
Sinds 2010 wordt in Rotterdam de datum 
15 augustus 1945 herdacht. 
Wat is de betekenis van die dag? 
Wat is het doel van de herdenking? 
Wat is de motivatie voor een dergelijke 
herdenking? 
Wat is de rol van de Nederlandse vlag? 

Regelmatig worden die vragen gesteld. 
De Voorzitter van de Stichting Herdenking 
15 augustus 1945, Regio Rotterdam,                       
Mevr. Mieke Huijsman-Engelberts, geeft in 
deze brochure antwoord op die vragen.

Tijdens de herdenkingsplechtigheid 
wordt aandacht besteed aan de Indische 
Nederlanders, die tijdens de Japanse 
bezetting en direct daarna het leven lieten 
en aan allen, die deze periode hebben 
overleefd. Zij moesten hun Indië verlaten en 
in Nederland een nieuw bestaan zien op te 
bouwen. 

Met de herdenking wordt een bijdrage 
geleverd aan het streven van de Indische 
gemeenschap naar erkenning en worden 
allen geëerd die in Nederlands-Indië hun 
aandeel hebben geleverd aan de vrijheid van 
het Koninkrijk der Nederlanden.
De Nederlandse vlag was tijdens de Japanse 
bezetting het symbool van loyaliteit aan het 
Koningshuis en tevens het symbool van 
vrijheid, waaruit men de kracht putte de 
oorlog te doorstaan en de hoop hield op een 
betere, vrije wereld.

Deelname aan de jaarlijkse herdenking op de 
Boompjes in Rotterdam is gratis.

De activiteiten van de Stichting worden mede 
mogelijk gemaakt door giften van sponsoren 
en door vrijwillige bijdragen van donateurs.

Uw bijdrage is van harte welkom op 
rekeningnummer 
NL57INGB0008027878 
t.n.v. Stichting Herdenking 15 augustus 
1945, Regio Rotterdam, onder vermelding 
van donatie.

Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd 
door:

Mieke Huijsman-Engelberts – Voorzitter
Kees Vrijdag - Secretaris
Richard van Brakel – Penningmeester
Carel Banse – Lid
Christie Haalboom – Lid
Marie-Thérèse Woltering – Lid

www.herdenking-15-augustus.nl
info@herdenking-15-augustus.nl



PROGRAMMA
Herdenking 15 augustus 2014, vanaf 10.00 uur,
op de Vlaggenparade op de Boompjes, Rotterdam
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  Boompjes nrs. 674-677, Rotterdam
  Het Bestuur biedt aanwezigen een unieke pin aan met  
  het nieuwe logo van de Stichting Herdenking 15 augustus  
  1945, Regio Rotterdam
10.25 uur Oversteek naar Vlaggenparade
  Welkom namens de Stichting Herdenking 15 augustus  
  1945, Regio Rotterdam door dhr. Carel Banse
  Toespraak namens de Burgemeester van Rotterdam door  
  dhr. Pex Langenberg
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� � º)\P[LURHTWLYZ»��mevr. Hetty Naaijkens-Retel Helmrich
� � º*HW[HPU»Z�/`TU»�KVVY�ZVWYHHU�mevr. Jenny Haisma
11.00 uur Hijsen van de vlaggen van het Koninkrijk der    
            Nederlanden, van de Verenigde Naties en van de   
   Stad Rotterdam door mevr. Hetty Naaijkens-Retel   
  Helmrich, mevr. Mieke Huijsman-Engelberts en 
  dhr. Pex Langenberg
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  Marine
  Twee minuten stilte
� � º>PSOLST\Z»�KVVY�mevr. Jenny Haisma
11.20 uur Toespraak door mevr. Mieke Huijsman-Engelberts,   
  Voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, 
  Regio Rotterdam
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  informeel samenzijn
12.00 uur Einde van de herdenkingsbijeenkomst


