Persinformatie
Reactie Indische Gemeenschap
Toespraak tijdens Indie-herdenking 15 augustus 2015 door Minister President Mark Rutte
Deze toespraak was onvoldoende en niet duidelijk voor de Indische Gemeenschap.
De toespraak bevat onjuistheden en doet geen recht aan de door het Indisch Platform
gevraagde Erkenning en Excusses en mogelijke tegemoetkoming.
Alinea 6: De regelingen met de erkenning van achterstallige salarissen en geleden
oorlogsschade lieten lang op zich wachten.
De acties hiervoor, de behandeling ervan en de uitvoering met formulieren, bezwaren en
procedures raakten pijnlijk aan oude wonden en verdrongen herinneringen.
En laten nog steeds op zich wachten
Uit deze letterlijke tekst uit de toespraak van de Minister President blijkt dat hij nog steeds
niet begrijpt waar het omgaat.
Er is nog steeds geen erkenning van de Indische Kwestie.
Kortom een betekenisloos verhaal zonder enig concreet commitment en schuldgevoel. Triest,
triest en moeilijk aanvaardbaar !
Op grond van de onafhankelijke NIOD Rapporten van enkele jaren geleden heeft de
Nederlandse regering nog steeds de taak de Indische Kwestie op te lossen.
Na de oorlog kwam burger- en militair personeel terug naar Nederland. Getraumatiseerde,
deels uitgemoorde families, berooid, beroofd van al hun geld en bezittingen; soms arriverend
in een vaderland dat ze nog nooit hadden gezien.
Bij deze terugkomst werd van hen verwacht dat ze de overtocht en kleding zelf betaalden.
Loot all, kill all and leave no traces , dat was in augustus 1944 het ultieme lot van Japanse
gevangenen, geformuleerd in een geheime order van de Japanse keizer aan zijn troepen.
De vervolgingsslachtoffers van de Japanse bezetting waren 42 maanden in handen van een
bezetter die zich niets aantrok van Internationale Conventies. Ze werden beroofd,
gemarteld en systematisch uitgehongerd, terechtgesteld met de bajonet of onthoofd met het
Samoerai zwaard. Duizenden overleden, te werkgesteld aan o.a. de beruchte Birma
spoorlijn.
Het Indisch Platform vraagt de Minister President op korte termijn om nader overleg
over zijn uitspraken gedaan op de Indie-herdenking 15 augustus 2015
Bijlage:Toespraak Minister President M. Rutte
:Bericht aan de Indische gemeenschap en aangesloten organisaties
Amstelveen, 16 augustus 2015

