Aan onze beste, trouwe donateurs en sympathisanten.
Wij zijn zeer verheugd met de vele positieve reacties op onze laatste
Nieuwsbrief via de website of gewoon, gezellig, met de post.
De vele contributies en donaties helpen ons om de lopende kosten te
dekken. En daarmede kunnen wij zuinig zijn op onze "Oorlogskas" voor de
onverhoopt slechtere tijden.
Maar daar ziet het op dit moment gelukkig niet naar uit, want eigenlijk hebben
wij gelukkig weer eens goed nieuws.
De situatie is de laatste tijd met het aantreden van de nieuwe Staatssecretaris, Martin van Rijn,
drastisch verbeterd.
Natuurlijk zijn de problemen rond de Indische Kwestie niet kleiner of
minder geworden. Deze zaken zijn nog steeds zeer ingewikkeld en geven
reden tot heftige discussies in Den Haag. En de omstandigheden om te praten
over een mogelijke compensatie -hoe bescheiden dan ook- zijn nog nooit zo
slecht geweest. Maar hopelijk vinden vele politici met ons, dat deze
Ereschuld ingelost dient te worden door de Nederlandse Staat en....door het
Nederlandse volk.
Sinds het aantreden van Martin van Rijn als Staatssecretaris van VWS, waait er
een geheel nieuwe, frisse wind op het Departement. Althans zo ervaren wij het
als delegatieleden.Van het begin af aan maakt hij een zeer degelijke,
betrokken en integere indruk op ons.
Hij luistert goed, gaat serieus in op onze argumenten en straalt een houding
van wederzijds respect uit. Hij neemt de moeite om persoonlijk de NIOD
rapporten te bestuderen en zelf met de auteurs ervan te spreken om het "naadje van
de kous te leren kennen.
Ik heb zelfs durven roepen: "Als Martin van Rijn de "Indische Kwestie niet
kan oplossen, wie dan nog wel....,,,,!!!!????
Hij heeft onze laatste voorstellen serieus bekeken en zelfs een aantal
rekensommen laten maken door deskundigen om de haalbaarheid van onze
voorstellen te testen.
Daarbij geassisteerd door een nieuwe ambtenaar, Mevrouw van Koten, die het
overleg met de Staatssecretaris en de ambtenaren coördineert en begeleidt.
En wel op een professionele en sympathieke manier.
Steeds worden wij er op gewezen, dat wij geen valse hoop moeten koesteren
bij deze nieuwe aanpak. Dat begrijpen wij heel goed en dat willen wij ook
aan u overbrengen. Er waait een nieuwe wind in het overleg, maar wij zijn er
nog lang niet. Er zijn nog zoveel politieke weerstanden te overwinnen, en
nog zoveel problemen op te lossen. Maar wel hebben wij de ervaring dat de rem
er voorlopig af is.
Maar zoals de zaken nu worden opgepakt, hadden wij graag eerder willen zien.
En in de zogenaamde rijke tijden was de zaak dan al lang opgelost geweest!
Maar wij hebben weer een beetje hoop om toch op een bepaald moment het licht
aan het eind van de tunnel te kunnen zien verschijnen. Maar Martin van Rijn zal nog vele
personen in het kabinet moeten zien te overtuigen om mee te helpen aan de
oplossing van de Indische Kwestie.
Van enkele bewindspersonen kennen wij hun positieve houding tegenover de
Indische kwestie, maar vaak ook hun aarzeling om de knoop ook eens een

keer door te hakken. In de politiek voelt men zich soms gedwongen om de hete
aardappel maar door te schuiven, al is het met spijt en pijn.
Bij de meeste Tweede-Kamerleden zijn wij bekend, ze kennen en begrijpen onze zaak.
En de meesten zijn bereid om te helpen de zaak op te lossen. Dit alles is de
oogst van vele jaren lobbyen en overleggen in Den Haag.
Samenvattend, beste, trouwe donateurs en sympathisanten, wij zien nog geen
licht in de tunnel, maar wij hebben de overtuiging dat de Indische Kwestie
thans in goede handen is.Wij hopen dat de rust van de vakantieperiode een
goede invloed zal hebben op de rede van het politieke verstand, maar vooral ook
op de warmte van de barmhartigheid en de helderheid van de rechtvaardigheid.
U hoort het weer eens, wij houden vol en geven nooit op.
En wij houden u op de hoogte
Het SVJ bestuur wenst u een mooie zomer.
Jan de Jong,voorzitter

