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15 augustus 1945. Kantelpunt in de Nederlandse 
geschiedenis

De Tweede Wereldoorlog was voor het Koninkrijk der 
Nederlanden pas op 15 augustus 1945 officieel voorbij, omdat 
op die datum de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 
eindigde. Het is een belangrijk kantelpunt gebleken in de 
Nederlandse geschiedenis. Want oorlogen werken door, ook na 
het officiële einde. 15 augustus 1945 markeert het begin van het 
einde van een belangrijk deel van het koninkrijk en daarmee de 
ontheemding van honderdduizenden burgers. De ervaringen 
gedurende de wrede Japanse bezetting, de koloniale 
oorlog die daarop volgde, vervolgens de ontheemding van 
honderdduizenden, de kille ontvangst in Nederland en het 
decennialang uitblijven van erkenning voor dit opeenvolgende 
leed, hebben littekens veroorzaakt in families van inmiddels 
twee miljoen Nederlanders.  

Het Indisch Monument. Een levend monument

Sinds 1988 is er een nationaal monument in Den Haag waar 
jaarlijks op 15 augustus 1945 een nationale herdenking wordt 
gehouden. Het is een van de drie nationale herdenkingen in 
Nederland en er geldt op die dag een officiële vlaginstructie. 
De Kamervoorzitters en leden van de Nederlandse regering 
zijn aanwezig, alsook ambassadeurs van betrokken landen. 
De Herdenking heeft een groot draagvlak in de samenleving. 
Duizenden bezoekers met zeer diverse achtergronden en van 
opeenvolgende generaties bezoeken jaarlijks het monument. 
Een veelvoud daarvan volgt bovendien de Herdenking via tv 
en internet, ook in het buitenland. Duizenden zijn daarnaast 
betrokken bij tientallen herdenkingen in andere steden. Elk jaar 
meer mensen.

Gedeelde geschiedenis, gedeelde toekomst

De belangstelling is groeiende omdat steeds meer 
Nederlanders ontdekken dat zij verbonden zijn met deze 
gedeelde cultuur en geschiedenis. De stijgende betrokkenheid 
en bekendheid leidt echter ook tot vermenging met 
onderwerpen in de samenleving, zoals het dekolonisatiedebat. 
Voor velen is de polarisatie in dat debat erg pijnlijk, omdat 
het geen ruimte laat voor ervaringen die al langer miskend of 
niet gehoord werden. Er is behoefte aan aandacht en respect 
voor het leed dat de oorlog heeft veroorzaakt en ook voor de 
belangrijke naoorlogse sociale en culturele bijdrage van de 
oorlogsgeneratie. 1
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Er is behoefte aan de meerstemmigheid én saamhorigheid 
die Nederland juist zo sterk maakt. Zolang die behoefte leeft, 
herdenken wij op 15 augustus.   

Missie

15 augustus een belangrijke datum in Nederland. Dan staan 
we in Nederland gezamenlijk stil bij het officiële einde van de 
Tweede Wereldoorlog, herdenken we alle slachtoffers van de 
oorlog tegen Japan en zijn we ons bewust van de impact die 
de oorlog heeft (gehad) op ons allemaal, tot op de dag van 
vandaag. De Herdenking op 15 augustus is een moment van 
respect, bezinning en saamhorigheid voor alle Nederlanders 
in het algemeen en in het bijzonder voor de twee miljoen 
Nederlanders met wortels in voormalig Nederlands-Indië. De 
Herdenking blijft relevant en van betekenis door zich te blijven 
ontwikkelen, net als onze samenleving. Met de Herdenking 
willen wij bijdragen aan een sterke (weerbare en open) 
samenleving waarin meer de nadruk ligt op wat we delen dan 
waarin we verschillen. 

Onze doelen

De komende jaren staan in het teken van een geleidelijke en 
natuurlijke overgang van de eerste oorlogsgeneratie naar de 
volgende generaties. 
De programmering en het ritueel zullen zich blijven ontwikkelen. 
De Herdenking blijft een gewaardeerde plek voor respect, 
bezinning en saamhorigheid, niet een podium voor debat of 
politiek. 
We willen het draagvlak in de samenleving en erkenning door 
de overheden groot houden en waar mogelijk uitbreiden door 
actieve samenwerking en deelname aan netwerken.  

Organisatie en financiën

In ons jaarverslag en onze Jaarrekening doen wij elk jaar 
verslag van het afgelopen jaar. Wij verwijzen daarvoor naar 
elders op deze website, waar u deze documenten kunt 
vinden onder het kopje ANBI-status. Onze Stichting wordt 
vanwege het nationale karakter van onze Herdenking via een 
instellingssubsidie financieel ondersteund door het ministerie 
van VWS.
Het V fonds ondersteunt ons via subsidiëring van tijdelijke 
projecten.
Onze Stichting heeft een klein vermogen dat bestemd is voor 
onverwachte tegenvallers alsmede voor het opstarten van 
(nog) niet (volledig) gesubsidieerde activiteiten. Daartoe 
dienen ook de bijdragen van onze donateurs en andere giften.

https://15augustus1945.nl/anbi-status/

