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Excellenties, Geachte aanwezigen,

Het is mij een grote eer u welkom te mogen heten bij de Nationale 
Herdenking 15 Augustus 1945, waarbij wij stilstaan bij de capitulatie 
van Japan waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
Een bijzonder welkom aan allen die de oorlog aan den lijve hebben 
ondervonden. 

Dertig jaar geleden onthulde toenmalig Koningin Beatrix het Indisch 
Monument met daarop de inscriptie “De Geest Overwint”. Die boodschap 
staat centraal bij deze herdenking.

Vandaag,  op deze 15de augustus,  brengen wij een eerbetoon aan de 
oorlogsgeneratie en herdenken wij nadrukkelijk alle slachtoffers van 
de Japanse bezetting. De datum van 15 augustus symboliseert dat 
onbeschrijflijk gevoel van opluchting, toen er een einde kwam aan de 
vernederingen door de Japanse overheerser. Maar wij realiseren ons ook 
dat op 15 augustus de oorlog voor velen niet voorbij was. Er volgde nog 
een lange periode waarin velen zowel lichamelijk als geestelijk op de 
proef zouden worden gesteld. Soms tot op de dag van vandaag.

En de vraag is hoe men de moed en de kracht heeft gevonden om de 
tirannie te trotseren. Straks zullen de kransen voor de burgerslachtoffers 
en de militaire slachtoffers worden gelegd door mevrouw Maudy 
de Haas-De Bruin en de heer Ririhena. De drie generaties krans zal 
gelegd worden door de heer De Wilde met zijn dochter en twee van zijn 
kleinkinderen. Zij belichamen de veerkracht en de waardigheid van de 
oorlogsgeneratie en staan symbool voor onze opdracht het verhaal door 
te geven aan volgende generaties.

Op onze vraag hoe de oorlogsgeneratie zich staande wist te houden 
vertelde Thea Meulders, al jaren actief als gastdocent , mij onder meer 
dat veel vrouwen moed putten uit een ogenschijnlijk simpele maar 
effectieve daad van verzet. Elke avond bij het strijken van de Japanse 
vlag, met de zo gehate rode zon, zongen de vrouwen uit volle borst het 
liedje “het zonnetje gaat van ons scheiden”. En ook buiten de kampen 
werd het liedje veelvuldig gezongen.

Dat klinkt zo…… Dit liedje gaf de vrouwen moed omdat het de gedachte 
voedde dat de oorlog eens voorbij zou zijn. En zo bleven zij overeind. In 
de woorden van de dichter Albert Verweij luidt de boodschap voor onze 
Herdenking als volgt :

“Wie waarlijk leeft, heeft in zijn hart
Een onvernietigbare veer,
Een stille kracht, die iedere weerstand tart. “
De Geest Overwint.
Ik wens u een gedenkwaardige en troostrijke herdenking. 1


