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Voorwoord Mark Rutte

“Oorlog is een gif  dat snel mensen doodt, 
dat langzaam doorwoekert in families 
en zo generaties lang slachtoffers maakt. 
Maar het laat ook die onvernietigbare 
veerkracht zien van mensen, om op 
te komen voor hun vrijheid en voor 
democratie.” 

Deze woorden sprak toenmalig Tweede 
Kamervoorzitter Arib uit op 14 augustus 
2018 tijdens de jaarlijkse herdenking bij 
de Indische plaquette op het Binnenhof. 
En ze zijn overminderd van kracht. 

Want vandaag, op 15 augustus, staan 
we stil bij wat de mensen in toenmalig 
Nederlands-Indië in oorlogstijd, tijdens 
de Japanse bezetting en ook daarna, is 
aangedaan. 

Bij het enorme leed dat mannen, 
vrouwen en kinderen is aangedaan 
in krijgsgevangenschap, in 
interneringskampen, of  buiten de kampen 
in barre omstandigheden. Bij al diegenen 
die het niet hebben overleefd. En hoe dit 
leed doorwerkt in families, tot vandaag 
de dag.

Maar tegelijkertijd eren we vandaag ook 
de enorme veerkracht die mensen hebben 
getoond. We kennen allemaal de verhalen, 
vaak van familieleden, vaders en moeders, 
grootouders, die grote moed toonden in 
de meest vreselijke omstandigheden. Die 
hun leven gaven, vochten voor vrijheid, 
anderen hielpen, een nieuw bestaan 
opbouwden, weigerden slechts slachtoffer 
te zijn.

Ikzelf  denk aan mijn vader die 
krijgsgevangen werd genomen, gescheiden 
raakte van zijn kinderen, en zijn vrouw 
verloor. Maar die ondanks alles de 
kracht vond door te gaan, zijn leven 
opnieuw opbouwde, zelfs nog jarenlang 
in Indonesië woonde. En zo zullen we 
allemaal aan iemand denken die we 
bewonderen om de enorme veerkracht en 
moed die diegene heeft getoond. 
Vandaag, in de stilte van de herdenking, 
klinken hun stemmen. En vormen hun 
verhalen en veerkracht onze inspiratie om 
ook heden ten dage op te blijven komen 
voor vrede, vrijheid en democratie. 

Mark Rutte
Minister-president



1  Manisé en Nina Bobo door kinderkoor samen met Shanelle de Lannoy. Steken van bloemen in het Monument

2 Toelichting programma door ceremoniemeester Angelique Jansen

3 Intreden van het vaandel Regiment Van Heutsz

4 Ave Maria door de Marinierskapel der Koninklijke Marine

5 Luiden van de Indische Klok (start live TV uitzending)

6 Aankomst minister-president Mark Rutte met de Indische kransleggers

7 Eerbewijs vaandelwacht en uitvoering van de parademars De Jonge Prins van Friesland door de Marinierskapel der 

 Koninklijke Marine. Toelichting vaandel door veteraan Tim Siahailatua

8 Lay a garland door het Amare Vocaal Ensemble

9  Welkomstwoord door Thom de Graaf

10 Voordracht door Frank van Kappen

11 Eternal Father, strong to save door de Marinierskapel der Koninklijke Marine

12  Voordracht door Esther Scheldwacht en Moos de Walle

13 Voordracht door Loek Middel

14  Indisch Onze Vader door het Amare Vocaal Ensemble

15  Kranslegging namens de Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden

16  Luiden van de Indische Klok | Taptoe | 1 minuut stilte

17  Eerste en zesde couplet Wilhelmus
18  Kranslegging voor alle burgerslachtoffers en voor alle militaire slachtoffers

19  Kranslegging namens drie generaties van de Indische gemeenschap

20 Someday we’ll all be free door Debrah Jade en Mark de Groot

21 Voordracht door Friso Balt, leerling van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

22  Kransleggingen namens autoriteiten

23 Melati kranslegging namens de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

24 Captives Hymn door de Marinierskapel der Koninklijke Marine

25  Flypast North American B-25 Mitchell

26  Defilé
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Vaandelwacht | Het Regiment van 
Heutsz is een operationeel onderdeel van 
de Nederlandse krijgsmacht en is onder 
meer ingezet in Korea, Afghanistan en 
Irak. Het regiment is opgericht in 1950 
en heeft toen 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.

Tim Siahailatua | De 32-jarige veteraan 
tweede luitenant Tim Siahailatua heeft 
12 jaar bij het Regiment gediend en is 
onder meer uitgezonden geweest naar 
Afghanistan. Tim heeft een Molukse 
vader en een Hollandse moeder. Zijn opa 
was als KNIL soldaat in de oorlog actief  
en is na de oorlog gesneuveld. Hij rust op 
het ereveld in Bandung.

Esther Scheldwacht (1968) | Esther 
Scheldwacht is schrijfster, toneelspeelster 
en regisseur. Ze schreef  diverse 
theaterstukken en bewerkte onlangs de 
roman ‘Lichter dan ik’ voor toneel. Ze 
speelt momenteel de hoofdrol in ‘De 
eeuw van mijn moeder’ bij Het Nationale 
Theater. Haar vader en moeder kwamen 
begin jaren ‘50 naar Nederland. Ze 
leerden elkaar in Nederland pas kennen. 

Frank van Kappen (1941) | Generaal-
majoor der mariniers b.d. Frank van 
Kappen werd in augustus 1941 geboren 
in Semarang op Midden-Java. Zijn vader 
werd na de capitulatie als reserve officier-
vlieger bij de afdeling luchtvaart van het 
KNIL als dwangarbeider ingezet aan 
de Birma-spoorlijn. Zijn moeder en hij 
werden door de Japanners geïnterneerd 
in kamp Lampersari en later in het kamp 
Karangpanas, beide in Semarang.



 
Marinierskapel der Koninklijke Marine |

Het ensemble van de Marinierskapel 
is samengesteld uit tien musici en een 
dirigent van de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine. Het taptoesignaal 
wordt gespeeld door Sergeant-Majoor 
Jeroen Schippers. Het ensemble staat 
onder leiding van de dirigent van de 
Marinierskapel LTZ1 Arjan Tien.

Het Amare Vocaal Ensemble | Het 
Amare Vocaal Ensemble (AVE) is een 
Haags professioneel vocaal ensemble onder 
leiding van dirigent Patrick Pranger. Het 
Amare Vocaal Ensemble bestaat uit Lauren 
Armishaw en Heleen Bongenaar (sopraan), 
Inga Schneider en Klarijn Verkaart (alt), 
Diederik Rooker en Jan-Willem Schaafsma 
(tenor), Matthew Baker en Hidde Kleikamp 
(bas).

Moos de Walle (1998) | Moos de Walle  
is songwriter/muzikant en zoon van 
Esther Scheldwacht en Stefan de Walle. 
Deze zomer is hij afgestudeerd aan de 
Herman Brood Academie. Na de zomer 
begint hij aan zijn opleiding aan het 
Conservatorium van Amsterdam.

Loek Middel (1925) | Loek Middel’s 
vader nam dienst bij het KNIL en 
werd gelegerd in Cimahi bij Bandung. 
Loek’s moeder werd geboren in een 
bergdorpje in de buurt van Cimahi. 
Tijdens de oorlog zat Loek Middel jaren 
ondergedoken. In het laatste jaar werd 
hij opgepakt en kwam in de Glodok 
gevangenis terecht. Zijn vader heeft de 
Japanse gevangenschap niet overleefd. 
In 1950 kwam Loek Middel met zijn 
echtgenote, maar zonder zijn ouders naar 
Nederland.
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Debrah Jade (1991) | Debrah Jade is een 
in Nederland geboren singer-songwriter 
met Indisch/Molukse roots. Naast haar 
werk als backingvocaliste bij verschillende 
Nederlandse artiesten en internationale 
tv-programma’s, brengt ze momenteel 
ook haar eigen muziek uit. Debrah Jade 
voelt tijdens het zingen van Molukse en 
Indische liederen haar verbondenheid met 
familie en de geschiedenis. Debrah wordt 
begeleid door gitarist Mark de Groot.

Jongens bij de vlag | Adjudant b.d. 
Willem Kerrebijn (1927) voor wie dit het 
laatste jaar is, bracht als jongen de Japanse 
bezetting door als buitenkamper in West-
Java. In 1947 nam hij dienst in het KNIL. 
Volgend jaar zal zijn rol overgenomen 
worden door een veteraan van de jongere 
generatie. 
Niels van Oost (2002) is sinds 2013 lid 
van het Zeekadetkorps Rotterdam. Op dit 
moment is hij kwartiermeester.

Thom de Graaf (1957) | Thom de Graaf  
is sinds eind 2020 voorzitter van de 
Stichting Nationale Herdenking 15 
augustus 1945. De ouders van Thom de 
Graaf  verbleven van 1937 tot 1946 in 
Nederlands-Indië. De oorlogstijd heeft het 
ouderlijke gezin in sterke mate gekleurd.

Friso Balt (2003) | Friso is 17 jaar en zit 
in de vijfde klas van het VWO op het 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum te Den 
Haag. Friso is zoon van een Indische 
moeder en een Hollandse vader. Zowel 
zijn grootvader als overgrootmoeder 
kwamen in 1953 naar Nederland. 
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Kransleggers | Indisch Monument

Krans 1 | De eerste krans wordt gelegd 
namens de Rijksministerraad van het 
Koninkrijk der Nederlanden.

Krans 2 | Burgerslachtoffers en militaire 

slachtoffers

Nora Valk | Nora Valk werd geboren in 
Tjimahi (1930). Haar vader werd aan 
het begin van de oorlog krijgsgevangen 
genomen en naar Japan getransporteerd. 
Haar moeder is in april 1945 in kamp 9 in 
Ambarawa overleden. De 15-jarige Nora 
stond toen geheel alleen zonder broertjes 
of  zusjes aan haar sterfbed. In november 
1945 vond Nora haar vader in Singapore 
terug. 
Nora Valk heeft als gastdocent in vele 
groepen acht haar verhaal verteld. 

Peter Bergman | Peter Bergman is 
geboren op 28 juni 1949 in Bandung.
Hij komt uit een familie van militairen. 
Zijn vader was onderofficier bij het KNIL 
en heeft na de capitulatie dwangarbeid 
verricht in een Japans werkkamp voor de 
kust van Singapore. Zijn oom heeft op 
de KMA Bandung gezeten en heeft als 
krijgsgevangene dwangarbeid verricht 
aan de Birma spoorlijn. Zijn opa is in 
1944 in Japans krijgsgevangenschap 
overleden. Peter Bergman heeft als officier 
bij de Koninklijke Landmacht onder 
meer gediend in voormalig Joegoslavië 
en Macedonië. Peter Bergman was 
bestuurslid van de per 31 december 2020 
opgeheven Vereniging Oud Militairen 
Indië- en Nieuw-Guineagangers 
Nederland (VOMI NL).



Voor het gezin in zijn geheel kon worden 
herenigd, is echter de oudste broer van 
Henk in de Bersiap omgekomen. Henk is 
met beide ouders en zijn broer in mei 1946 
naar Nederland gekomen. 

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

Krans 5 t/m 9 | Namens de regeringen van 
Nieuw-Zeeland, Australië, het Verenigd 
Koninkrijk, Indonesië en de Verenigde 
Staten van Amerika. 

Kransleggers | Indisch Monument

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

zeekadetten van het Zeekadetkorps Rotterdam en leerlingen van het Vrijzinnig-

Christelijk Lyceum

Krans 10 | Namens de gehele Krijgsmacht 
in aanwezigheid van de Commandant 
der Strijdkrachten en Operationeel 
Commandanten.

Krans 11 | Namens de Commissaris 
van de Koning in Zuid-Holland en de 
burgemeester van Den Haag.

Krans 12 | Namens de 
Oorlogsgravenstichting en het Vrijzinnig-
Christelijk Lyceum.

Krans 13 | Namens de Stichting Nationale 
Herdenking 15 augustus 1945.

Krans 3 | Drie-generatie-krans | Henk 
Itzig Heine (1930), dochter Karen Boelema 
Robertus Itzig Heine (1962) en kleinzoon 
Rick van Heel (1994) leggen de drie-
generatie-krans. 
Henk’s vader heeft de oorlog in een kamp 
in Bandung doorgebracht. De moeder van 
Henk werd begin 1943 opgepakt door de 
Kempetai, waarna zij en de drie jongens 
in het kamp terechtkwamen. Moeder in 
Lampersari bij Semarang, de drie jongens 
werden van hun moeder gescheiden en 
kwamen terecht in het jongenskamp 
Bangkong. Henk’s ouders en broers hebben 
de kampen overleefd. 
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Lay a garland
Amare Vocaal Ensemble
Tekst | Francis Beaumont en John 

Fletcher (uit: The Maid’s Tragedy)

Muziek l Robert L. Pearsall

Lay a garland on my hearse
Of  the dismal yew
Maidens, willow branches bear
Say I died true

My love was false, but I was firm
From my hour of  birth
Upon my buried body lie
Lightly, gentle earth

Eternal Father, strong to save 
Marinierskapel der Koninkijke 
Marine (instrumentaal)
Tekst | William Whiting en Hugh Taylor

Muziek | John B. Dykes

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

Ave Maria
Marinierskapel der Koninkijke 
Marine (instrumentaal)
Tekst | Franz Schubert

Ave Maria, gratia plena
Maria, gratia plena 
Maria, gratia plena 
Ave, ave dominus, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
Et benedictus 
Et benedictus fructus ventris 
Ventris tui, Jesus
Ave Maria

Someday we’ll all be free
Debrah Jade en Mark de Groot
Tekst l Donny Hathaway en Edward 

Howard

Hang onto the world as it spins around
Just don’t let the spin get you down
Things are moving fast
Hold on tight and you will last
Keep your self-respect, you’re man, the 
pride
Get yourself  in gear, keep your stride
Never mind your fears
Brighter days will soon be here

Take it from me someday, we’ll all be free, 
yeah

Keep on walking tall, hold your head up 
high
And lay your dreams right up to the sky
Sing your greatest song
And you’ll keep, going, going on

Take it from me someday, we’ll all be free

Wilhelmus  
Couplet 1 en 6

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

Indisch Onze Vader
Amare Vocaal Ensemble
Zetting en bewerking | Patrick Pranger

Solist | Lauren Armishaw 

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



‘Op zekere dag werden 

hemel en zon plotseling 

verduisterd door vliegtuigen 

waaruit papiertjes vielen. 

Ik ging naar een grasveldje 

om het goed te kunnen zien, 

hoewel ik heel bang was. De 

zon scheen fel in mijn ogen. 

Op de papiertjes stond dat 

de oorlog voorbij was.’

- Mevrouw Blokland-Van 

Leeuwen   

North American B-25 Mitchell | Flypast

Op 15 augustus 2021 zal aan het eind van de 
herdenking een B-25 Mitchell overvliegen. Dit type 
vliegtuig van de 18 Netherlands East Indies Air Force 
werd tijdens de Japanse bezetting onder meer gebruikt 
om informatiebiljetten uit te strooien boven bezet 
Nederlands-Indië.
Deze middelzware bommenwerpers konden de vlucht 
vanuit Australië van ruim 3.000 kilometer eigenlijk niet 
maken. Daarom werden de Mitchells glad gepoetst, extra 
brandstoftanks toegevoegd en boordwapens verwijderd. 
Ze wierpen in september 1944 150.000 pamfletten uit. 
Een tweede vlucht volgt pas op 28 januari 1945. Ook 
de capitulatie van de Japanners op 15 augustus werd via 
strooibiljetten uit B-25 Mitchells bekend gemaakt. 

De B-25N Mitchell PH-XXV die op 15 augustus 2021 
overvliegt is van Stichting Koninklijke Luchtmacht 
Historische Vlucht.



Thuis herdenken op 15 augustus 2021

Samen herdenken | Dit jaar kunnen 
er meer mensen aanwezig zijn bij 
het Indisch Monument dan in 2020, 
maar nog steeds is dat helaas 
een beperkt aantal en alleen op 
uitnodiging. Dat is erg spijtig en 
daarom doen we er alles aan 
om het herdenken thuis zo goed 
mogelijk te faciliteren. De NOS zendt 
ook dit jaar de Nationale Herdenking 
integraal uit en ook via facebook 
kunt u de herdenking volgen. 
‘s Avonds is er ook een 
samenvatting van de NOS. 
Om de honderdduizenden kijkers 
thuis nog beter bij de herdenking te 
betrekken, hebben we ook dit jaar 
diverse projecten opgezet. 
Wat kunt u allemaal doen?

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.

Melatikrans | Samen met bewoners van 
onder meer verzorgingstehuizen worden 
dit jaar Melatikransen gemaakt. De 
kransen en melati’s worden door beeldend 
kunstenaar Willemien Nijman ontworpen 
en samengesteld.

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 
Zeekadetkorps Rotterdam 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. 

https://15augustus1945.nl/winkel
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sambal. Na de oorlog opende ze met 
haar man het restaurant ‘Tante Truus en 
Paatje’ aan de Lange Houtstraat in Den 
Haag, waar ze nasi rames op de kaart 
introduceerde.

Indischmonument.nl | Niet alleen op 15 
augustus herdenken wij onze dierbaren 
en staan we stil bij onze gedeelde 
geschiedenis. Via indischmonument.
nl is het nu mogelijk het hele jaar door 
uw herdenkingsgedachte te delen en 
gezamenlijk een digitaal monument te 
laden. Op die manier wordt het een 
groeiend monument van en voor alle 
Nederlanders. Uw gedachte wordt op 
indischmonument.nl onderdeel van het 
verhaal van ons allemaal. 
indischmonument.nl

Samen koken, samen eten | 15 augustus 
is een dag om verhalen te delen en 
herinneringen op te halen. En waar 
kun je dat beter doen dan thuis aan de 
keukentafel? We maken de klassieker nasi 
rames op de wijze van meesterkok Ron 
Blaauw en zijn chef  Agus Hermawan 
van Ron Gastrobar Indonesia. Hun 
speciaal voor de herdenking gecreëerde 
recept en instructievideo staan op onze 
website www.15augustus1945.nl. Nasi 
rames, eerst ‘nasi remus’ genaamd, werd 
voor het eerst gemaakt door Tante Truus 
(1901-1989) in interneringskamp Bandung 
waar voornamelijk jonge Indonesische 
dwangarbeiders (romusha’s) zaten. Nasi 
remus was eigenlijk niets meer dan 
verkruimelde rijst. Dit mengde ze met een 
aantal voedzame groenten, wat vlees en

Tijdens de Nationale Herdenking op 
15 augustus wordt namens de Stichting 
Nationale Herdenking 15 augustus 
1945 de eerste Melatikrans gelegd. 
Melatikransen zullen ook gelegd 
worden op een aantal andere Indische 
herdenkingen in Nederland.  

Indische Sing-a-long | Speciaal voor 
jongeren zijn twee iconische Indische en 
Molukse liedjes (Manisé en Nina Bobo) 
omgezet in een eigentijdse medley. Voor 
schoolklassen, na-schoolse opvang en 
iedereen die mee wil doen. De tutorial 
is ingezongen door zangeres Shanelle de 
Lannoy (bekend van o.a. The Voice of  
Holland) en ingespeeld door gitarist Frank 
Goverts. Van de inzendingen wordt een 
compilatie gemaakt.

https://indischmonument.nl
https://indischmonument.nl
https://indischmonument.nl
https://15augustus1945.nl/nationale-herdenking-15-augustus/
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Frank van Sprang 

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 twee 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 Tropenvrienden Randstad, Stichting Tjidengkamp, Stichting Zachor Poesaka.

Aangesloten Organisaties

De Nationale Herdenking zou zonder 

vrijwilligers niet mogelijk zijn. Naast de 

inzet van vele individuele vrijwilligers, 

dragen ook het Zeekadetkorps Nederland 

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 en Museum Sophiahof. 

De Nationale Herdenking 15 augustus 

1945 wordt financieel mede mogelijk 

gemaakt door subsidies van het Ministerie 

van VWS en bijdragen van vele donateurs. 

Fotografie | Ilvy Njiokiktjien, NAP, Werry 

Crone, Henk Aschman, Martijn Beekman, 

Na’omi Pariama, IDTV en Ben Ullings.

Met dank aan
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