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Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden 

officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar herdenken wij 

op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers 

van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig 

Nederlands-Indië.
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De herdenkingsactiviteiten concentreren zich rond de 
Nationale Herdenking op 15 augustus bij het Indisch 
Monument in Den Haag. Daarnaast zijn er talloze 
activiteiten waar de Stichting nauw bij betrokken is. 
Bijvoorbeeld de herdenking samen met de Staten-
Generaal in het gebouw van de Tweede Kamer op 14 
augustus. Ook werd in 2021 wederom het ‘thuis herdenken’ 
gestimuleerd met veel activiteiten. Namens de Stichting 
zijn er in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting op 
de erevelden in Indonesië kransen gelegd. Bestuursleden 
van de Stichting waren in 2021 aanwezig bij diverse 
herdenkingen op Bronbeek, waar een Melati krans gelegd 
werd. De Melati is ook in 2021 weer gegroeid als nationaal 
symbool.  

De herdenkingen zijn alleen mogelijk door ruime steun 
van vrijwilligers, donateurs en subsidie van het Ministerie 
van VWS. Bij de Nationale Herdenking op 15 augustus 
zijn ook vele organisaties betrokken. Een overzicht 
daarvan vindt u in dit jaarverslag.

Dit jaarverslag geeft de activiteiten 

weer die Stichting Nationale 

Herdenking 15 augustus 1945 – 

hierna te noemen de Stichting 

- in het afgelopen jaar heeft 

ondernomen. 
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‘De groep mensen die 

het tijdperk van de 

Tweede Wereldoorlog 

heeft meegemaakt 

wordt jaarlijks kleiner. 

De oorlog werkt 

echter door, ook in 

nieuwe generaties. De 

belangstelling voor de 

herdenking blijft dan 

ook onverminderd 

groot.’

De Stichting organiseert 

jaarlijks op 15 augustus de 

Nationale Herdenking bij het 

Indisch Monument in Den 

Haag. Dan staan wij met 

honderdduizenden (bij het 

Indisch Monument, via TV of 

internet) stil bij de capitulatie 

van Japan en het einde van 

de Tweede Wereldoorlog 

voor het Koninkrijk der 

Nederlanden en herdenken 

wij álle slachtoffers van de 

oorlog tegen Japan.

Met de capitulatie kwam een einde aan een 
periode van drie en een half  jaar waarin 
inwoners van voormalig 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 en vreesden voor lijf, 
huis en haard. In de jaren die daarop volgden 
raakten honderdduizenden 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 
Nederlanders. 15 augustus 1945  is een kantelpunt 
gebleken in de Nederlandse geschiedenis in het 
algemeen en in het leven van vele Nederlandse 
families in het bijzonder.  
De groep mensen die het tijdperk van de Tweede 
Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt jaarlijks 
kleiner. De oorlog werkt echter door, ook in 
nieuwe generaties. De belangstelling voor de 
herdenking blijft dan ook onverminderd groot. 
In toenmende mate nemen de tweede, derde en 
zelfs vierde generatie deel aan de herdenking.

Elk jaar speelt op 15 augustus de Tweede 
Wereldoorlog en haar nasleep door vele hoofden, 
met een grote diversiteit aan herinneringen, 
emoties en gevoeligheden. Het bestuur van de 
Stichting heeft de opdracht elk jaar een waardige 
herdenking te organiseren waarin ruimte is voor 
die grote diversiteit en reikwijdte. 
Om tot een waardige herdenking te komen, 
verrichten vele vrijwilligers elk jaar weer een 
grote inspanning. Ook onder de vrijwilligers 
bevinden zich steeds meer leden van de derde en 
inmiddels vierde generatie.
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In 1980 werd de Stichting 
Herdenking 15 augustus 1945 
opgericht om hiervan een 
jaarlijkse gebeurtenis te maken. 
De herdenking wordt vanaf  1988 
georganiseerd bij het Indisch 
Monument in Den Haag.

In 1988 onthulde onze toenmalige 
Koningin Beatrix het Indisch 
Monument in Den Haag. De in 
marmer gebeitelde boodschap ‘De 
Geest Overwint’ brengt inmiddels 
al drie decennia een ode aan de 
veerkracht van een  oorlogsgeneratie. 

Een generatie die de verschrikkingen 
van de oorlogsperiode in Nederlands-
Indië het hoofd moest bieden. Met 
groot of  klein verzet. Met de voor 
die generatie zo typerende ‘stille 
kracht die alle weerstand tart’, zoals 
dat zo treffend in het prachtige 
gedicht ‘Gij & wij saam’ van Albert 
Verwey is verwoord.
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oprichting & doelstelling 
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Op de dag voorafgaande aan de 

jaarlijkse herdenking vindt een 

herdenking plaats bij de Indische 

plaquette in het gebouw van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ook dit jaar vond op 14 augustus 

deze herdenking plaats in de hal van 

de Tweede Kamer. Ditmaal vanwege 

de covid-19 maatregelen in een zéér 

klein gezelschap.

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 landelijk herdacht in Nederland.
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Gezamenlijk is het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor het 

organiseren van een uitgebalanceerde, waardige en troostrijke 

openbare herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument 

en een besloten herdenking op 14 augustus in de hal van de 

Tweede Kamer. 
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bestuur

Het bestuur kwam in 2021 twaalf  maal bijeen. 
Een deel van deze bijeenkomsten vond online 
plaats. De fysieke vergaderingen werden 
gehouden op de Sophiahof  aan de Sophialaan 
in Den Haag, waar tevens het secretariaat 
gehuisvest is. Op 14 augustus vond een extra 
vergadering plaats in het Leonardo Royal Hotel 
vlak bij het Indisch Monument.
Vanwege de covid-19 maatregelen werd de 
jaarlijkse bijeenkomst met afgevaardigden van 
de Aangesloten Organisaties deels fysiek en deels 
online gehouden. 

Bestuurssamenstelling 
De bestuursleden waren in 2021 ongewijzigd ten 
opzichte van 2020.
- Thom de Graaf, voorzitter
- John Sijmonsbergen, vicevoorzitter en 
communicatie
- Nanette van Beukering, secretaris
- Wiete Mesman, penningmeester
- Frank Marcus, coördinator Indisch Monument
- Hélène Oppatja, programmering. 

Commissie van Advies
In 2021 is er een nieuwe Commissie van Advies 
geïnstalleerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 
vrijdag 4 juni. Zij waren deels fysiek en deels 
online aanwezig. Met de leden is in de loop van 
het jaar bilateraal contact geweest, onder meer 
over de herdenking op 15 augustus, over een 
eenmalige herdenking op 8 december en over 
het thuisherdenken in de toekomst.

De Commissie van Advies bestaat uit: 
- Jet Bussemaker
- Paul Doop
- Hans Goedkoop
- Esther Scheldwacht
- Frank van Sprang.
 

Secretariële ondersteuning
Het bestuur heeft in 2021 geen structurele secretariële 
ondersteuning ontvangen. Diverse secretariële 
werkzaamheden zijn tijdelijk uitbesteed.

Aangesloten organisaties
De Stichting wordt gesteund door vele sympathiserende 
organisaties. In 2021 waren er 57 aangesloten organisaties. 

Donateurs
Eind december 2021 waren er 1.883 donateurs. 
Het bestuur streeft naar een toename van het aantal 
donateurs. Dit is van belang omdat zij mede zorgdragen 
voor de financiële middelen en draagvlak om een 
waardige herdenking te kunnen blijven organiseren. In 
2021 ontving de Stichting €22.576,00 aan donaties en 
giften. 
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Veerkracht

Op 15 augustus herdenken we hen die 

gesneuveld, vermoord of verwaarloosd 

zijn. We staan dan ook stil bij de 

overlevenden: onze grootouders, 

ouders, broers en zusters, die de 

opeenvolgende last hebben moeten 

dragen van oorlogservaringen, 

ontheemding en miskenning. 

We hebben bewondering en respect 

voor de enorme veerkracht die velen 

van hen hebben weten op te brengen. 

Aan de enorme bijdrage die zij hebben 

geleverd aan de samenleving, waar 

wij nu in vrede en welvaart leven. 

De samenleving waarin de afstand 

tot de oorlog gelukkig steeds groter 

wordt. Dankzij de veerkracht van de 

oorlogsgeneratie.

thema 2021

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

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

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
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14 augustus 2021 | Tweede Kamer bij de 
Indische plaquette in Den Haag
 
In de jaarlijkse besloten herdenking in het gebouw van 
de Tweede Kamer bij de Indische plaquette werden op 
14 augustus de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
in Zuidoost-Azië herdacht. Het gezelschap bestond dit 
jaar uit de Voorzitters van beide Kamers, de voorzitter,  
de vicevoorzitter en een bestuurslid van de Stichting, 
twee vertegenwoordigers van Sophiahof-Partners en 
enkele Kamerleden. 

De herdenking begon om 11.00 uur met een toespraak 
van de voorzitter van de Stichting, Thom de Graaf. 
Aansluitend sprak de Voorzitter van de Tweede 
Kamer, Vera Bergkamp. Daarna sprak Henri Timisela, 
directeur van Stichting Moluks Historisch Museum. 
Hij vertelde het oorlogsverhaal van zijn oma. De 
toespraken zijn na te lezen op www.15augustus1945.nl.

Vervolgens legden de Voorzitter van de Tweede 
Kamer, Vera Bergkamp en de Voorzitter van de Eerste 
Kamer, Jan Anthonie Bruijn samen een krans namens 
de Staten-Generaal. Thom de graaf  legde een krans 
namens de Stichting. De herdenking was rechtstreeks te 
volgen via een livestream van de Tweede Kamer. 

verslag 2021
15 augustus 2021  |  Nationale Herdenking bij het Indisch 
Monument in Den Haag

De herdenking had dit jaar, evenals in 2020, een sober karakter. Naast de 
kransleggers, artiesten en sprekers waren er slechts 750 aanwezigen. 
Voorafgaand aan de herdenking zong een kinderkoor samen met Shanelle de 
Lannoy ‘Manisé’ en ‘Nina Bobo’. Daarna werden door de kinderen de eerste 
zonnebloemen in het monument gestoken die door degenen die thuis de 
herdenking volgden geschonken waren.

Voor de aanvang van de plechtigheid trad het vaandel van het regiment Van 
Heutsz in en werd het ‘Ave Maria’ ten gehore gebracht door de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine. Met het luiden van de Indische Klok startte de 
herdenking. Dit jaar arriveerde voor het eerst de minister-president samen met 
de Indische kransleggers. De minister-president bracht het eerbewijs aan het 
vaandel, waarna in een video een toelichting werd gegeven door veteraan Tim 
Siahailatua. Zowel Tim als zijn opa dienden onder hetzelfde vaandel. 

Vervolgens bracht het Amare Vocaal Ensemble ‘Lay a garland’ ten gehore, gevolgd 
door het welkomstwoord van de voorzitter, Thom de Graaf. Tijdens de eerste 
voordracht herdacht oud-senator Frank van Kappen (79) hen die onze vrijheid 
hard hebben bevochten en benadrukte dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. 
Hierna bracht de Marinierskapel der Koninklijke Marine ‘Eternal Father, strong 
to save’ ten gehore.

Actrice Esther Scheldwacht vertolkte met haar zoon Moos de Walle het speciaal 
voor de herdenking geschreven stuk ‘Indisch praten’. Loek Middel (96) nam de 
genodigden mee in zijn persoonlijke verhaal en refereerde aan de wijze lessen 
van zijn moeder, als exemplarisch voor alle moedige moeders. Het Amare Vocaal 
Ensemble zong vervolgens het ‘Indisch Onze Vader’. 

De eerste krans werd gelegd door de minister-president namens de 
Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden, 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. Bij de vlag 
stonden zeekadet Niels van Oost en Bronbeeks KNIL-veteraan Bol Kerrebijn. 
Deze laatste deed dat vele jaren, maar dit jaar voor het laatst. De krans voor alle 
militaire en burgerslachtoffers van oorlogsgeweld werd gelegd door Nora Valk en 
Peter Bergman.
 
De drie generaties krans werd dit jaar gelegd door Henk Itzig Heine (1930), 
dochter Karen Boelema Robertus Itzig Heine (1962) en kleinzoon Rick van 
Heel (1994). Na ‘Someday we’ll all be free’ vertolkt door Debrah Jade en Mark 
de Groot, volgde de voordracht door de 17-jarige Friso Balt, leerling van het 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. Hij sprak over zijn grote bewondering voor zijn 
overgrootmoeder en grootouders en stond stil bij het voorrecht om in vrijheid te 
kunnen en mogen leven. 

Alle toespraken zijn terug te lezen op www.15augustus1945.  
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Evenals in 2020 is in 2021 gekozen voor een mix van herdenken bij het 

Indisch Monument in Den Haag, herdenken elders in het land (thuis 

of in klein gezelschap op een andere locatie) en online herdenken. 

Hiervoor zijn de volgende activiteiten georganiseerd. 

Nasi rames
Dit jaar maakten we de klassieker nasi rames. Nasi rames is bedacht door Tante Truus (1901-1989) in interneringskamp 
Bandung. Daar zaten voornamelijk Indonesische jonge jongens, romusha’s genoemd, die gedwongen arbeid deden. 
Tante Truus bracht enige troost met haar ‘nasi remus’, het latere nasi rames. Het betekent eigenlijk niets meer dan 
verkruimelde rijst. 
Speciaal voor 15 augustus deelde Agus Hermawan, chef  kok van Ron Blaauw Gastrobar, zijn eigen authentieke recept 
in een tutorial zodat mensen op 15 augustus samen konden koken, eten, verhalen delen en herinneringen ophalen.

Door zeekadetten van het Zeekadetkorps Rotterdam en leerlingen van het 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum werden kransen gelegd in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de Staten-Generaal, de regering, de regeringen van 
Australië, Indonesië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten van Amerika en de gehele Krijgsmacht, de Gemeente Den Haag en het 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en de Oorlogsgravenstichting. 
Thom de Graaf, voorzitter van Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 
legde tenslotte de eerste Melati-krans. Dit was een krans gemaakt van meer dan 
3.000 vilten Melati’s, in de weken voorafgaand aan de herdenking gemaakt door 
mensen in het hele land.

Na uitvoering van ‘Captives Hymn’ door de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine werd het defilé langs het Indisch Monument geopend. Dit gaf  de 
aanwezigen de gelegenheid op individuele basis eer te betonen. Tijdens het defilé 
werden door de donateurs, de leerlingen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, 
het Zeekadetkorps Rotterdam en de vrijwilligers van de Stichting, meer dan 2.000 
zonnebloemen neergelegd die geschonken waren door de mensen die dit jaar niet 
bij de herdenking aanwezig konden zijn. Zij volgden de herdenking thuis, via 
televisie of  internet. 

Het aantal zonnebloemen dat besteld was via onze webshop, was opnieuw zo 
overweldigend veel, dat het bestuur ook dit jaar besloot een gedeelte te schenken 
aan Bronbeek. Daar zijn in de middag van 15 augustus door de bewoners van 
Bronbeek ruim 700 zonnebloemen neergelegd bij de monumenten voor de 
Jongenskampen, Vrouwenkampen, Hellships, Birma Siam Spoorweg, de slag in 
de Javazee en Strafkamp Dampit. De toegevoegde boodschappen zijn op onze 
website te lezen.

Naast vele vrijwilligers werd de herdenking ook dit jaar weer ondersteund door 
medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine, zeekadetten van het Zeekadetkorps Rotterdam en leerlingen 
van het Haagse Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. De herdenking was tevens 
rechtstreeks te volgen via de NOS, sociale media, op tv en via internet in binnen- 
en buitenland. De uitzending is terug te kijken via onze Facebookpagina.
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Melatikrans
Samen met bewoners van onder meer verzorgingstehuizen zijn diverse Melatikransen gemaakt. De kransen en Melati’s werden 
door kunstenaar Willemien Nijman ontworpen en samengesteld. De kransen zijn gelegd tijdens de Nationale Herdenking op 15 
augustus en bij herdenkingen op Bronbeek.

Sing-a-long
Speciaal voor scholieren zijn twee iconische Indische en Molukse liedjes (‘Manisé’ en ‘Nina Bobo’) omgezet in een eigentijdse 
medley. Met een tutorial konden klassen of  naschoolse opvang aan de slag. De tutorial is ingezongen door zangers Shanelle de 
Lannoy (bekend van The Voice Kids) en ingespeeld door gitarist Frank Goverts. Een gelegenheidskoor van kinderen uit diverse 
plaatsen in het land hebben deze liedjes voorafgaand aan de herdenking gezongen.

Filmhuizen
Op en rond 15 augustus is in 15 filmhuizen in het hele land en via de streamingdienst Picl de documentaire ‘Het land van mijn 
ouders’ te zien geweest. Ook dit speciale programma in de filmhuizen was onderdeel van de herdenkingsactiviteiten in aanloop 
naar de Nationale Herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag.

overige  
herdenkingen
Azië
In 2021 werden namens de Stichting Nationale 
Herdenking 15 augustus 1945, kransen 
gelegd op de zeven erevelden van Ancol, 
Kembang Kuning, Kandi, Pandu, Leuwigajah, 
Kalibanteng en Menteng Pulo in Indonesië. 
Helaas kon dat niet op de Thaise erevelden 
Kanchanaburi en Chungkai. Deze waren 
vanwege corona gesloten. 

4 mei
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op 
de Dam werd de krans voor alle burgers die 
zijn omgebracht of  omgekomen in Azië, als 
gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld 
en uitputting tijdens en direct na de Japanse 
bezetting, gelegd door Thea Meulders. Zij 
is gastdocent bij Stichting Gastdocenten 
Tweede Wereldoorlog Zuidoost Azië. De 
19-jarige Amara van der Elst hield een spoken-
wordvoordracht. Zij haalde net als Roxane van 
Iperen - die eerder in de Nieuwe Kerk sprak - de 
‘honderden ongehoorde verhalen’ aan. Waar de 
een niet weet, kan de ander aanvullen, vertelde 
ze, en concludeerde: 
“Je hoort de echo in de stilte 
niet wie harder schreeuwt  
maar stiller denkt 
niet wie harder schreeuwt 
maar stil herdenkt.”

Amara is kind van een Indische moeder en een 
Nederlandse vader. 

Voorafgaand aan de plechtigheid op de Dam was 
er een herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe 
Kerk. Tijdens dit programma bracht zangeres 
Jessica Manuputty samen met Nick Croes en het 
ensemble van het Metropole Orkest, het gebed 
‘Indische Onze Vader’ ten gehore.

Herdenkingen elders in het land
Dit jaar was het voor het bestuur gelukkig weer 
mogelijk aanwezig te zijn bij diverse herdenkingen 
elders in het land. Een afvaardiging van het 
bestuur legde Melatikransen bij de diverse 
herdenkingen op Bronbeek; de zeetransporten, 
jongenskampen en vrouwenkampen en de 
BirmaSiam en PakanBaroe spoorweg. 
Ook in 2021 organiseerde de Stichting 
twee bijeenkomsten met andere Indische 
herdenkingen waarin veel onderling is afgestemd. 
De bijeenkomsten werden gehouden in de vorm 
van een webinar.

Op 12 september 2021 gaf  voorzitter Thom 
de Graaf  een lezing bij de Herdenking van de 
Slachtoffers van de Japanase Zeetransporten op 
Bronbeek.

8 december 2021
Op 8 december werd door het bestuur van 
de Stichting een eenmalige herdenking 
georganiseerd bij het Indisch Monument in Den 
Haag. Die dag, 80 jaar geleden, op 8 december 
1941, kwam Nederland in oorlog met Japan. Paul 
Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) en Thom de Graaf  (voorzitter 
Nationale Herdenking 15 augustus 1945) legden 
in de vroege ochtend van 8 december een krans 
bij het Indisch Monument ter nagedachtenis van 
alle slachtoffers van de oorlog met Japan.
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De Melati – de Indische Jasmijn - wordt gedragen als symbool van 

respect, betrokkenheid en medeleven voor een geschiedenis waar we 

allemaal deel van zijn. De Melati is geïntroduceerd in 2015. 

De Melati is populair met circa 18.000 Melati-dragers in Nederland alleen al. Via de webshop van de Stichting werden 
de Melati als reverspin, de magneet Melati, de zilveren hanger en de zilveren manchetknopen veelvuldig besteld. Alleen 
al op 15 augustus kwamen er via de webshop meer dan 500 bestellingen binnen. In 2021 introduceerde de Stichting 
een stropdas die op 15 augustus voor het eerst gedragen werd. 

de melati melati-lezing 
In 2021 werd met een nieuwe traditie gestart; aan de vooravond van de 

herdenking werd in het Leonardo Royal Hotel de eerste Melati-lezing 

gegeven door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Paul Blokhuis. Voorafgegaan door een inleiding van culinair historica 

Charlotte Kleyn over de ‘blauwe hap’. Deze avond werd mede mogelijk 

gemaakt door Museum en Militair Tehuis Bronbeek.

indischmonument.nl
Online herdenken. Niet alleen op 15 augustus herdenken wij onze 

dierbaren en staan we stil bij onze gedeelde geschiedenis. Dit jaar 

lanceerden we Indischmonument.nl. Via Indischmonument.nl is het 

nu mogelijk het hele jaar door herdenkingsgedachten te delen en 

gezamenlijk een digitaal monument te laden. Op die manier wordt het 

een groeiend monument van en voor alle Nederlanders. In 2021 zijn er 

600 verhalen gedeeld.

1 5  A U G U S T U S  1 9 4 5 1 5  A U G U S T U S  1 9 4 5

jaarverslag 2021 | St icht ing Nat ionale  Herdenking 15 augustus  1945  

20 21

http://indischmonument.nl
http://indischmonment.nl


samenwerking 

jaarverslag 2021 | St icht ing Nat ionale  Herdenking 15 augustus  1945  

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. 

Defensie
De steun van het ministerie van Defensie is van groot 
belang voor de jaarlijkse Nationale Herdenking. Dit 
jaar leverden de vaandelwacht van het Regiment Van 
Heutsz, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, 
personeel van de stafcompagnie van de Luchtmobiele 
Brigade en de Nationale Reserve, een bijdrage.

Overige partijen
Naast de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers 
werd de herdenking mede mogelijk gemaakt door 
het Amare Vocaal Ensemble, docenten en leerlingen 
van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en het 
Zeekadetkorps Rotterdam.

 

Evaluatie
De evaluatie van de herdenking werd met de 
betrokken organisaties in de maand september 
gehouden. Vanwege corona gebeurde dat online.

Collectieve Erkenning
Vanaf  begin 2017 neemt de Stichting op verzoek van 
het ministerie van VWS actief  deel in het overleg met 
partnerinstellingen om te komen tot een voorstel van 
invulling van de zogenaamde Collectieve Erkenning. 
Het brede Nationaal Programma Collectieve 
Erkenning omvat plannen voor Herdenken, Zorg en 
een Indische pleisterplaats in Den Haag. 

Vanaf  2018 voorziet VWS in een vaste financiële 
basis voor de Nationale Herdenking, waarmee we 
in samenwerking met andere organisaties verder 
kunnen bouwen aan het structureel bereiken van 
nieuwe generaties, op de Nationale Herdenking op 
15 augustus en door het jaar heen.
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Videomateriaal
De campagne aftrap begon met een korte video 
waarin Esther Scheldwacht en Moos de Walle 
werden voorgesteld. 
Ook Indischmonument.nl werd geïntroduceerd 
met een trailer met korte quotes van 
nabestaanden. Er werd met camera een bezoek 
gebracht aan Willemijn Nijman en participanten 
aan de Melatikrans. En in de keuken bij Ron 
Blaauw werd met een video-instructie het nasi 
rames recept bekend gemaakt. De video’s van de 
kransleggers en de vaandeldrager werden ook in 
de NOS live-uitzending getoond.  

Website
De website van de Stichting   
www.15augustus1945.nl is dit jaar 73.619 maal 
bezocht. Het aantal unieke gebruikers was 
ongeveer 56.000. De piek lag op zondag 15 
augustus met 13.330 bezoekers. 
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communicatie
& publiciteit
De coronamaatregelen 

speelden nog volop parten in de 

voorbereiding van de herdenking. 

Daarom heeft het communicatie- 

en publiciteitsteam gekozen om in 

2021 een andere campagne in te 

zetten. Er werd gekozen voor een 

combinatie van online content en 

vrije publiciteit. Voor deze aanpak 

heeft het team versterking gehad 

van een campagnecoördinator 

en een perscoördinator. Alle 

persaankondigingen zijn 

ondersteund met videomateriaal. 

4 mei 
De 19-jarige Amara van der Elst hield een 
spoken-wordvoordracht tijdens de Nationale 
Herdenking op 4 mei op de Dam.  Amara is kind 
van een Indische moeder en een Nederlandse 
vader. In haar speech haalde ze de ‘honderden 
ongehoorde verhalen’ aan. De posts van haar 
speech werden op Linkedin, Facebook en 
Instagram  vele malen gedeeld en ontvingen vele 
reacties. 

Pers
In aanloop naar de herdenking verschenen 
verscheidene berichten bij AD Den Haag (een 
spreadinterview met Thom de Graaf), Tubantia 
en doorplaatsing bij DPG-titels (interview met 
Willemijn Nijman), Den Haag Centraal en 
VARA gids (interview met Esther Scheldwacht). 
Op de dag zelf  werd verslag gedaan door AD 
Den Haag, Telegraaf  Haagland en Trouw. Ook 
waren verschillende persfotografen aanwezig. Dit 
resulteerde in een fotobericht in de Volkskrant 
en het landelijk AD. 

NOS 
De NOS verzorgde een live-uitzending 
met vooruitblik en samenvatting. Via de 
verschillende  multimedia kanalen van Radio 1 
(Thom de Graaf  en Willemijn Nijman) tot NOS.
nl werd aandacht besteed aan de herdenking.
Het Jeugdjournaal deed verslag van de VCL-
leerlingen die een rol hadden in de ceremonie. 

Moesson
Ook dit jaar heeft Moesson een speciale 
herdenkingskrant in samenwerking met 
de Stichting voorafgaand aan 15 augustus 
verspreid. Er is meegedacht over de inhoud van 
deze uitgave waarin onder andere een interview 
met het persoonlijke verhaal van voorzitter 
Thom de Graaf  is opgenomen.

Live
Op 15 augustus is met twee social media 
reporters live verslag gebracht vanaf  het veld. 
Dit begon ’s ochtends vroeg met een kijkje achter 
de schermen bij de opbouw, en sloot af  met 
foto’s van Ilvy Njiokiktjien. De livestream van 
de NOS-uitzending werd door 7.000 mensen 
bekeken via Facebook. 
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