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Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel 

een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag herdenken we ieder 

jaar bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse 

bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan.
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Daarna volgden op 15 augustus 2018 de Nationale 

Herdenking bij het Indisch Monument en de afsluiting 

van de dag in het Crowne Plaza in Den Haag met een 

Koempoelan en cultureel middagprogramma.

Namens de Stichting zijn er op 7 erevelden in Indonesië 

en Thailand kransen gelegd en was een afvaardiging 

van de Stichting aanwezig bij diverse Herdenkingen 

elders in het land. Ook deze gebeurtenissen worden in 

dit jaarverslag gememoreerd.

De Stichting werkt nauw samen met het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Indisch 

HerinneringsCentrum. Bij de Nationale Herdenking 

op 15 augustus zijn tevens vele andere organisaties 

betrokken. Een overzicht van deze partijen vindt u in 

dit jaarverslag.

Tot slot vindt u in dit jaarverslag een overzicht van 

enkele andere belangrijke ontwikkelingen in het 

afgelopen jaar en een beknopt overzicht van de 

verschillende media-uitingen in 2018.

Dit jaarverslag geeft de activiteiten weer die 

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 

1945 – hierna te noemen de Stichting - in het 

afgelopen jaar heeft ondernomen, te beginnen 

met de herdenking in het gebouw van de 

Tweede Kamer op 14 augustus 2018. 
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‘De stille kracht 

die alle weerstand 

tart.’ – Albert 

Verweij. De Geest 

Overwint was 

het thema van 

de Nationale 

Herdenking op 15 

Augustus 2018. 
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‘De groep mensen die het 

tijdperk van de Tweede 

Wereldoorlog hebben 

meegemaakt wordt jaarlijks 

kleiner. De oorlog werkt echter 

door, ook in nieuwe generaties. 

De belangstelling voor de 

Herdenking blijft dan ook 

onverminderd groot.’

De Stichting organiseert jaarlijks op 15 augustus de 

Nationale Herdenking bij het Indisch Monument 

in Den Haag. Dan staan wij met vele duizenden (bij 

het Indisch Monument, via TV of  internet) stil bij 

de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede 

Wereldoorlog en herdenken wij alle slachtoffers van 

de oorlog tegen Japan. Met de capitulatie kwam een 

einde aan een periode van drie-en-een half  jaar waarin 

inwoners van Nederlands-Indië gebukt gingen onder de 

wreedheden en willekeur van de Japanse overheerser. 

Twee dagen later riepen Soekarno en Hatta de 

onafhankelijkheid van Indonesië uit. Er volgde een 

periode van onzekerheid en onvoorspelbaarheid. 

Velen waren hun leven niet zeker en vreesden voor 

lijf, huis en haard. Deze periode zal de geschiedenis 

in gaan als de Bersiap en de koloniale oorlog. In de 

jaren die daarop volgden raakten honderdduizenden 

ontheemd en moesten zij in Nederland (of  elders) een 

geheel nieuw bestaan opbouwen. 

De Nederlands-Indische gemeenschap in Nederland 

omvat inmiddels zo’n twee miljoen Nederlanders. 

15 augustus is een kantelpunt gebleken in de 

Nederlandse geschiedenis in het algemeen en in het 

leven van vele Nederlandse families in het bijzonder. 

De groep mensen die het tijdperk van de Tweede 

Wereldoorlog hebben meegemaakt, wordt jaarlijks 

kleiner. De oorlog werkt echter door, ook in nieuwe 

generaties. De belangstelling voor de Herdenking blijft 

dan ook onverminderd groot. De tweede en derde 

generatie nemen in toenemende mate deel aan de 

herdenking.

Elk jaar speelt op 15 augustus de Tweede 

Wereldoorlog en haar nasleep door vele hoofden, met 

een grote diversiteit aan herinneringen, emoties en 

gevoeligheden. Het bestuur van de Stichting Nationale 

Herdenking 15 Augustus 1945 heeft de opdracht elk 

jaar een waardige herdenking te organiseren waarin 

ruimte is voor die grote diversiteit en reikwijdte. 

Om tot een waardige herdenking te komen, verrichten 

vele vrijwilligers elk jaar weer een grote inspanning. 

Ook onder de vrijwilligers bevinden zich steeds meer 

leden van de derde en inmiddels vierde generatie.
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In 1980 werd de Stichting Herdenking 

15 Augustus 1945 opgericht om hiervan 

een jaarlijkse gebeurtenis te maken. 

De herdenking wordt vanaf  1988 

georganiseerd bij het Indisch Monument.

In Nederlands-Indië eindigde de oorlog niet op 5 mei 

1945. Pas op 15 augustus 1945 capituleerde Japan 

na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. 

In 1970 werd deze datum voor het eerst herdacht in 

Nederland.

1 5  A U G U S T U S  1 9 4 5

oprichting & doelstelling 

Deze boodschap en de lessen die wij 

daaruit kunnen trekken stonden in 2018 

centraal bij de Nationale Herdenking op 

15 augustus, waarbij wij weer in grote 

harmonie stil stonden bij de capitulatie 

van Japan en het einde van de Tweede 

Wereldoorlog.  Op de dag voorafgaande 

aan de jaarlijkse herdenking vond ook dit 

jaar de herdenking plaats bij de Indische 

Gedenkplaat in het gebouw van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Een generatie die de verschrikkingen 

van de oorlogsperiode in Nederlands-

Indië het hoofd moest bieden. Met 

groot of  klein verzet. Met de voor die 

generatie zo typerende ‘stille kracht die 

alle weerstand tart’, zoals dat zo treffend 

in het prachtige gedicht ‘Gij & wij saam’ 

van Albert Verwey is verwoord.

In 1988, exact dertig jaar geleden 

onthulde onze toenmalige Koningin 

Beatrix het Indisch Monument in 

Den Haag. De in marmer gebeitelde 

boodschap ‘De Geest Overwint’ brengt 

inmiddels al drie decennia een ode 

aan de veerkracht van een volledige 

oorlogsgeneratie. 

jaarverslag 2018 | St icht ing Herdenking 15 Augustus  1945  

Op de dag voorafgaande aan 

de jaarlijkse herdenking vindt 

een herdenking plaats bij de 

Indische Gedenkplaat in het 

gebouw van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal.
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Gezamenlijk is het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor 

het organiseren van een uitgebalanceerde, waardige 

en troostrijke herdenking voor de eerste generatie 

oorlogsslachtoffers, hun families, betrokkenen en alle 

Nederlanders. Dat vraagt met name om inzicht in en 

empathie voor wat velen in Nederlands Indië is overkomen.

1 5  A U G U S T U S  1 9 4 5

bestuur

Het bestuur kwam in 2018 twaalf  maal bijeen. Er 

werd vergaderd op de Sophiahof  aan de Sophialaan 

in Den Haag, waar tevens het secretariaat gehuisvest 

is. Op 14 augustus vond een extra vergadering plaats 

in Hotel Crowne Plaza.

De jaarlijkse bijeenkomst met afgevaardigden van 

de “Aangesloten Organisaties‟ vond plaats op 6 april 

op de Sophiahof. 31 vertegenwoordigers van de 

Aangesloten Organisaties waren aanwezig. Voor deze 

bijeenkomst waren dit jaar ook vertegenwoordigers 

van andere Indische herdenkingen uitgenodigd. 

Elf  vertegenwoordigers uit o.a. Enschede, Amstelveen, 

Deventer, Vlaardingen en Apeldoorn waren aanwezig. 

Bestuurssamenstelling 

De bestuurssamenstelling was in 2018 

ongewijzigd ten opzichte van 2017

- Erry Stoové, voorzitter

- John Sijmonsbergen, vicevoorzitter en communicatie

- Nanette van Beukering, secretaris

- Wiete Mesman, penningmeester

- Frank Marcus, coördinator Indisch Monument

- Helene Oppatja, programmering

Commissie van Advies

Deze commissie kwam op 6 april 2018 bij elkaar om 

het bestuur te adviseren op strategisch terrein. 

De Commissie van Advies was dit jaar tevens aanwezig 

op de bijeenkomst met de Aangesloten Organisaties.

De samenstelling van de Commissie van 

Advies was in 2018 ongewijzigd t.o.v. 2017

- De heer H. Bergmann, 

- De heer Dr. B.R. Bot, 

- Mevrouw A.Ch. van Es, 

- Mevrouw J. ter Kulve, 

- De heer  P. Neeb, 

- De heer R. Scheldwacht,

- De heer P. Steenmeijer.

Secretariële ondersteuning

Het bestuur heeft in 2018 geen structurele secretariële 

ondersteuning ontvangen. Diverse secretariële 

werkzaamheden zijn tijdelijk uitbesteed.

Aangesloten organisaties

De Stichting wordt gesteund door vele sympathiserende 

organisaties. In 2018 waren er 46 aangesloten 

organisaties. 

Donateurs

Eind december 2018 waren er 1.689 donateurs. 

Het bestuur streeft naar een toename van het aantal 

donateurs. Dit is van belang omdat ook zij mede 

zorgdragen voor de financiële middelen en draagvlak 

om een waardige herdenking te kunnen blijven 

organiseren. In 2018 ontving de Stichting €22.092,45 

aan donaties en giften.
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Gij & wij saam

Met name de zin ‘De stille kracht die 

alle weerstand tart’ uit het gedicht 

‘Gij en wij saam…’ van Albert Verwey 

verwoordde het jaarthema op 

indrukwekkende en eloquente wijze. 

Wie is zo sterk dat hij de chaos temt?

Wie kan het leed zien zonder 

schreiende ogen? 

Niet wij: maar juist daarom voelen wij ons 

voorbestemd Tot rustloos pogen.

Gij en wij saam, wij moeten doen,

Niet overwijs, niet over-koen,

Naar ons vermogen.

Wie waarlijk leeft, heeft in zijn hart

Een onvernietigbare veer,

Een stille kracht, die iedere weerstand tart.

Noem ons haar naam: spreek uit en leer

Wat sterker is dan ramp en smart.

Geen leer, geen naam: alleen de wil

Sterker te zijn dan leed en tijd,

Aanvaard uw taak, volvoer haar stil:

Heb lief  en hoop en wees bereid.

Boven het leed, boven de tijd

Verrijst het onvervaard gemoed

Dat weet, dat iedere mensheid lijdt,

Maar draagt zijn leed en doet wat moet.

Boven de tijd, boven het leed

Heft zich de goede en schone daad,

Die klein mag zijn, want elk mens weet

Dat hij voor kleine taken staat.

Klein zij de taak, maar sterk de wil

Die haar met vaste trouw volvoert,

Wie zo doet heeft in zich zijn spil

Waaraan geen ver’re chaos roert

Als dan elkeen in eigen kring

Zo werkt, strek dan Uw handen uit

En reikt ze, tot in groot’re kring

De bond van broederschap zich sluit.

Sluit aan tot ge als een enig volk

De tijd weerstaat die rukt en rijt,

Ontredt aan wolk en warrelkolk

De schoonheid van een nieuwe tijd.

‘De Geest Overwint’ is een ode 

aan de veerkracht van een hele 

generatie die de verschrikkingen 

van de lange oorlogsperiode 

in Azië en de daaropvolgende 

massale ontheemding met zich 

meedragen. Van de mentale 

kracht en moed om op te staan 

tegen onvrijheid en geweld, tot 

het doorzettingsvermogen om de 

drastische gevolgen te dragen en 

hoopvol te vertrouwen op een betere 

toekomst voor volgende generaties. 

Het is 30 jaar geleden dat Koningin Beatrix het Indisch Monument, met 

daarop de inscriptie ‘De Geest Overwint’, in Den Haag onthulde. Op 

de erezuil voor het monument staat: ‘Het Indisch Monument is teken 

van het ondergane leed en symbool van de strijd tegen onderdrukking 

en terreur. Ontelbare militairen, verzetsstrijders en burgers uit alle 

bevolkingsgroepen in en buiten de gevangenenkampen lieten hun 

leven.’ 

Op acht erevelden in Indonesië en zeven verspreid over Zuidoost-Azië 

liggen vele duizenden oorlogsslachtoffers begraven. Veel monumenten 

dragen de tekst ‘De Geest Overwint’ of  een vergelijkbare gedenktekst. 

Als eerbetoon aan de slachtoffers werd in 2005 een urn met aarde van 

deze erevelden in het Indisch Monument verwerkt.
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Zonnetje gaat van 
ons scheiden

Het lied ‘Zonnetje gaat van ons scheiden’ 

werd in de Japanse kampen bij wijze 

van protest gezongen bij het avondappèl 

tijdens het strijken van de Japanse vlag. 

De bewakers zagen dat ten onrechte 

als een eerbetoon aan de Japanse 

keizer. Sindsdien is dit lied voor velen 

tot een symbool uitgegroeid. De tekst 

verwijst verbloemd, maar niet mis te 

verstaan voor de betrokkenen naar het 

verlangen, de hoop en het vertrouwen 

dat de Japanse bezetting tot een eind 

zal komen. De zon verwijst naar de 

Japanse nationale vlag. Dit lied zal door 

verschillende artiesten in aanloop naar - 

en op 15 augustus 2018 worden gezongen.   

‘t Zonnetje gaat van ons scheiden

‘t Avondrood kleurt weer het veld

Zoete rust mogen wij beiden

Nog door geen zorgen gekweld

Hoort gij, hoe ‘t klokje, met lieflijke klank

Ons weer, naar huis roept, tot bede-en tot dank

Lui nu, o klokje, lui voort

Slapen wij straks ongestoord

Schemering daalt op de dreven

d’ Avondster glanst weer van ver

Straks staat Gods naam weer geschreven

Schitt’rend in sterre bij ster

Hoort gij, hoe ‘t klokje, met lieflijke klank

Ons weer, naar huis roept, tot bede-en tot dank

Lui nu, o klokje, lui voort

Slapen wij straks ongestoord

Welkom verkwikk’lijke avond

Dank, die uw zoet heeft bereid

Rust na de arbeid, hoe lavend

God heeft ons ‘t leger gespreid

Hoort gij, hoe ‘t klokje, met lieflijke klank

Ons weer, naar huis roept, tot bede-en tot dank

Lui nu, o klokje, lui voort

Slapen wij straks ongestoord
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14 augustus 2018 | 2e kamer

 

In de jaarlijkse besloten herdenking in het gebouw van 

de Tweede Kamer bij de Indische plaquette werden in 

aanwezigheid van de Voorzitters van beide Kamers, 

diverse Kamerleden en vertegenwoordigers van 

betrokken organisaties, de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog in Zuidoost Azië herdacht.  

De herdenking begon om 11.00 uur met een 

korte toespraak van de voorzitter van de Stichting  

Nationale Herdenking 15 augustus 1945, Erry Stoové. 

Daarna sprak de Voorzitter van de Tweede Kamer, 

Khadija Arib. Aansluitend werden kransen gelegd. 

De herdenking was  rechtstreeks te volgen via een 

livestream. De toespraken zijn na te lezen op www.

indieherdenking.nl. 

15 augustus 2018 | Indisch Monument

Op 15 augustus werden bezoekers bij het Indisch 

Monument vanaf  10.30 uur ontvangen met koffie, thee 

en spekkoek. Op het grote scherm was onder meer een 

film te zien met prachtige beelden van erevelden op 

Java en van het Indisch Monument in Den Haag. De 

Herdenking werd dit jaar wederom gepresenteerd 

door Angelique Jansen.

Voor de aanvang van de plechtigheid trad het vaandel 

van het regiment Van Heutsz in. Na ontvangst van de 

Minister-President, het groeten van het vaandel en het 

luiden van de Indische Klok startte de Herdenking 

met het welkomstwoord van de voorzitter Erry Stoové, 

gevolgd door de uitvoering van In Remembrance’ 

(Eleanor Daley) door de Residentie Bach Ensembles.

‘Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om met  

de Willemsvaart” vanaf het Centraal Station naar 

de Cremerbrug te varen en via de Verhuellweg 

naar het Indisch Monument te lopen.’ 

Na een indrukwekkende toespraak van Geert Mak volgde een uitvoering van 

‘Saint Thomas Choral’ (Pavel Staněk) door de Koninklijke Militaire Kapel 

Johan Willem Friso. Na het Indisch Onze Vader werd de eerste krans namens 

de Koninkrijksregering gelegd door Minister-President Rutte en staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Blokhuis, gevolgd door het luiden van de 

Indische klok, de taptoe en een minuut stilte. Vervolgens werd de Nederlandse 

vlag in top gehesen en het volkslied gezongen. De krans voor alle militaire- en 

burgerslachtoffers van oorlogsgeweld werd gelegd door Mevrouw  M. de Haas-

de Bruin namens de burgerslachtoffers en door de heer S. Ririhena namens de 

militaire slachtoffers De drie generaties krans werd dit jaar gelegd door de heer C. 

de Wilde, zijn dochter Kari de Wilde, zijn kleindochter Erlijn Prins en en kleinzoon 

Maarten Prins. Vanwege het feit dat de eerste generatie onvermijdelijk wegvalt is 

het van belang dat de Herdenking structureel blijft vernieuwen en verjongen. In 

2018 kwam dit onder andere tot uiting met een optreden van Wudstik samen met 

Wieteke van Dort. Hiermee werd het publiek van de 1e en 2e generatie verbonden 

met  3e en 4e generatie. Karlijn Janssen, leerling van het Vrijzinnig Christelijk 

Lyceum, hield daarna een voordracht. De toespraken zijn na te lezen op www.

indieherdenking.nl

Vervolgens werden kransen gelegd namens de Staten–Generaal, de regeringen 

van Australië,  Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 

van Amerika en Indonesië, de gehele Krijgsmacht, de Gemeente Den Haag en 

het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, de Oorlogsgravenstichting en de Stichting 

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. De kransen werden aangereikt door 

zeekadetten van het Zeekadetkorps Nederland en leerlingen van het Vrijzinnig-

Christelijk Lyceum. Na uitvoering van ‘There is an old belief ’ (J.G. Lockhart, 

C.H.H. Parry) door de Residentie Bach Ensembles  en de ‘Captives Hymn’ door 

de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso werd het defilé langs het Indisch 

Monument geopend. Dit gaf  de aanwezigen de gelegenheid op individuele basis 

eer te betonen. De bloemenzee waarmee het monument werd bedolven was een 

duidelijke indicatie dat wij nog steeds niet vergeten. Door motorpech vloog de 

Catalina dit jaar helaas niet over. Naar nu blijkt, was 2017 het laatste jaar waarin 

de Catalina overvloog. 

Naast vele vrijwilligers werd de Herdenking ook dit jaar weer ondersteund 

door medewerkers van het Nationaal Comité 4en5 mei, manschappen van de 

Koninklijke Landmacht, zeekadetten van het Zeekadetkorps en leerlingen van het 

Haagse Vrijzinnig Christelijk Lyceum. De herdenking werd bijgewoond door zo’n 

3.000 mensen en was tevens rechtstreeks te volgen via de NOS op tv en internet.

Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om met  “de Willemsvaart” vanaf  het 

Centraal Station naar de Cremerbrug te varen en via de Verhuellweg naar het 

Indisch Monument te lopen.

1 5  A U G U S T U S  2 0 1 8  O C H T E N D
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Van 13.30 tot 17.00 uur vond het middagprogramma in het Crowne Plaza plaats. Paul 

Blokhuis staatssecretaris VWS was o.a. aanwezig. Voor mensen die minder goed ter 

been waren, werden gratis pendelbussen ingezet tussen het Indisch Monument en 

het Crowne Plaza.

I N D I S C H E  H E R D E N K I N G  S A L O N  &  D E  K O E M P O E L A N

cultureel programma

muziek, dans & theater

In het Crowne Plaza was er een koempoelan en werd 

in twee blokken een cultureel middagprogramma 

aangeboden geïnspireerd op het thema ‘De Geest 

Overwint’. In het eerste blok was er een poëtische 

voordracht door Ellen Deckwitz, een optreden van 

de gitaristen Wesley Nuis en Oom Herman Nuis, 

een muzikale performance van Wieteke van Dort en 

Aron Tringali. Het tweede blok bestond uit theater 

Joenoes Polnaija, een akoestische performance 

van Wudstik, een poëtische voordracht door Ellen 

Deckwitz en opnieuw een optreden van gitaristen 

Wesley Nuis en Oom Herman Nuis. Het blok 

werd afgesloten met Javaanse hofdans meets Hip 

Hop Asian Persuasion. Traditiegetrouw was er van 

16:00 tot 17:00 uur een optreden van Orangelane 

met de mogelijkheid om te dansen. De ruimte die 

bij  Crowne Plaza beschikbaar was, was kleiner dan 

de ruimte bij het World Forum in 2017. Daardoor 

was er plaats voor 800 mensen en hebben wij 

helaas belangstellenden moeten teleurstellen.. Het 

middagprogramma was live te volgen via Facebook.

overige  
herdenkingen
Ook in 2018 werden op vele plaatsen in Nederland 

herdenkingen gehouden die betrekking hebben op 

het einde van de tweede Wereldoorlog in Zuid Oost 

Azië. In 2018 werd er namens Stichting Nationale 

Herdenking 15 augustus 1945  kransen gelegd  op de 

7 erevelden van  Ancol, Kembang Kuning, Kandi, 

Pandu, Leuwigajah, Kalibanteng en Menteng Pulo 

in Indonesië. Tevens werd er een krans gelegd 

op het ereveld te Thanbyuzayat in Myanmar. In 

november zijn kransen gelegd bij Cross of  Sacrifice 

Chungkai en Cross of  Sacrifice Kanchanaburi in 

Thailand. The ‘Cross of  Sacrifice’ is een symbool 

van de Commonwealth War Graves Commission. 

Het kruis is op vele militaire begraafplaatsen te 

vinden.

aanwezigheid bestuur

Het bestuur van Stichting Herdenking 15 Augustus 

1945 ontving diverse uitnodigingen om bij herdenkingen 

en manifestaties aanwezig te zijn. Zo is het bestuur 

vertegenwoordigd bij de Nationale Herdenking op 4 mei 

op de Dam in Amsterdam, waar ook namens de Indische 

gemeenschap een krans werd gelegd. 

Voorts was het bestuur aanwezig bij diverse Indische 

herdenkingen waaronder de herdenkingen van slachtoffers 

van de Vrouwenkampen, de Jongenskampen, de Birma-

Siam en Pakan Baroe Spoorweg en de Zeetransporten. 

Tevens werden een aantal Europese herdenkingen 

bijgewoond, waaronder de Slavernijherdenking, de 

Nationale Holocaust Herdenking en de Ravensbrück 

Herdenking. Als deelnemer aan het 1WO2 overleg is het 

bestuur in die hoedanigheid ook aanwezig geweest bij 

enkele andere herdenkingen.
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Om de jaarlijkse herdenking op 15 augustus 

meer herkenbaar te maken binnen de Indische 

gemeenschap en ook daarbuiten dragen wij 

het herdenkingssymbool de Melati. De Melati 

is ongekend populair, er zijn nu al in Nederland 

zo’n 15.000 Melati-dragers. Naast de reverspin 

hebben we in 2017 ook een magneetvariant 

geïntroduceerd. Ook de ambassadeur van 

Indonesië droeg de Melati op de herdenking. 

de melati

‘De Melati is ongekend populair, 
er zijn nu al in Nederland zo’n 

15.000 Melati-dragers.’ 

De Melati is een typisch Indische bloem. Het is een bloem van het moederland die in 

Nederland maar moeilijk kan gedijen. Ze symboliseert tegelijk het leven en haar schoonheid 

maar ook het geestenrijk en de dood. Zoals de geur een lang vergeten herinneringen oproept, 

zo staat de afbeelding van deze bloem symbool voor het niet-vergeten. Voor een gedeeld 

verleden dat een veilige plaats moet krijgen in onze harten. Een bloem, die meteen als 

symbool een (onderbewuste) link legt met het Indische.

18 19



samenwerking 

jaarverslag 2018 | St icht ing Nat ionale  Herdenking 15 Augustus  1945  

Nationaal Comité 4 en 5 mei

In de verslagperiode werd er naar tevredenheid 

samengewerkt met het Nationaal Comité 4 en 5 Mei dat de 

nationale herdenking op 15 augustus meerjarig logistiek en 

organisatorisch ondersteunt. 

IHC

De samenwerking tussen Stichting Herdenking en het Indisch 

Herinneringscentrum verliep ook dit jaar weer zeer goed. Met 

name op het gebied van culturele programmering en event 

productie is de inzet van het IHC zeer waardevol gebleken.

Defensie

Op 6 april 2018 ondertekenden kapitein-ter-zee b.d. Frank 

Marcus (Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945) en 

generaal-majoor Gijs van Keulen (Ministerie van Defensie) een 

intentieverklaring van 5 jaar personele en materiële  steun aan

de stichting. De steun van het Ministerie van Defensie is van 

groot belang voor de jaarlijkse Nationale Herdenking. Dit jaar 

leverden de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz, de

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, personeel 

van de stafcompagnie van de Luchtmobiele Brigade en de 

Nationale Reserve een bijdrage.

Overige partijen

Naast de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers werd de

Herdenking mede mogelijk gemaakt door het Residentie

Bach Ensembles, docenten en leerlingen van het Vrijzinnig

Christelijk Lyceum, het Zeekadetkorps Rotterdam en de

Stichting Exploitatie Catalina. 

Evaluatie

De evaluatie van de Herdenking werd met de betrokken 

organisaties in de maand september gehouden. 
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‘In 2018 waren we goed 

vertegenwoordigd op NPO Radio 

1 en jongerenmuziek zender FunX. 

De publieke radiozenders bereiken 

wekelijks bijna 5,8 miljoen luisteraars. 

Daarnaast waren we in de aanloop 

naar 15 augustus maar liefst 60 keer te 

horen met een STER reclame spot op 

radiozenders door heel het hele land.

Ook dit jaar hebben 

we de nationale 

nieuwsmerken online 

weten te bereiken. Wie 

online is, haalt zijn 

nieuws vooral bij NU.nl, 

NOS en De Telegraaf. 

Deze nieuwsmerken 

hebben online 

gezamelijk een bereik 

van meer dan vier 

miljoen kijkers en lezers 

per maand. Daarnaast 

werd de aanvullende 

hastag #15augustus 

opvallend veel gebruikt.

Dankzij steun van de Collectieve Erkenning 

en het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn & Sport hebben we in 2018 grote 

stappen kunnen maken op het gebied 

van communicatie en publiciteit. In april 

werd een geheel nieuwe website inclusief 

een mijn-omgeving voor donateurs 

gelanceerd. Daarnaast gaf de collectieve 

erkenning ons de capaciteit om - aan de 

hand van het thema ‘De Geest Overwint’ - 

een steviger media offensief uit te zetten 

dat gevestigde off- en online media meer 

dan ooit bereikte.

1 5  A U G U S T U S  2 0 1 8

communicatie
& publiciteit

Video portretten | De Geest overwint.

De oorlog in Azië werkt door tot op de dag van vandaag bij vele mensen, families 

en onze samenleving als geheel. Als gevolg van de oorlog wonen er in Nederland 

inmiddels ruim 2 miljoen mensen met wortels in voormalig Nederlands-Indië. 

Met allen een eigen (oorlogs)verhaal. Een brede mix van Nederlanders met o.a. 

een Indische, Molukse, Papoea, Chinese of  Indonesische achtergrond. Ook 

dit jaar nodigden we verschillende mensen van jong tot oud uit om te delen 

wie zij herdenken en waarom. Hun persoonlijke verhalen zijn in de vorm van 

videoportretten te bekijken op de social media kanalen van Stichting Nationale 

Herdenking 15 augustus 1945. Mensen werden daarnaast ook opgeroepen zelf  

een verhaal te delen via #ikherdenk  #15augustus #degeestoverwint

Social Media #ikherdenk-campagne

In navolging van 2016 en 2017 is er ook in 2018 veel ingezet op sociale media. 

Naast de video portretten werden er dit jaar ook persoonlijke foto portretten 

gedeeld van verschillende generaties met verschillende achtergronden. Ook in 

2018 was de pagina van Indiëherdenking primair de afzender. Dit om de facebook 

pagina Indiëherdenking duidelijker te profileren en meer pagina-likes en traffic 

naar de pagina te genereren. #ikherdenk was op 15 augustus weer trending topic 

op twitter. Ook hoogwaardigheidsbekleders als Minister-president Mark Rutte 

gebruikten wderom #ikherdenk op sociale media. 

Online en offline media

Tal van artikelen hebben de online en offline media gehaald. Interviews 

in onder andere het AD, Trouw, het Nederlands Dagblad, de Telegraaf; 

de Volkskrant en de NRC. Verschillende radio-omroepen waaronder Den 

Haag FM, Omroep West, radio 1 Langs de lijn en televisiezenders: NOS, 

NOS op 3, Hart van Nederland, RTL Nieuws besteedden aandacht aan 

de Herdenking. Het Jeugdjournaal volgde opa Burger, zijn kleinzoon 

Arthur en kleindochter Moira tijdens de herdenking gisteren. De drie 

vertelden uitgebreid wat ze van de herdenking vonden en waarom ze 

inclusief  melati pin gezamelijk herdenken. De avond voorafgaand aan de 

herdenking  zijn Erry Stoové en Wudstik te horen op NPO Radio 1. Zij 

spraken over hoe Nederlands-Indië wordt herdacht en wat er in de loop 

van de jaren zoal is veranderd.  Overdag was er een interview voor NOS 

Radio 1 Journaal met Carel-Vincent van de Graaff, Joenoes Polnaija en 

Ellen Deckwitz. Hoe zien zij herdenken anno 2018? Waarom vinden zij 

herdenken van belang? 
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