
 

 

 
UITNODIGING INDIË-HERDENKING 

15 AUGUSTUS 2019 
 

Ontdek gisteren, begrijp vandaag 
 

 
 

Ter nagedachtenis aan 
alle mannen, vrouwen en kinderen 

die gestorven zijn 
ten gevolge van de Japanse bezetting 

en de Bersiapperiode in  

 

             NEDERLANDS-INDIË              



 

ONTDEK GISTEREN, BEGRIJP VANDAAG  
 
 

Op donderdag 15 augustus 2019 wordt de Indië-
Herdenking gehouden bij het Indië-monument, gelegen in 
de achtertuin  van Woonzorgcentrum Raffy aan de Bernard 

de Wildestraat 400 te Breda. 
 

 
Als thema heeft Arjati gekozen voor ‘ontdek gisteren, 
begrijp vandaag’. Een terugkerend thema waar Stichting 

Arjati het afgelopen jaar meerdere keren aandacht voor 
gevraagd heeft. Want als je weet wat je ouders en 
voorouders hebben meegemaakt, onder welke 

omstandigheden zij het leven leefden/lieten, hun keuzes 
(moesten...) maken, dan ga je steeds meer begrijpen van 

jezelf. Het waarom steeds beter begrijpen en oordelen 
overgaat naar respect voor de ander en begrip voor de 
keuzes die gemaakt zijn. Het geeft ons richting hoe 

vandaag met elkaar om te gaan en hoe we vrede kunnen 
koesteren. 

 
 
U bent van harte uitgenodigd om deze herdenking  bij te 

wonen. Ook zij, die geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen, zijn van harte welkom.  

 
 
Om klokslag 14.00 uur begint de herdenking. Reden voor 

ons om u vriendelijk te verzoeken reeds om 13.45 uur in 
de grote tent of in de aangrenzende ruimtes van Raffy  
plaats te nemen. 

 
 

 
Afbeelding 1e paginat: Treintransport naar en aankomst/werkzaamheden in kamp Lampersari (Semarang). 

Borduurwerk van Nelly van de Corput. 



 

 

PROGRAMMA  

 

 

13.45 uur muziek/zang  

  

14.00 uur aanvang herdenking  

   

 toespraken afgewisseld met muziek 

 

 het Indisch Onze Vader 

  

 eerbetoon met:       

          één minuut stilte    

          het hijsen van de Nederlandse driekleur 

          gezamenlijk zingen van het Wilhelmus 

 

 krans-/bloemlegging op afroep 

 

15.15 uur aanvang defilé langs het monument   

gelegenheid voor bezoekers om eigen of 

aangereikte bloemen bij het monument 

te leggen                        

 

  

Als organisatie kunt u een bloemstuk op afroep bij 

het monument leggen. Indien u hieraan wil 

deelnemen, gelieve de naam van de organisatie met 

vermelding van namen van de bloemenleggers vóór 

5 augustus a.s. door te geven aan Magda 

Wallenburg  



Tentoonstelling en informatie 
Het Indisch Museum presenteert zich aan de hand van een 
aantal kleine tentoonstellingen.   
Vrijwilligers van Stichting Arjati staan klaar om te luisteren 
naar uw verhaal en in te spelen op uw vragen. Ook kunt u 
verschillend documentatiemateriaal inzien.  
 
Project oorlog in Azië  
Leerlingen van KBS Kievitsloop te Breda laten zien hoe zij de 
adoptie van het Indië  monument praktisch vorm geven en hoe 
de verbinding gelegd wordt tussen het heden en het verleden. 
 

Boekenverkoop 
Diverse 2e hands boeken over de periode in Nederlands Indië en 
het latere Indonesië zijn voor een kleine prijs te koop. De 
opbrengst wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten, 
waaronder deze herdenking.  
 
Ontmoeting        
Er is volop gelegenheid voor ontmoeting. De toko en het grand 
café zijn geopend, waar u voor eigen rekening een hapje en/of 
een drankje kunt kopen. Wilt u gebruik maken van een warme 
maaltijd, geeft u zich dan op via bijgaand strookje. 
 
Organisatie 
De organisatie is in handen van Stichting  Arjati. Zij wordt 
hierbij ondersteund door Woonzorgcentrum Raffy,  KBS 
Kievitsloop en de Groep Luchtmacht Reserve. Diverse donaties 
en financiële bijdragen van  Woonzorgcentrum Raffy en de 
Gemeente Breda maken deze dag mogelijk. Wilt u ook financieel 
iets bijdragen? Dit kan op rekeningnummer NL 82 RABO 
0134668723 t.n.v. Stichting Arjati te Breda onder vermelding 
van ‘herdenking’. Stichting Arjati is in het bezit van de ANBI-
status.   
 
Contactgegevens Magda Wallenburg (voorzitter) 

 
E-mail: m.wallenburg@arjati.nl  
Telefoon: 0765225150 (Raffy)  
Website: www.arjati.nl  
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