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Jaarverslag  2017  

Stichting Herdenking 15 augustus 1945 

 

1. Inleiding 

Dit jaarverslag geeft de activiteiten weer die Stichting 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 2017. Daarna volgden op 15 augustus 2017 de 

Nationale Herdenking bij het Indisch Monument en de afsluiting van de dag in het World Forum in Den 

Haag met de Indische lunch, de Indische HerdenkingsSalon en de Koempoelan. 

Namens de Stichting is op het ereveld Menteng Pulo te Jakarta een krans gelegd. Tevens 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 Herdenking op 15 augustus zijn tevens nog 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 2017. 

 

 

 

2. Algemeen 

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 
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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 velen 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 mensen. 

Achteraf kan gesteld worden dat de inval van Japan in 1942 een grote ommekeer teweeg heeft 

gebracht in de Nederlandse geschiedenis in het algemeen en in het leven van vele families in het 

bijzonder. Elk jaar speelt op 15 augustus de periode 1941 – 1945 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 herdenking te organiseren 

waarin ruimte is voor die grote diversiteit en reikwijdte.  

De groep mensen die het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, wordt jaarlijks 

kleiner. Desondanks blijft de belangstelling voor de Herdenking onverminderd groot. De tweede en 

derde generatie nemen in toenemende mate deel aan de herdenking. Om tot een waardige 

herdenking te komen, verrichten vele vrijwilligers elk jaar weer een grote inspanning. Ook onder de 

vrijwilligers bevinden zich steeds meer derde en inmiddels vierde generaties. 

 

 

 

3. Oprichting en doelstelling 

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. 

In 1980 werd de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 opgericht om hiervan een jaarlijkse 

gebeurtenis te maken. De herdenking wordt georganiseerd bij het Indisch Monument, dat op 15 

augustus 1988 door Koningin Juliana werd onthuld, met als doel bekendheid te geven aan de 

geschiedenis van het Indisch verleden. 

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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4. Bestuur 

Gezamenlijk is het stichtingsbestuur verantwoordelijk om een uitgebalanceerde, waardige en 

troostrijke herdenking te organiseren 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. 

Het bestuur kwam in 2017 twaalf maal bijeen. Er werd  afwisselend vergaderd op Landgoed Bronbeek 

in Arnhem, waar het secretariaat van de stichting tot 31 oktober gevestigd was, en bij de 

Oorlogsgravenstichting in Den Haag. Na de verhuizing naar de Sophialaan in Den Haag werd de 

Sophiahof de vaste vergaderlocatie. 

De jaarlijkse vergadering met afgevaardigden van de “Aangesloten Organisaties‟ vond plaats op 23 

maart 2017 bij de Orde van Vrijmetselaren den Haag. 27 vertegenwoordigers van de Aangesloten 

Organisaties waren aanwezig. 

Bestuurssamenstelling  

Na een bestuurswisseling en uitbreiding is het bestuur per oktober 2017 weer op volle sterkte. 
- Erry Stoové, voorzitter 
- John Sijmonsbergen, vicevoorzitter en PR en communicatie 
- Nanette van Beukering, secretaris 
- Wiete Mesman, penningmeester 
- Frank Marcus, coördinator Indisch Monument 
- Helene Oppatja, algemeen bestuurslid 
 

In memoriam 

Met verdriet heeft het bestuur vernomen dat Fred Speijers, vicevoorzitter van de Stichting op 5 

februari  2017 is overleden. Het bestuur verloor in hem een zeer betrokken en optimistisch bestuurslid. 

De functie van vicevoorzitter is overgenomen door bestuurslid John Sijmonsbergen. 

Aftredende en aantredende bestuursleden 

Hélene Oppatja  trad per 1 maart aan als algemeen bestuurslid. 

Half oktober trad  Janine Hertzberger - van Huls van Taxis af en droeg haar functie van secretaris over 

aan nieuw bestuurslid Nanette van Beukering. 

Commissie van Advies 

Deze commissie kwam in 2017 twee keer bij elkaar om het bestuur te adviseren op strategisch terrein. 

De volgende leden zijn lid van de commissie van advies:  
- 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 tot  30 september 2017 secretariële ondersteuning ontvangen van Mai van der 

Velde. 
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Aangesloten organisaties 

De Stichting wordt gesteund door vele aangesloten en sympathiserende organisaties. In 2017 waren 

er 45 aangesloten organisaties.  

Donateurs 

Eind december 2017 waren er 1.643 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 2017 ontving de Stichting € 20.169,58 

van haar donateurs. 

 

5. Het thema van 2017: Verhalen Over Leven 

Portretten van onbegrensde kracht 

Het jaarthema van de Nationale Indië herdenking 2017 was ‘Verhalen Over Leven’ en gjng over de 

onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis. Over hoe persoonlijke 

verhalen van zowel overlevenden als zij die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië het 

leven lieten, doorleven in de huidige en komende generaties. Verhalen van toen zijn ook nu van 

onschatbare waarde. Ze ontroeren, bewegen, verbinden, inspireren en maken onze gedeelde 

geschiedenis persoonlijk en invoelbaar. 

In 2017 was het 75 jaar geleden dat Japan Nederlands-Indië binnenviel. Het begin van een tijd vol 

angst, dreiging en onzekerheid. De Japanse bezetting betekende een keerpunt in de geschiedenis en 

het leven van vele mensen. Verhalen Over Leven zoomde in op de persoon achter de historische 

gebeurtenissen en gaf de geschiedenis een gezicht. Wie waren deze mensen? Waar droomden zij 

van? Wat gaf hen kracht en moed? Hoe wisten zij onder de meest erbarmelijke omstandigheden - 

zowel binnen als buiten het kamp - te overleven? En, welke rol spelen deze verhalen in het leven van 

mensen nu? 

Verhalen Over Leven belichtte het onsterfelijke karakter van verhalen. Het liet zien dat, ondanks de 

verwoestende impact van oorlog, de verhalen van mensen overleven. Speciale aandacht was er voor 

de 750 oorlogswezen die ouderloos uit de oorlog kwamen. 

Het jaarthema liep als een rode draad door de gehele programmering heen: het middagprogramma, 

de pop-up expo en de mediacampagne Verhalen Over Leven zorgden voor één duidelijke 

kernboodschap en verbinding tussen de diverse onderdelen.  
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6. Verslag van de activiteiten op 14 en 15 augustus 

14 augustus 2017 de herdenking in de Tweede Kamer  

In de jaarlijkse besloten herdenking in een 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 

Herdenking 15 augustus 1945, Erry Stoové. Daarna sprak de Voorzitter van de Tweede Kamer, 

Khadija Arib. Aansluitend werden kransen gelegd. De toespraken zijn na te lezen op 

www.indieherdenking.nl.  

 

 

 

15 augustus 2017 de Herdenking bij het Indisch Monument  

De dag begon op het herdenkingsterrein, waar men vanaf 10.30 uur door de vrijwilligers ontvangen 

werd 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.  

Voor de aanvang van de plechtigheid trad het vaandel van het regiment Van Heutsz in. Na ontvangst 

van de Minister-President met eerbewijs en het luiden van de Indische Klok startte de Herdenking met 

het welkomstwoord van de voorzitter Erry Stoové, gevolgd door een voordracht van Andrée van Es, 

Nederlands oud-politica en lid van onze Commissie van Advies. De toespraken zijn na te lezen op 

www.indieherdenking.nl 

 

http://www.indieherdenking.nl/
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De Herdenking werd dit jaar wederom gepresenteerd door Angelique Jansen en ondersteund door het 

Residentie Bach Ensembles en de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Na het Indisch Onze Vader werd de eerste krans namens de Koninkrijksregering gelegd door Minister-

President Rutte en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van Rijn, 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 H. van 
Eekelen namens de burgerslachtoffers en 
door dhr. F. Scharff namens de militaire 
slachtoffers.  
 
De derde krans werd gelegd namens alle 
Indische oorlogswezen door de familie 
Bergsma, waarvan 6 broer en zusters 
aanwezig waren. 
 

Vanwege het feit dat de eerste generatie onvermijdelijk wegvalt is het van belang dat de Herdenking 

structureel blijft vernieuwen en verjongen. In 2017 kwam dit onder andere tot uiting met een optreden 

van Wouter Hamel. Hiermee werd het publiek van de 1e en 2e generatie verbonden met een 

succesvolle jonge Indische Nederlander van de 3e generatie. Wouter Hamel bracht het lied Moonlight 

Serenade van Glenn Miller ten gehore. Bas de Roos, leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, 

hield daarna een voordracht, waarbij hij zich had laten leiden door zijn interview met de 93-jarige 

mevrouw Van Kampen die tijdens de oorlog in Nederlands Indië gevangen heeft gezeten en bij de 

herdenking aanwezig was. 
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Vervolgens werden kransen neergelegd 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 Herdenking 15 Augustus 1945. De kransen werden aangereikt door zeekadetten van 

het Zeekadetkorps Nederland en leerlingen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. 

Na uitvoering van ‘Captives Hymn’ door de Residentie Bach Ensembles vloog tot tweemaal toe de 

Catalina over. Hierna 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. 

 

 

 

Naast vele vrijwilligers werd de Herdenking ook dit jaar weer ondersteund door medewerkers van het 

Nationaal Comité 4en5 mei, manschappen van de Nationale Reserve, 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. 

Middagprogramma met Indische Herdenking Salon en de koempoelan  

Van 13.30 tot 17.00 uur vond het Middagprogramma in het World Forum plaats. Voor mensen die 

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

het World Forum.  

In het World forum bestond de mogelijkheid om deel te nemen aan het Indisch buffet. Ook kon men ter 

plaatse Indische hapjes kopen.  

Van 14.30 tot  16:00 uur werd onder leiding van host Elsbeth Vernout een uitgebreid cultureel 

programma aangeboden met aandacht voor reflectie op de herdenking en voor de betekenis van de 

datum 15 augustus voor de verschillende generaties. Er waren muzikale optredens van Debrah Jade 

en gitarist Wesley Nuis, de muziektheatervoorstelling Ibu Saya –verhalen over leven- met Astrid 

Seriese, Rob Agerbeek, Erwin van Ligten, Harmen Wijntjes, Anne Seriese en Maria Lekransy, pianist 

Xavier Boot met een compositie speciaal voor 15 augustus in combinatie met moderne dans van Vera 

Pagainin en een optreden van Wouter Hamel. De middag werd afgesloten met een poëtische 

reflectie door Robin Block. Er stonden drie generaties op het podium met diverse achtergronden en 

verhalen. Er waren ongeveer 1200 bezoekers. 
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Traditiegetrouw was er van 16:00 tot 17:00 uur een optreden van Orangelane met de mogelijkheid om 

te dansen. 

 

Overige herdenkingen 

 
Ook in 2017 werden op vele plaatsen in 
Nederland herdenkingen gehouden die 
betrekking hebben op het einde van de tweede 
Wereldoorlog in Zuid Oost Azië. In Indonesië 
werd namens Stichting Herdenking  een krans 
gelegd op het ereveld Menteng Pulo te Jakarta. 
 
 
 

 
 

Aanwezigheid bestuursleden bij herdenkingen en andere manifestaties 

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. Dit jaar werd de krans gelegd door Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch 

Platform, samen met zijn nichtje Beau Rutten, een familielid van de derde generatie.  

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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7. Samenwerking met derden 

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.  

Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) 

De samenwerking tussen Stichting Herdenking en het Indisch Herinneringscentrum is vastgelegd in 

een convenant. Een bestuurscommissie, bestaande uit twee leden van elke stichting en de directeur 

van het IHC, ziet toe op de samenwerking. De samenwerking met het IHC verloopt constructief. Het 

IHC biedt projectondersteuning aan de herdenking. Het doel van de samenwerking is een breder en 

vooral jonger publiek te kunnen aanspreken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door financiële 

ondersteuning van het Vfonds. 

Overige partijen 

Naast de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers, werd de Herdenking mede mogelijk gemaakt door 

het Ministerie van Defensie, de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz, de Marinierskapel der 

Koninklijke Marine, het Residentie Bach Ensembles, docenten en leerlingen van het Vrijzinnig 

Christelijk Lyceum, het Zeekadetkorps Rotterdam en de Stichting Exploitatie Catalina. De herdenking 

werd bovendien ondersteund door het personeel van de stafcompagnie van de Luchtmobiele Brigade. 

Evaluatie 

De evaluatie van de Herdenking werd met de betrokken organisaties in de maand september 

gehouden. Voorafgaand aan de evaluatie werd dit jaar ook het publiek naar haar mening gevraagd via 

een online enquête. 

 

8. Gezamenlijke projecten met het IHC 

De Melati 

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 Salons 

De Indische Salons zijn inmiddels een begrip geworden. We merken dat Indische Salons bijdragen 

aan de algemene bekendheid van de Stichting en het IHC. Niet alleen door de fysieke aanwezigheid, 

maar ook door de structurele online verspreiding van het bericht over de Salons vooraf. 

Gedeeld verleden, gedeelde toekomst 

In 2017 hebben het IHC en de Stichting het meerjarige programma Gedeeld Verleden, Gedeelde 

Toekomst voortgezet. Beide partijen hebben daartoe in 2017 een subsidie ontvangen van het Vfonds 

voor het jaarprogramma Next Generation 2017. Dit programma omvatte de middagprogrammering van 
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de Indiëherdenking en de programmering van activiteiten door het jaar heen. Doel was de innovaties 

van de herdenking uit de voorgaande jaren uit te bouwen naar de volgende generaties.  

Naast de traditionele doelgroep, de eerste generatie, wilden we met het programma Next Generation 

de volgende generaties bereiken en met elkaar verbinden. Dit is een geleidelijk proces, dat we in 

komende jaren willen uitbouwen. Gefaseerd betrekken we de volgende generaties actief zodat ook zij 

zich mede-eigenaar gaan voelen van de Indiëherdenking en deze bijzondere herdenking gaan dragen 

als ambassadeur. 

Indische Herdenkingssalon – Verhalen Over Leven 

Gezamenlijk hebben het IHC en de Stichting het cultureel middagprogramma (genaamd Indische 

Herdenkingssalon) en de publiciteitscampagne van de Indiëherdenking 2017 uitgewerkt. Het thema 

was Verhalen Over Leven: portretten van onbegrensde kracht. Op 15 juni 2017 werd het gehele 

herdenkings- en middagprogramma online met succes gelanceerd. 

 

9. Publiciteitscampagne 

Samen met Tuhuteru en Partners en IHC is een mediaplan voor #ikherdenk ontwikkeld aan de hand 

van het thema Verhalen Over Leven. Het IHC produceerde hoofdzakelijk content en Tuhuteru en 

Partners zette deze content uit via diverse mediakanalen. Er werd gewerkt met een centraal thema 

Verhalen Over Leven en een heldere boodschap: volgende generaties betrekken, maar wél samen 

met de oudere generaties.   

Pop-up expositie 

In het kader van de Herdenking werd een pop-up expositie Verhalen Over Leven. Onbegrensde 

Kracht in beeld, ontwikkeld die te zien was tijdens het middagprogramma in het World Forum. Met 

werk van fotografen met Nederlandse, Indische, Molukse, Chinese én Indonesische achtergrond: 

Jochem Sanders, Elianne Bordeaux, Armando Ello, Yopi Abraham, Kevin Kwee en Barnet Kansil. In 

de foto’s stond hun invulling van het jaarthema centraal. Om een divers publiek aan te spreken waren 

de fotografen ook onderdeel van de mediacampagne rondom de 15 augustus herdenking die vooral 

op Facebook veel aandacht trok. Het aantal volgers op Facebook is in twee maanden gestegen van 

996 in juni 2017 naar 2.352 in augustus 2017. Dit is een stijging van 135,6%.  

Ten opzichte van de mediastrategie voor onlinecampagnes met korte filmpjes van rond de 5 min. 

(#ikherdenk, Thuis in beeld, etc.) is besloten primair Facebook in te zetten en YouTube als online 

archief te gebruiken. 

Beeldportretten: Verhalen Over Leven – Portretten van onbegrensde kracht 

In het kader van de Herdenking produceerde IHC 6 gefilmde beeldportretten Verhalen Over Leven. In 

deze portretten staan het onsterfelijke karakter en de onbegrensde kracht van verhalen centraal.  Dit 

om de herdenking landelijk via social media goed op de kaart te zetten en mensen te 

enthousiasmeren naar de herdenking en het middagprogramma te komen. Filmer Armando Ello en 

Suzanne Rastovac zijn daarvoor het land in gegaan en hebben de beeldportretten geproduceerd van 

onder meer Astrid Seriese en dochter, Wouter Hamel bij het Indisch Monument en Pencak-legende 

Paatje Phefferkorn.   

Social Media #ikherdenk-campagne 

In navolging van 2016 is er ook in 2017 veel ingezet op sociale media. In 2017 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.  
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#ikherdenk was op 15 augustus weer trending topic op twitter. Ook hoogwaardigheidsbekleders 

gebruiken #ikherdenk, waaronder ook Minister-president Mark Rutte 

 

Op 15 juni zijn we gestart met de #ikherdenk-campagne voor 2017: 5 filmportretten van de volgende 

generatie met (groot)ouders. De eerste film is op15 juni gelanceerd en de laatste op 14 augustus. In 

vergelijking tot 2016 was er dit jaar aanzienlijk meer aandacht voor de herdenking in de lokale en 

nationale (digitale) kranten. 

Er is landelijk aandacht geweest voor de portretten:  bij onder meer Omroep Max, het AD en RTL4 

kwam Verhalen Over Leven onder de aandacht. Het eerste portret met zangeres Debrah Jade die ook 

in het middagprogramma optrad 15 augustus, (zie: 

https://www.facebook.com/indieherdenking/videos/1218008368311388/) is erg goed ontvangen en 

genereerde op facebook in totaal 45.491 unieke weergaven. 

 

 

 

https://www.facebook.com/indieherdenking/videos/1218008368311388/
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Met lagere productiekosten is meer resultaat behaald dan in het voorgaande jaar: minder films, maar  

van hogere kwaliteit met als resultaat 316.093 unieke personen die de in totaal 15 geproduceerde 

video’s bekeken. In 2016 werden ter vergelijking 39 video’s (33 #ikherdenk-statements, 6 Thuis in 

Beeld) in totaal door 206.292 unieke personen bekeken. 

 

 

Het filmpje van Paatje Phefferkorn heeft inmiddels 19.064 mensen bereikt. 

 
Online en offline media 
Tal van artikelen hebben de online en offline media gehaald. Andrée van Es, Erry Stoové en de familie 
Bergsma haalden 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. 

 
Vfonds 

Bij elke relevante uiting van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 vermelden we het Vfonds. Dat 

betekent bij persberichten, programmaboekjes, websites en op sociale media. Dat bij de berichtgeving 

het Vfonds altijd als belangrijke (financiële) ondersteuner wordt benoemd, draagt op een positieve 

manier bij aan de zichtbaarheid van het V-fonds door het gehele land. 

 

10. Overige ontwikkelingen in 2017 

Verhuizing 

Op 31 oktober 2017 is de Stichting  van Landgoed Bronbeek in Arnhem verhuisd naar de nieuwe 

centrale ontmoetings- en herinneringsplek voor de Nederlands-Indische gemeenschap aan de 

Sophialaan in Den Haag. 
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Collectieve erkenning 

Vanaf begin 2017 is de Stichting door het Ministerie van VWS gevraagd actief deel te nemen in het 

overleg met partnerinstellingen om te komen tot een voorstel van invulling van de zogenaamde 

Collectieve Erkenning. Samen met het IP, Stichting Pelita en het IHC heeft de Stichting in het voorjaar 

een plan geschreven en het Ministerie van VWS geadviseerd. De Stichting heeft zich hierbij met name 

toegelegd op de invulling van het onderdeel Herdenken. Het doel was te komen tot een 

samenhangend nationaal programma rond de herdenking op 15 augustus. De Stichting heeft daartoe 

diverse onderdelen van haar eerder gemaakte toekomstvisie gecombineerd met input van gesprekken 

met diverse partners en personen in het veld.  

Het constructieve overleg tussen IP, 
Pelita, IHC en het Ministerie van VWS 
heeft op 12 augustus geresulteerd in een 
brief aan de Tweede Kamer van 
Staatssecretaris Van Rijn waarin de 
plannen voor invulling van de Collectieve 
erkenning zijn gecommuniceerd. Het 
brede Nationaal Programma Collectieve 
Erkenning omvat plannen voor 
Herdenken, Zorg en een Indische 
pleisterplaats in Den Haag. 
 

 
 

In oktober 2017 heeft de stichting vervolgens een subsidieaanvraag ingediend, die vervolgens is 

gehonoreerd. Daarmee is eindelijk een vaste financiële basis gelegd onder de Nationale herdenking, 

waarmee we in samenwerking met andere organisaties verder kunnen bouwen aan het structureel 

bereiken van nieuwe generaties. Het nationale programma beoogt bij te dragen aan de verankering 

van het Indisch erfgoed in het collectieve geheugen van alle Nederlanders. Het structurele budget zal 

worden ingezet voor verbreding en verjonging van de Nationale Herdenking op 15 Augustus en door 

het jaar heen. 

 

Den Haag maart 2018 


