en keerde in juni 1945 terug in Rotterdam. 
In 1947 werd hij opgeroepen voor militaire dienst bij het Regiment Huzaren van Boreel 

https://www.we-publishing.nl/onzejan.html


en vertrok in 1948 met de s.s. Waterman naar Nederlands-Oost-Indië waar hij tot de 
repatriëring in juli 1950 als militair actief was. Daarna kon hij beginnen aan zijn carrière 
in de burgermaatschappij en een privé-leven.’ 
 
Over het boek ‘Onze Jan in Indië’: 
https://www.veteraneninstituut.nl/boek-onze-jan-indie-een-hommage-aan-
indieveteranen/  
http://www.bondvanwapenbroeders.nl/onzejan.html  
https://www.youtube.com/watch?v=yLK9K6r45Xg  
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