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‘De Japanse bezetting gezien door kinderogen’

Herdenkingscomité 15 augustus houdt 13e
herdenkingsbijeenkomst
BENIDORM. Op 15 augustus wordt ook dit jaar het feit herdacht dat de Japanse strijdkrachten in 1945 capituleerden voor de geallieerden, waarmee er een eind kwam aan
de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië en aan de Tweede
Wereldoorlog.
Het herdenkingscomité 15
Monique van Bruggen.
augustus, dat deel uitmaakt van
de stichting SNOB, organiseert
met medewerking het Nederlands consulaat in La Nucia en
de Vereniging Nederlandse
Veteranen en Oud-Militairen
Costa Blanca (VNVOM-CB) een
herdenkingsbijeenkomst. De
bijeenkomst zal, in tegenstelling
tot voorgaande jaren, worden
gehouden in het moderne en
geheel van airco voorziene kerkgebouw ‘Het Anker’ van de
Nederlands
Evangelische
Gemeente in Benidorm.
Het thema van de herdenkingsbijeenkomst van dit jaar is,
evenals in Nederland, ‘De
Japanse bezetting gezien door
kinderogen’. In dat verband zal
tijdens de bijeenkomst een trailer van de film ‘Buitenkampers Boekan Main’, die tijdens het Nederlandse Filmfestival in
Utrecht in première gaat, worden gepresenteerd door mevrouw Monique van Bruggen.
Mevrouw van Bruggen is docent Methodiek Neurologische Muziek Therapie en PhD
onderzoeker van het LUMC Leiden en tevens een van de castleden van de film.
Andere gasten op deze herdenkingsbijeenkomst zijn de Nederlandse consul uit La
Nucia, de heer Eric Durieux en mevrouw Lita Durieux, de emeritus predikant van de
Nederlands Evangelische Gemeente Benidorm, dominee Noeme Visser, de voorzitter
van de Vereniging Nederlandse Veteranen en Oud-Militairen Costa Blanca, de heer Ton
van der Klei, de voorzitter van het bestuur van de Nederlands Evangelische Gemeente,
de heer Cornelis van Duyn, één van de oprichters van de Indiëherdenking en kampkind
mevrouw Marti Bron én de bekende klassiek gitarist José Armando Berrero, die tijdens de
bijeenkomst voor toepasselijke gitaarmuziek zorgt.
De herdenkingsbijeenkomst wordt afgesloten met twee minuten stilte en het zingen van
de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus, een vlaggenceremonie en kransleggingen door het
Nederlandse Consulaat, het herdenkingscomité 15 augustus en de Vereniging
Nederlandse Veteranen en Oud-Militairen Costa Blanca.
Daarna zal door de Indische cateraar Saborindo (www.saborindo.es) een Nasi Rames
Schotel met saté worden verzorgd. De toegang tot de herdenkingsbijeenkomst is gratis.
Wel wordt tijdens een collecte een vrijwillige bijdrage in de onkosten gevraagd. Indien u
van de Indische maaltijd gebruik wilt maken, verzoekt het comité u dringend dit uiterlijk
vijf dagen van te voren aan te geven via telefoonnummer 673 018 606 of via
Jose Armando

Programma:
16.30 uur:
17.00 uur:

zaal open.
welkomstwoord door de voorzitter van de Nederlands Evangelische
Gemeente, de heer Cornelis van Duijn.
17.10 uur: welkomstwoord door de voorzitter van het herdenkingscomité́, de
heer Max Rufi.
17.20 uur: passages uit het boek ‘Oorlog en Vrede van een KNIL-kind’ van
mevrouw Nell Pinkse, voorgedragen door de secretaris van het herdenkingcomité, de heer Samuel Totays.
17.30 uur: presentatie trailer van de film ‘Buitenkampers Boekan Main’, door
mevrouw Monique van Bruggen.
17.50 uur: muziek: Terang Bulan door José Armando.
17.55 uur: pauze.
18.20 uur: vervolg presentatie Monique van Bruggen.
18.40 uur: overdenking door dominee Noeme Visser.
18.50 uur: muziek: Bengawan Solo door José Armando.
18.50 uur: toespraak door mevrouw Marti Bron.
19.00 uur: naar buiten voor herdenkingceremonie
19.05 uur: aanvang vlaggenceremonie (VNVOM-CB), 2 minuten stilte gevolgd
door de Last Post en het gezamenlijk zingen van de verzen 1 en 6 van
het Wilhelmus onder muzikale begeleiding van José Armando, kransen bloemleggingen.
19.15 uur: aanvang Indisch buffet met achtergrondmuziek van José Armando waaronder: Whispering
van Maria Linneman, Romanza van
Anonymous en Adagio de Albinoni.

info@saborindo.es. Voor nadere informatie over de herdenkingsbijeenkomst kunt u
contact opnemen met de secretaris van het herdenkingscomité, de heer Samuel Totays,
via telefoonnummer 618552470.
Het Anker

Saborindo
Donderdag 1 augustus 2013
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