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‘We zijn 
vandaag 

op afstand 
met elkaar 
verbonden’

Paul Blokhuis

Voorwoord Paul Blokhuis

Met de capitulatie van Japan eindigde 
75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog 
voor het Koninkrijk der Nederlanden. 
Voor alle Nederlanders is dit een dag om 
bij stil te staan. Maar we denken speciaal 
aan degenen die de donkere tijd van de 
Tweede Wereldoorlog in Indië hebben 
meegemaakt. En voor wie deze dag 
nog geen bevrijding of  vrede met zich 
meebracht, maar het begin was van een 
nieuwe, zware periode. 

Inmiddels raakt dit meer dan 2 miljoen 
Nederlanders met wortels in voormalig 
Nederlands-Indië. Niet iedereen die 
dat wil kan dit jaar naar het Indisch 
Monument in Den Haag komen, waar 
onze Koning de Nationale Herdenking 
zal bijwonen. 

Dat is bijzonder jammer, want juist op 
deze dag is het zo goed om samen te zijn. 
Vooral voor de eerste generatie is dit een 
bittere pil. Sommigen zagen dit misschien 
als laatste kans om nog een keer bij deze 
herdenking aanwezig te kunnen zijn.

Gelukkig kunnen we allemaal op onze 
eigen plek meedoen aan deze dag. 
Een heerlijke Indische maaltijd koken 
bijvoorbeeld – met het recept uit dit 
boekje. Samen eten, de live uitzending van 
de NOS volgen, samen het Indisch Onze 
Vader zingen. En natuurlijk door het 
dragen van de Melati, het symbool van 
respect, betrokkenheid en medeleven.
Waar u ook bent, ik wens u een mooie 
dag, waarop we ook op afstand met elkaar 
verbonden zijn.

Paul Blokhuis
Staatssecretaris van VWS
Volksgezondheid, Welzijn & Sport



75 jaar na de oorlog kan het collectieve geheugen 

aan de oorlog in Azië gemakkelijk verworden tot 

eendimensionale zwart-witte beelden. Dit doet geen 

recht aan de vele schakeringen van leed en ervaringen 

van onze vele grootouders, ouders, broers en zussen 

die de oorlog in Azië hebben meegemaakt. 

Deze ontheemde oorlogsgeneratie heeft ondanks de 

oorlog de veerkracht gevonden om in Nederland een 

nieuw bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun 

kinderen. Zij hebben opnieuw kleur gegeven aan hun 

eigen leven en aan onze gehele samenleving. 

Thema 2020 | Geef kleur aan je verleden



1  Intreden van het vaandel Regiment Van Heutsz

2  Luiden van de Indische Klok

3  Aankomst Zijne Majesteit de Koning , Het Defensie Interservice Koperensemble 

 speelt de parademars ‘De Jonge Prins van Friesland’

4  Zijne Majesteit de Koning groet het vaandel

5  Uitvoering van ‘Eternal Father, strong to save’ door het Amare Vocaal Ensemble (AVE)

6  Welkomstwoord door Erry Stoové

7  Voordracht door Aarnout Loudon

8  Uitvoering van ‘A Flower Remembered’ door het Het Defensie Interservice Koperensemble

9  Voordracht door Mark Rutte

10  Uitvoering van het ‘Indisch Onze Vader’ door het AVE

11  Kranslegging door Zijne Majesteit de Koning

12  Luiden van de Indische Klok – Taptoe - 1 minuut stilte

13  Eerste en zesde couplet Wilhelmus

14  Kranslegging namens alle burgerslachtoffers en militaire slachtoffers

15  Kranslegging namens drie generaties van de Indische gemeenschap

16  Uitvoering van ‘You’ll never know/Manise’ door Yosina Rumajauw, Dinand Woesthoff en Ronald Bergman (suling)

17  Voordracht Maddy Batelaan, leerling van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

18 Uitvoering ‘In Remembrance’ door het AVE

19  Kransleggingen namens autoriteiten

20  Uitvoering van ‘Captives Hymn’ door het Defensie Interservice Koperensemble

21  Defilé

Programma | Indisch Monument



Vaandelwacht van het Regiment van  

Heutsz | Het Regiment van Heutsz heeft  
in 1950 de tradities overgenomen van 
het  voormalige Koninklijk Nederlandsch-  
Indisch Leger (KNIL). Aan het vaandel
van het Regiment is daarom de Militaire  
Willemsorde van het KNIL verbonden.  
De vaandelwacht is gekleed in het  
dagelijks tenue met bamboehoed zoals  
sinds 1910 in het KNIL gedragen werd.

Vlaggenwacht | Adjudant b.d. Willem 
Kerrebijn (1927) bracht als jongen de 
Japanse bezetting door als buitenkamper 
in West-Java. In 1947 nam hij dienst in 
het KNIL. Na de soevereiniteitsoverdracht  
ging hij over naar de Koninklijke 
Landmacht. Niels van Oost is zeekadet en  
vertegenwoordigt de nieuwe generatie.

Aarnout Loudon (1936) | Aarnout Loudon 
stamt uit een familie van Indische 
bestuurders en bewindspersonen. 
Tijdens de oorlog zat hij met zijn 
moeder en jongere broertje in diverse 
Jappenkampen, waaronder Tjideng. Zijn 
vader kwam als krijgsgevangene om in 
1944 nadat het Japanse ‘Hellship’ Junyo 
Maru getorpedeerd was. Pas onlangs 
hoorde hij precies hoe zijn vader aan zijn 
einde gekomen is.  

Het Defensie Interservice 

Koperensemble | Het Defensie 
Interservice Koperensemble is 
samengesteld uit musici van de 4 
krijgsmacht onderdelen. Het Taptoe 
signaal wordt gespeeld door  Sgt 
1 Chrystelle van den Berg van de 
Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso. Dirigent van dit 
gelegenheidsensemble is de Stafdirigent 
van de Militaire Muziek van de 
Krijgsmacht Majoor Arnold Span.

Mark Rutte (1967) | De vader van Mark 
Rutte zat in de oorlog in een Jappenkamp. 
Diens eerste vrouw overleed in een ander 
kamp. Vader Rutte hertrouwde later met 
de zus van zijn eerste vrouw, de moeder 
van Mark Rutte. In 1958 vertrok het gezin 
gedwongen uit Indonesië. 

Maddy Batelaan (2004) | Voor Maddy 
Batelaan is de Nationale Herdenking op 
15 augustus belangrijk omdat ze vindt 
dat we onze geschiedenis niet mogen 
vergeten en respect moeten houden voor 
de oorlogsgeneratie. Haar grootvader is 
in 1939 in Surabaja geboren en kwam in 
1953 naar Nederland.

Programma | Indisch Monument



Ellen Deckwitz

Yosina Roemajauw (2006) | Yosina 
Roemajauw werd geboren op West-
Papoea en groeide op in het Overijsselse 
Olst. Zij deed mee met The Voice Kids 
in 2018 en ontroerde publiek en jury 
met haar winnende optreden in de 
finale. Yosina zong bij War Child en op 
4 mei dit jaar trad zij op bij de online 
kinderherdenking vanuit Madurodam. 
Yosina voelt zich zeer betrokken bij haar 
culturele achtergrond en wil later een 
stichting oprichten voor de kinderen in 
West-Papoea die niet naar school kunnen.

Het Amare Vocaal Ensemble | Het Amare 
Vocaal Ensemble (AVE) is een Haags 
professioneel vocaal ensemble onder leiding 
van dirigent Patrick Pranger. De zangers zijn 
gevestigde namen en worden vaak als solisten 
gehoord in verschillende uitvoeringen op 
nationale podia. AVE brengt repertoire ten 
gehore van Renaissance tot hedendaagse 
muziek. Het AVE bestaat uit Lauren 
Armishaw, Michaela Riener (sopraan), Inga 
Schneider, Klarijn Verkaart (alt), Jan-Willem 
Schaafsma, Diederik Rooker (tenor) Drew 
Santini en Matthew Baker (bas).

Dinand Woesthoff (1972) | Dinand 
Woesthoff voelt zich zoals hij zegt ‘een 
geadopteerd kind’ van de stad Den Haag, 
tegenwoordig woont hij zelfs letterlijk op 
een steenworp afstand van het Indisch 
Monument. Hij heeft een Indische vader en 
een Hollandse moeder. Zijn  vader is geboren 
in Bandung op Java waar Dinand voor het 
eerst in 2004 samen met zijn vader naartoe 
gaat.  In 1998 begon Woesthoff samen met 
de Indische gitarist Dennis van Leeuwen de 
succesvolle rockband Kane.  Momenteel is 
hij bezig met de release van zijn eerste solo-
album, dat najaar 2020 zal verschijnen.  Een 
album waarin hij zich laat inspireren door 
het leven anno nu; ‘In alle pracht en kracht, 
kleuren, geuren, wegen en raadsels.’

Programma | Indisch Monument



Kransleggers | Indisch Monument

Patricia Tjiook-Liem | Patricia Tjiook-
Liem is geboren in Cheribon (1939). De 
families van haar Chinese ouders waren 
al vele generaties in Indonesië gevestigd. 
In 1942 ontvluchtte het gezin Cheribon, 
toen huis en bedrijf  door de Japanners in 
beslag werden genomen. De oorlogsjaren 
werden noodgedwongen doorgebracht 
in de Chinese wijk in Semarang. Daar 
maakte het gezin in oktober 1945 de slag 
om Semarang van dichtbij mee. Patricia 
is voorzitter van de Stichting Chinese 
Indonesian Heritage Center. Haar 
aandachtsgebied is de geschiedenis van de 
Chinezen in Nederlands-Indië, Indonesië 
en Nederland.

Helen Aponno | Helen Aponno 
(Djokjakarta 1935) is de dochter van 
sergeant-majoor KNIL, F.A. Aponno. 
Toen de oorlog in Indië uitbrak woonde 
Non met haar ouders en broers in 
Soerabaja. Haar vader werd door het 
Japanse leger geïnterneerd en is tijdens de 
internering mishandeld. Na de Japanse 
capitulatie wordt haar vader weer met het 
gezin in Batavia herenigd. Hij hervatte 
zijn actieve KNIL dienst en werd op 
diverse plekken ingezet. Haar vader was 
naamgever van de delegatie van Molukse 
KNIL-militairen die in augustus 1950 
naar Nederland kwam om de belangen 
van de Molukse militairen te behartigen. 

Krans 1 |
De eerste 
krans wordt 
gelegd door 
Zijne Majesteit 
de Koning.

Krans 2 | Burgerslachtoffers en militairen slachtoffers



Krans 11 | Namens de gehele Krijgsmacht 
in aanwezigheid van de Commandant der 
Strijdkrachten.

Krans 12 | Namens de Gemeente Den 
Haag en het Vrijzinnig-Christelijk 
Lyceum. 

Krans 13 | Namens de 
Oorlogsgravenstichting en Stichting 
Nationale Herdenking 15 Augustus 1945.

Krans 3 Drie-generatie-krans | Hélène 
Selina van Druten (1940),  Myrthe 
Assellina Stuart (1967) en haar kleindochter 
Chantal de Boer (1995) leggen de drie-
generatie-krans. Vader van Druten werd 
krijgsgevangen gemaakt en heeft in 
meerdere kampen gezeten. Haar moeder, 
oma, tante en kinderen gingen naar het 
kamp Tjideng. Hélène Selina stamt uit 
een oude Joodse familie uit Suriname. 
Na de oorlog kwamen zij berooid in 
Nederland aan en bleken vele familieleden 
omgekomen te zijn door de Holocaust.

Kransleggers | Indisch Monument

Vanwege de covid -19 maatregelen worden de kransen dit jaar gelegd door Dennis 

(2001) en Suzanne Bannink (2004) van het Zeekadettenkorps Vlaardingen en Guusje 

(2007) en Sarah (2006) Schaminée van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

Krans 4 | Namens de Staten-Generaal in 
aanwezigheid van de Voorzitters van de 
Eerste en Tweede Kamer.

Krans 5 | Namens de regering in 
aanwezigheid van de minister-president en 
de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.

Krans 6 t/m 10 | Namens de regeringen 
van Australië, Indonesië, Nieuw-Zeeland, 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten van Amerika.



You’ll never know/ Manise 
Dinand Woesthoff & Yosina
Muziek en tekst | Dinand Woesthoff

Suling | Ronald Bergman

 

Wake me,
I’m done here,
I fear no sense.
Slowly, (Hold me)
Untie me,
From false pretend.
Drowning,
Circles
I‘ve got no plan.
But you’ll never know,
You’ll never know.
Sometimes,
Raging,
Like a man.

 

Liedteksten | Indisch Monument  

In Remembrance 
Amare Vocale Ensembles

Tekst l Mary Elizabeth Frye

Muziek | Eleanor Daley

Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.

And when you wake in the morning’s hush
I am the sweet uplifting rush
Of  quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.

Sometimes, 
It’s just aging, 
To boy again.
So hear me calling,
I fear no sense.
But you’ll never know,
You’ll never know.
Stumble & crawling,
But I feel no pain. 
Wake me up inside myself,
Rebirth again.
Silence,
So Violent,
It’s hard to let go.
But you’ll never know,
You’ll never know.
You’ll never know.
Outtro
Oh, oh, oh,
I’m somewhere in fall.

Indisch Onze Vader
Amare Vocaal Ensemble

Zetting en bewerking | P. Pranger

Onze Vader die in de hemel zijt
Geheiligd word’ Uw Naam
Onze Vader die in de hemel zijt
laat komen uw Rijk

Uw wil geschiede op aard 
als in de hemel
Geef  ons heden ons dagelijks brood
En vergeef  ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Amen

Eternal Father, strong to save 
Amare Vocaal Ensemble

Tekst | W. Whiting en H. Taylor

Muziek | J.B. Dykes, arrangement 

P.Pranger

Eternal Father, strong to save,
Whose arm does bind the restless wave,
Who bids the mighty ocean deep
Its own appointed limits keep;
O hear us when we cry to Thee
For those in peril on the sea.

God, who dost still the restless foam,
Protect the ones we love at home.
Provide that they should always be
By thine own grace both safe and free.
O Father, hear us when we pray
For those we love so far away.

Wilhelmus  

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van Duitsen bloed
Den vaderland getrouwe 
blijf  ik tot in den dood

Een Prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij o God, mijn Heer
Op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmermeer

Dat ik doch vroom mag blijven
Uw dienaar t’aller stond
De tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt



15 augustus herdenken we samen, ook in dit bijzondere 

jaar waarin slechts weinigen aanwezig kunnen zijn 

bij het Indisch Monument in Den Haag. Wij zijn met 

elkaar verbonden doordat we op hetzelfde moment 

de ceremonie volgen, want dat kan ook via televisie 

of internet. Naar dit belangrijke moment leven wij 

toe, bijvoorbeeld door ’s morgens vroeg de vlag te 

hijsen en door het laten leggen van een zonnebloem 

in uw naam. En na afloop van de herdenking eten we 

samen, in onze eigen vertrouwde omgeving maar in 

gedachten. Wat kunt u allemaal doen?

Thuis herdenken op 15 augustus 2020



Thuis herdenken op 15 augustus 2020

Draag de Melati | De Melati, de Indische 
jasmijn, is het herdenkingssymbool dat 
we op 15 augustus dragen om te laten 
zien dat we herdenken. Deel een foto 
van jezelf  met de Melati en gebruik de 
hashtag #ikherdenkop15augustus of  
#ikherdenk

Zonnebloemen laten leggen |U kunt 
op 15 augustus door leerlingen van het 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en het 
Zeekadettenkorps Vlaardingen tijdens 
het defilé zonnebloemen laten leggen. U 
kunt zonnebloemen bestellen via onze 
website 15augustus1945.nl/winkel of  
door €1,- per zonnebloem over te maken 
op rekeningnummer NL33 INGB 0007 
951874 t.n.v. Stichting Vrienden van 
Stichting Herdenking 15 augustus 1945. 

Geef de traditie door | Via onze website 
15augustus1945.nl/melati/ zijn twee 
werkbladen beschikbaar om zelf  of  samen 
met kinderen, kleinkinderen, neefjes en 
nichtjes een papieren Melati te maken. 
Vertel tijdens het knutselen je Indische 
familieverhaal en geef  de traditie door. 
Er is keuze tussen een wensbloem en een 
windbloem. Zet de Melati Wensbloem in 
elkaar, schrijf  er een mooie wens op en 
geef  ‘m aan iemand cadeau. Of  zet de 
Melati Windbloem in beweging door er 
tegen te blazen.

Hang de vlag uit | In de algemene 
vlaginstructie die is opgesteld door 
de minister-president is bepaald dat 
er op 15 augustus officieel uitgebreid 
gevlagd wordt vanaf  Rijksgebouwen 
om het formele einde van de Tweede 
Wereldoorlog te herdenken. Provincies, 
gemeenten en waterschappen volgen 
landelijk de formele vlaginstructies om 
de Nederlandse vlag, zonder wimpel, 
uit te hangen. Geef  ook thuis het goede 
voorbeeld en hang de vlag uit van 
zonsopgang tot zonsondergang.



Recept Nasi Bungkus met urap urap en 

knapperig kokosei anno 2020 | 
De basis van nasi bungkus is uiteraard 
rijst, aangevuld met verschillende 
gerechtjes. Vaak groenten, soms 
kip, tempeh of  een ei. Bij deze 
‘vrijheidsbungkus’ is een vegetarisch 
gerecht gepast: urap urap, groenten met 
gekruide kokosrasp. Gezond, voedzaam 
én rijk van smaak. 

Deze urap is net even anders dan de 
traditionele gestoomde variant, maar 
minstens zo lekker. De nasi in kwestie 
wordt nasi gurih, geurige rijst gegaard 
in kokosmelk. Die is een beetje nattig, zo 
blijft het gerechtje lekker smeuïg en kun je 
het straks makkelijk met je handen eten. 
Het eitje erbij knipoogt in zijn krokante 
jas naar sambal goreng telor. Zie daar, 
nasi bungkus anno 2020. Met respect voor 
het verleden en een kus aan het heden. 
Kijk voor het instructiefilmpje, het hele 
recept en de ingrediënten op onze website 
15augustus1945.nl/nasi_bungkus

Vanja van der Leeden | De bekende 
kok Vanja van der Leeden heeft een 
instructiefimpje opgenomen waarin de 
bereiding van haar nasi bungkus, de 
vrijheidsbungkus in een modern jasje stap 
voor stap wordt uitgelegd. Ook verzorgt 
Vanja op 15 augustus vanaf  14:00 uur een 
interactief  kookprogramma vanuit het 
Wereldmuseum in Rotterdam. Ze leert 
jongeren van de derde en vierde generatie 
de kneepjes van het vak en geeft zo het 
verhaal en de traditie door. En zoals dat 
gaat in een Indische familie wordt er 
niet alleen gekookt en gegeten maar ook 
muziek gemaakt en vooral veel gepraat. 
In de keuken en aan de eettafel worden 
persoonlijke herinneringen gedeeld met 
elkaar en met de studiogasten. Leuk om te 
kijken, nog leuker om mee te doen! 

Samen koken, samen eten | Samen 
koken, samen eten. Gewoonlijk is 
er na de ceremonie gelegenheid tot 
reflectie en verwerking tijdens het 
culturele middagprogramma. Dit jaar 
gaat dat anders. In plaats van een 
podiumprogramma delen we verhalen 
en  herinneringen met elkaar tijdens een 
interactief  kookprogramma op internet. 

Het verhaal van Olly Frederici-Jahreis 

Wij hebben ons laten inspireren door 
het verhaal van mevrouw Olly Frederici-
Jahreis. Geboren in november 1930, 
heeft ze als jong meisje meegeholpen bij 
het uitdelen door het Rode Kruis van 
porties nasi bungkus en een kopje koffie 
aan de pas vrijgelaten gevangenen en 
teruggekomen krijgsgevangenen, op het 
station in Madioen in september 1945. 
Dit in alle opzichten bescheiden gerechtje 
is symbolisch voor het voorzichtig weer 
opkrabbelen na de oorlog. Zij vertelt haar 
verhaal op onze website 15augustus1945.
nl/nasi_bungkus

Samen koken, samen eten
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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 alle slachtoffers van 

de oorlog tegen Japan en 

de Japanse bezetting van 

voormalig Nederlands-Indië. 

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.

15 augustus 1945 is 

een kantelpunt in de 

Nederlandse geschiedenis. 

Het oorlogsgeweld en de 

grootschalige ontheemding 

hebben een enorme impact 

gehad op Nederland. De 

oorlog in Azië werkt door tot 

op de dag van vandaag bij 

vele mensen, families en onze 

samenleving als geheel.

Nationale Herdenking 15 augustus 1945



Bond Ex-Geïnterneerden & Gerepatrieerden van Overzee, Bond van Wapenbroeders, 
Flores Molukken-Singaporekampen, Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’, 
Indisch Platform 2.0, Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek, Orde 
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, Reünistenvereniging Oud 
korfballers Indië, Sinai Centrum, Stichting CAS Reünisten, Stichting Centrum ’45,  Stichting 
Belangenbehartiging Indische Naoorlogse Generatie, Stichting De Brug, werkgroepen 
Jembatan en Kinderen uit de oorlog, Stichting Comité Jongenskampen Bangkong 
Gedungjati, Stichting Eerste Nederlands-Indisch Museum, Stichting Gastdocenten WO II, 
Werkgroep Zuidoost-Azië, Stichting Genootschap Engelandvaarders, Stichting Herdenking 
Birma Siam Spoorweg en Pakan, Baroe Spoorweg, Stichting Herdenking Gevallenen en 
Slachtoffers in Nederlands-Indië, Stichting Herdenking Gevallenen Zuidoost-Azië 1941–
1949, Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen, Stichting Herdenking Slachtoffers 
Japanse Zeetransporten, Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Stichting 
instandhouding van het Kolff-fonds, Stichting Japanse Ereschulden, Stichting Japanse 
Vrouwenkampen, Stichting Karel Doorman Fonds, Stichting Kinderen van het 18e sqn 
NEI Stichting Kumpulan Bronbeek, Stichting Noord Sumatra Documentatie ’42–’45, 
Stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven, Stichting Reünie Bangkinang en lotgenoten 
Japanse Interneringskampen Sumatra’s Westkust en Nazaten, Stichting Sociaal 
Cultureel Instituut Indonesië Nederland, Stichting Pelita, Stichting Strafkamp Dampit, 
Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen 1942–1945, Stichting Vrienden van 
Bronbeek, Unie van Nederlandse Veteranen, Vereniging Centrale van Samenwerkende 
Indische Organisaties, Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden, Vereniging Indische 
Nederlanders, Vereniging Japans Indische Nakomelingen, Vereniging Kinderen van 
Verzetsdeelnemers 1940–1945, Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945–1962, 
Vereniging van Oud-leerlingen van het Christelijk Lyceum Bandoeng, Vereniging Oud 
Militairen Indiëgangers,  Vereniging Tropenvrienden Randstad, Stichting Tjidengkamp.

Aangesloten Organisaties
De Nationale Herdenking zou zonder 

vrijwilligers niet mogelijk zijn. Naast de 

inzet van vele individuele vrijwilligers, 

dragen ook het Zeekadetkorps en 

het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum 

belangrijk bij aan de totstandkoming 

van de Herdenking. De Herdenking 

wordt ook ondersteund door het 

personeel van de stafcompagnie 

van de Luchtmobiele Brigade. 

Stichting Nationale Herdenking 

15 Augustus 1945 werkt samen 

met het Nationaal Comité 4 en 5 

mei, het Ministerie van Defensie, 

Museon en Museum Sophiahof  . 

De Nationale Herdenking 15 Augustus 

1945 wordt financieel mede mogelijk 

gemaakt door subsidies van het Ministerie 

van VWS, het vfonds en bijdragen 

van vele donateurs. Fotografie | Ilvy 

Njiokiktjien, Lotte Koster, Ben Ullings, 

Rob C. Croes, Beeldbank Nationaal 

Archief, Remko Kraaijeveld en Segraphy.

Met dank aan
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