Toespraak van Felix C. Bakker, veteraan Birma-Siam Spoorweg en algemeen bestuurslid van de
SHBSS tijdens de reünie/herdenking van 2015 op Landgoed Bronbeek t.g.v. het afscheid van Mevr. Dr.
Lody Pieters

Waarde mede spoorwegveteranen, familie en nabestaanden, geachte genodigden en
belangstellenden.
Vandaag op deze 48ste Reünie/Herdenking van de Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg
nemen wij ook gezamenlijk afscheid van mevrouw Lody Pieters, die na een periode van acht jaren,
haar vrijwilligerswerk, als voorzitter van de Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan
Baroe Spoorweg, zal beëindigen.
In verband hiermee, mag terecht een dankwoord worden gesproken.
Ik heb het voorrecht dat namens onze achterban te mogen doen.
Dit voorrecht meen ik ook te mogen ontlenen aan het feit, dat ik samen met Lody’s vader, Wim
Pieters, vanaf februari 1943 tot januari 1944, in de zelfde werkkampen verbleef en aan de zelfde
werkobjecten van de Birma-Siam Spoorweg, dwangarbeid verrichte.
En wij het wonderwel hebben overleefd….
Er is in de afgelopen acht jaren van Lody ’s voorzitterschap veel gedaan. Van Comité
Reünie/Herdenking Birma-Siam spoorweg en Pakan Baroe spoorweg, werd het een Stichting met de
wettelijk vereiste statuten, huishoudelijk reglement en financieel beheer.
Donateurs werving, interne en publieksvoorlichting door nieuwsbrieven en een nieuwe website.
Uitgave en herdrukken van Nederlands-talige boeken over de Doden Spoorwegen. Meer
samenwerking met gerelateerde organisaties in eigen land en daar buiten, zoals het Thailand-Birma
Railway Centre in Kanchanaburi, Thailand. En de Research Fepow History Group in Engeland.

Ook mw. Bibiana Voorneman heeft toen als mede bestuurslid, veel nuttig en goed werk verricht,
o.m. als telefonisch aanspreekpunt.
De Stichting werd een belangrijke bron van informatie voor en door het aanbod van ego
documenten en interviews van veteranen en nabestaanden. Informatie ook toegankelijk voor
publiek en media.
En met het reeds begonnen Databestand – Project, in nauwe samenwerking met het TBRC, heeft
Lody de trend ingezet voor een toekomstgerichte vorm van herdenken.
In 2013, 70 jaar na gereedkomen van de Birma-Siam Spoorweg, werd op initiatief van onze Stichting,
en in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en Thailand-Birma Railway Centre, een
pelgrimsreis gemaakt door Spoorwegveteranen, familieleden en nabestaanden, naar de Birma-Siam
Spoorweg in Thailand. Tijdens die reis zijn opnamen/en interviews voor de Documentaire “Spoorlijn
van 100.000 doden“ gemaakt.
Dat jaar werd afgesloten met een geslaagde Internationale Conferentie over de historie van de
Birma-Siam Spoorweg.
En vandaag als waardige afsluiting van Lody’s bestuursperiode, de onthulling van het Namen
Monument voor de slachtoffers van de Pakan Baroe Spoorweg. Aan het tot stand komen van dit
Monument, heeft de vice-voorzitter, de heer Henk Giesbers, met zijn creativiteit en inzet, een zeer
belangrijke bijdrage geleverd.
Bij al deze activiteiten, stelde Lody Pieters, de nagedachtenis van de slachtoffers en het contact met
de overlevenden van de Doden Spoorwegen, alsmede hun familie en nabestaanden, altijd voorop.
Lody, wij zijn jou zeer erkentelijk en heel dankbaar, dat jij dit vrijwilligerswerk, gedurende acht jaren
voor de Stichting hebt gedaan.
Ik weet dat jij het de eerste tijd wat moeilijk had, maar met de nagedachtenis van jouw vader voor
ogen, jouw wil en doorzettingsvermogen om ons, Spoorweg veteranen niet in de steek te laten, heb
jij die taak met succes volbracht .
Voor het overnemen van jouw taak, is een heel geschikte opvolger gevonden in de persoon van de
heer Erik Broekroelofs, kleinzoon van een omgekomen krijgsgevangene aan de Birma-Siam
Spoorweg.
Mag ik eindigen met mevrouw Lody Pieters te vragen om naar voren te komen, en ook mevrouw
Bibiana Voorneman om als bewijs van onze dank en waardering, U het 3-Pagoden insigne uit te
reiken.

