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Nationale Indië Herdenking 
Datum: donderdag 15 augustus 2019  
 
Jaarlijkse herdenking op 15 augustus van de Japanse capitulatie en 
bevrijding van Nederlands-Indië in 1945. Hiermee kwam een officieel einde 
aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. 
 
Bij de herdenkingsplechtigheid bij het Indisch Monument in Den Haag worden 
alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in en om voormalig 
Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht. 
 
Deze herdenking staat los van de jaarlijkse herdenking op de eerste zaterdag 
van september, waarop de slachtoffers van het naoorlogse conflict in het 
voormalige Nederlands-Indië (1945-1962) worden herdacht. 
 
Indische bevrijding 
Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig 
Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing van 
het voormalig Nederlands-Indië drukt in de hierop volgende maanden nog 
zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten. 
 
De aandacht van de Nationale Herdenking op 4 mei gaat vooral uit naar de 
gevolgen van de oorlog tegen nazi-Duitsland. De dag erna is gereserveerd 
voor de feestelijke viering van de bevrijding van de nazi-bezetter. 
 
De geschiedenis van de mensen met een Indische oorlogsachtergrond is 
echter zó anders verlopen dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de 
behoeften van deze groep blijken aan te sluiten. 
 
Pas op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan de oorlog in dit gebied door 
de capitulatie van Japan. Dit betekende echter nog niet dat er sprake kon zijn 
van een echte bevrijding. Toen Japan zich overgaf, waren er nog geen 
geallieerde troepen Indië binnengetrokken. De Japanse militairen kregen de 
opdracht de orde en rust te bewaren totdat de geallieerde troepen de macht 
konden overnemen. 
 
Maar twee dagen na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 besloot 
een invloedrijke groep Indonesiërs onder druk van hun jonge achterban 
Indonesië onafhankelijk te verklaren zowel van Nederland als van Japan. Als 
gevolg daarvan begonnen Indonesische strijdgroepen alles in het werk te 
stellen om wapens van het Japanse leger te bemachtigen om te voorkomen 
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dat de Nederlanders hun voormalige machtspositie zouden terugkrijgen. Het 
begin van de onafhankelijkheidsoorlog was een feit en ging met veel geweld 
gepaard. 
 
Velen, ex-kampers en buitenkampers, waaronder Indo-Europeanen en 
Chinezen, belandden in een concentratiekamp nu onder het regime van 
Indonesische 'vrijheidsstrijders'. 
 
Onafhankelijkheid 
Deze oorlog leidt uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 
december 1949. Als gevolg daarvan worden velen gedwongen te kiezen 
tussen Nederland en Indonesië. Keuze tussen blijven en vertrekken. 
Honderdduizenden worden daarom in de jaren na 1945 (nood)gedwongen 
naar Nederland verscheept. Dit betekent dat tot in de jaren zestig zo'n 300.000 
mensen vanuit Indonesië naar Nederland komen. Velen zijn nog nooit in 
Nederland geweest en hebben op de een of andere manier hun wortels in 
Indië. Hollanders, Indo-Europeanen ("Indo's") en de groep Ambonezen / 
Molukkers en Chinezen. 
 
Ondanks hun eigen (vaak dramatische) oorlogsgeschiedenis, wordt hen 
duidelijk gemaakt dat in Nederland een "eigen" oorlog is geweest waardoor er 
geen ruimte blijkt te zijn voor de verhalen over die "verre Aziatische" oorlog. 
 
Dit heeft onder andere tot gevolg dat het einde van de Tweede Wereldoorlog 
voor veel Indische mensen niet een periode van herstel inluidt, maar eerder 
een markering blijkt te zijn van voortschrijdend verlies: van have en goed, 
status en geboorteland. Soms zelfs van identiteit. Kortom, compleet verlies 
van een manier van leven. 
 
Er rest de betrokkenen niets anders dan het zich zo geruisloos mogelijk 
aanpassen aan de in het nieuwe vaderland heersende cultuur. Onder andere 
door het hanteren van een eigen "Indische" arbeidsethos: extra hard werken. 
 
15 augustus 
De 15e augustus is elk jaar de dag waarop al die ingrijpende gebeurtenissen 
kunnen worden herdacht in gezelschap van personen met een gedeelde 
"Indische" achtergrond. 
 
De eerste herdenking op 15 augustus komt op initiatief van ir. G.S. Vrijburg in 
1970 in Den Haag tot stand. Hierbij zijn koningin Juliana, Prinses Beatrix en 
Prins Claus aanwezig zijn. 
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Na deze, oorspronkelijk als eenmalig bedoelde gebeurtenis, blijkt dat velen 
behoefte hebben aan een herhaling van deze gelegenheid tot herdenken en 
ontmoeten. In 1980 wordt de 'Stichting Herdenking 15 augustus 1945' 
opgericht met ZKH Prins Bernhard als beschermheer om een jaarlijkse 
herdenking en ontmoeting te organiseren. In dat jaar vindt een grootse 
herdenking plaats in aanwezigheid van Koningin Beatrix en ZKH Prins Claus. 
Sindsdien wordt ieder jaar de herdenking op 15 augustus op wisselende 
plaatsen in het land georganiseerd. 
 

 

Totdat in 1988 het Indisch Monument aan de 
Prof. Teldersweg in Den Haag wordt onthuld 
door H.M. Koningin Beatrix en de Indische 
gemeenschap eindelijk een eigen monument 
heeft waar men jaarlijks de overleden 
dierbaren kan herdenken. 
 
Dit monument symboliseert het lijden van 
alle landgenoten in Azië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
 

 
Eer bewijzen 
In 1999 heeft het kabinet Kok 15 augustus 1945 erkend als het officiële einde 
van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf dat 
moment wordt op deze dag op alle overheidsgebouwen gevlagd. Ook de 
media besteedt zendtijd aan deze gebeurtenis. 
 
Velen van de generatie die de Tweede wereldoorlog in Azië daadwerkelijk 
hebben meegemaakt zijn inmiddels overleden. Desondanks wordt de jaarlijkse 
'Nationale Indië Herdenking' op 15 augustus druk bezocht. 
 
Voor vele deelnemers is het de gelegenheid om stil te staan bij de eigen 
herinneringen aan die periode. Om eer te bewijzen aan dierbaren die deze 
periode niet hebben overleefd. 
 
Ook jongeren komen in toenemende getale naar de 'Nationale Indië 
Herdenking'. Veelal op uitnodiging van hun ouders of grootouders, vaak ook 
uit eigen gezonde nieuwsgierigheid naar hun 'wortels', uit respect voor hun 
(voor)ouders. Er is bij hen sprake van behoefte om verhalen te horen die eigen 
ouders en grootouders (nog) niet hebben kunnen of durven vertellen. Bij de 
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jongere generatie blijkt een groeiende behoefte aan persoonlijke verhalen over 
toen. Om te kunnen weten, om de geschiedenis van zichzelf en die van de 
(groot)ouders beter te kunnen begrijpen. 
 
De 'Nationale Indië Herdenking' wordt jaarlijks bijgewoond door 
vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en van die van de 
toenmalige geallieerden. Hiermee toont men betrokkenheid bij en erkent men 
het belang van de herdenking van 15 augustus 1945. 
 
Bron:	https://www.beleven.org/feest/nationale_indie_herdenking 
	


