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PERSBERICHT 
23 juli 2020 
 
Haagse organisaties herdenken einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 
 
Den Haag - Op 15 augustus a.s. herdenkt Nederland dat 75 jaar geleden officieel een einde 
kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Omdat de nationale 
herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag vanwege coronamaatregelen niet openbaar 
toegankelijk is, sloeg een aantal organisaties in Den Haag de handen ineen om met een 
gezamenlijk programma aandacht te besteden aan deze belangrijke gebeurtenis.  
 
In de ochtend is er een programma voor oudere genodigden in ‘Museum Sophiahof – Van Indië tot 
nu’, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Er wordt een visuele 
tijdreis gepresenteerd waarin de verbeelding van Indisch Nederland op de Nederlandse televisie 
centraal staat. Vervolgens wordt er gekeken naar de live televisie-uitzending van de herdenking bij 
het Indisch Monument door de NOS.  
 
In de Grote Kerk is in samenwerking met Dialoog in Den Haag in de ochtend een programma waar 
men met elkaar in gesprek gaat over de betekenis van 15 augustus en waar men ook de live 
uitzending van de herdenking kan volgen. Na de herdenking speelt beiaardier Gijsbert Kok een 
speciaal Indisch carillonconcert ‘Tong Tong en Carillon’ dat te horen is vanaf de Haagse Toren van 
de Grote Kerk, georganiseerd door Stichting Tong Tong.  
 
Bij goed weer vertrekt een kleine processie muzikanten, spelend op gongs en klankschalen, vanuit 
de Grote Kerk naar de Koninklijke Schouwburg als opwarmer voor het matineeconcert. 
 
In de namiddag wordt op Global Gongs o.l.v. Sinta Wullur “Ritual Bells Augustus 2020” uitgevoerd in 
samenwerking met vocalist Astrid Seriese, in locatie de Koninklijke Schouwburg van Het Nationale 
Theater. Bovendien is het concert live te volgen via een livestreamlink, te vinden op 
www.sintawullur.com.  
 
Rederij Willemsvaart verzorgt gedurende de dag Indische rondvaarten richting het Indisch 
Monument, met live muziek en een hapje en een drankje.  
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 stelt de herdenkingspin ‘Melati’ ter beschikking.  
 
Vanzelfsprekend zullen alle deelnemende organisaties de vereiste maatregelen treffen i.v.m. het 
coronavirus. 
 

 
Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen met: 
Museum Sophiahof, Alies Boenders: a.boenders@museumsophiahof.nl; 06 10911787 
Tong Tong en Carillon, Arnaud Kokosky Deforchaux: akd@tongtong.nl; 06 48020281 
Het Nationale Theater, Martijn Westerop: martijnwesterop@hnt.nl 
 
 
Voor een uitgebreide programmabeschrijving: zie bijlage programma. 
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BIJLAGE PROGRAMMA 
 
10.30 uur – 15.00 uur: Nederlands-Indië in beeld 
Museum Sophiahof, Sophialaan 10 – 2514 JR Den Haag 
 
Museum Sophiahof – van Indië tot nu, ontvangt ouderen van de eerste en tweede generatie met 
wortels in Nederlands-Indië om gezamenlijk de Nationale Herdenking, uitgezonden door de NOS, te 
bekijken. Voorafgaand aan de herdenking maakt het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een 
tijdreis: hoe werd Indisch Nederland verbeeld op de Nederlandse televisie? Met fragmenten over de 
ontvangst na de oorlog van Indische Nederlanders door Marga Klompé, tot series als de Kris Pusaka 
en De Stille Kracht, tot aan Georgina Verbaan in Verborgen Verleden.  
Na de herdenking krijgen bezoekers de gelegenheid om bloemen te leggen bij het miniatuur Indisch 
Monument op het terrein van Museum Sophiahof.  
 
Let op: Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden en werd mogelijk gemaakt door 
Indisch Herinneringscentrum, Stichting Pelita, Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 en 
Moluks Historisch Museum. www.museumsophiahof.nl 
 
10.45 uur – 13.30 uur: ‘Dialoog in Den Haag’ in de Grote Kerk  
Rond de Grote Kerk 12 - 2513 AM Den Haag 
 
Ieder jaar, tijdens de Nationale Herdenking op 15 augustus, worden alle slachtoffers herdacht van 
de Japanse bezetting en de directe gevolgen daarvan. Daarbij worden er verhalen verteld vanuit 
verschillende perspectieven. Dit jaar staat ook de Grote Kerk hierbij stil, in samenwerking met 
Dialoog in Den Haag. Na de dialoog over de betekenis van de herdenking kunnen bezoekers de 
officiële herdenking volgen en een kaarsje branden in de kapel van de kerk.  
Maximaal 15 personen kunnen deelnemen aan het programma. Toegangsprijs: € 10,-- (incl. koffie, 
thee en broodjes). Voor iedereen die tussen 13:30 en 14:30 uur persoonlijk een kaarsje wil 
aansteken in de kapel, is de kerk gratis toegankelijk. 
 
Info en tickets: www.hnt.nl/indie 

14.00 uur – 14.30 uur: Tong Tong en Carillon 
Stichting Tong Tong i.s.m. beiaardier Gijsbert Kok, Rond de Grote Kerk 12 - 2513 AM Den Haag 
 
Vanuit de toren van de Grote Kerk in Den Haag speelt beiaardier Gijsbert Kok nieuwe composities 
voor het carillon met hoorbare invloeden van de oosterse gamelanmuziek. Het project ‘Tong Tong 
en Carillon’ is een initiatief van Stichting Tong Tong i.s.m. componisten Sinta Wullur en Renadi 
Santoso. Sinta Wullur componeerde Suka dan Duka (vreugde en pijn) en Karimalan (geluk, succes). 
Renadi Santoso schreef het stuk Freedom Bells. De uitvoering ‘Tong Tong en Carillon’ bestaat 
behalve deze drie premières uit enkele bekende (Indische) liedjes en is op YouTube live te volgen 
via het kanaal van Stichting Carillon Den Haag: shorturl.at/kntQZ 
 
14.30 uur: Bij goed weer vertrekt een kleine processie muzikanten, spelend op gongs en 
klankschalen, vanuit de Grote Kerk naar de Koninklijke Schouwburg als opwarmer voor het 
matineeconcert. 
 
 
 
 
 
 

http://www.museumsophiahof.nl/
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15.00 uur – 17.00 uur: Ritual Bells Augustus 2020  
De Koninklijke Schouwburg - Korte Voorhout 3 - 2511 CW Den Haag  
 
75 jaar na de Japanse capitulatie herdenkt de Indonesisch-Nederlandse componiste Sinta Wullur dit 
belangrijke hoofdstuk uit de geschiedenis met een magisch, theatraal concert uitgevoerd op de 
Global Gongs, die zowel oosters als westers kunnen klinken. De musici van ensemble Multifoon 
spelen rituele muziek op een installatie van tachtig bronzen gongs in alle maten. Astrid Seriese (De 
Indië Monologen) draagt teksten voor uit bestaande literatuur waarin de relatie tussen Indonesië en 
Nederland vanuit verschillende perspectieven, vanuit het verleden tot augustus 1945, wordt belicht.  
Voorafgaand aan het concert dat om 16.00 uur begint worden de leden van de processie om 15.15 
uur welkom geheten door Eric de Vroedt, artistiek leider van Het Nationale Theater. 

Info en tickets: www.hnt.nl/indie 

De hele dag: Indische vaarten naar het Indisch monument 
 
Heerlijk varen met het schip van rederij Willemsvaart door de schitterende grachten van Den Haag 
naar het Indisch monument. Tijdens de vaartocht zal zanger Roy Tuhumury Indische liedjes 
vertolken, begeleid door gitaar. Tevens zijn er Indische hapjes & drankjes aanwezig. 
 
- Duur: 2 uur 
- Tijden: 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | 15.30-17.30 
- Max: 12 personen per vaart 
- Incl.: Vaartocht, Artiest (zang muziek )| hapje & drankje 
- Prijs: € 25,- p.p. 
Aanmelden: info@willemsvaart.nl 

Op 15 augustus varen de eerste twee tochten in de richting van het Indisch Monument. Tot 16.00 
uur is het niet toegestaan er langs te varen. 
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