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Geachte, beste en lieve Lotgenoten,

Voor wie?
SVJ is opgericht
voor de belangen
van mensen,
die tijdens de
Japanse bezetting
in concentratiekampen hebben
gezeten en
hun overleden
familieleden

Even bijpraten
Wat is het weer een tijd geleden, dat wij op deze wijze met
elkaar contact hebben gehad.
Omdat de meesten van ons geen elektronische informatie
via de computer kunnen ontvangen zijn wij aangewezen
op de vertrouwde papieren Nieuwsbrief. Dat doen wij met
plezier voor u, maar het kost wel veel meer geld dan een
computerbericht.
Maar gelukkig ervaren wij iedere keer weer na het
verzenden van een Nieuwsbrief, dat u ons, als reactie
aanmerkelijk meer geld overmaakt dan de Brief heeft
gekost. En gelukkig maar!
Wij zullen u met deze brief weer eens op de hoogte
brengen van de stand van zaken, met SVJ en met onze
samenwerking binnen het IP (Indisch Platform).

Wat is het doel?
SVJ maakt
werk van een
rechtvaardige
compensatie

Werf meer
contribuanten;
spek onze
oorlogskas;
verspreid onze
boodschap; en…..
Blijf volhouden!!

Het voorzitterschap van SVJ is weer overgegaan van Paul
Horsman naar Jan de Jong. Paul heeft problemen met
zijn gezondheid en Jan de Jong heeft weer iets meer lucht
gekregen, nu hij zijn functie als Communicatieman in het
IP bestuur heeft overgedragen.
De samenwerking met de andere leden van het IP is prima
te noemen. En samen zijn wij veel sterker dan alleen.
Samen hebben wij veel meer kennis, relaties, geld en meer
achterban en veel meer invloed in Den Haag. En daar gaat
het tenslotte om!
Inmiddels hebben wij in ons bestaan als overlegdelegatie
de derde regeringswissel meegemaakt. Dat betekent een
nieuwe minister van VWS, een nieuwe Staatssecretaris en
enkele nieuwe Kamerleden uit de politieke partijen in de
Commissie VWS, waarmee wij ons overleg voeren.

Haagse besognes
Tijdens de – voor onze Mark Rutte zo bekende –
enthousiaste kennismakingsbijeenkomst in het Torentje
stelde hij de nieuwe Staatssecretaris VWS, Marlies
Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, aan de delegatie voor.
Onze ervaring met haar werd echter een grote
teleurstelling. Ze heeft absoluut niets voor ons gedaan en
heeft de Indische Gemeenschap zelfs in de Kamer op een
verschrikkelijke manier beledigd door onze achterban op
de publieke tribune op een respectloze en neerbuigende
wijze toe te spreken. Iets dat zij volgens de regels van de
Kamer overigens helemaal niet mag. Die periode kunnen
wij maar het beste zo snel mogelijk vergeten. Overigens…
wel weer een verloren periode!
Dat was op de Kamerzitting, waar de met zoveel
toewijding door D’66 Kamerlid, Pia Dijkstra en haar
collegae de motie werd ingediend met het doel een
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onafhankelijk onderzoek te doen naar de betekenis van
Het Gebaar. Zuiver en alleen met het doel om de waarheid
te ontdekken. Wij zijn er van overtuigd dat we gelijk
hebben met onze stelling dat Het Gebaar alleen bedoeld
is geweest om een compensatie te bieden voor de ‘koele en
kille’ ontvangst in Nederland na de oorlog .
Ambtenaren van VWS zijn – om welke vreemde reden
dan ook – op een bepaald moment gaan beweren dat Het
Gebaar ook bedoeld was als een finale afrekening van de
gemiste salarissen en oorlogsschade uit de oorlogstijd in
Indië. De politici van zeker drie opeenvolgende regeringen
zijn zonder dat ze dat wisten stelselmatig vergiftigd met
deze GROTE LEUGEN. Met als gevolg dat zij al die tijd
de Tweede Kamer vals hebben voorgelicht. En dat is in
Den Haag een politieke doodzonde.
Onze voorzitter Herman Bussemaker heeft alle beraad
slagingen rond Het Gebaar van zeer nabij gevolgd. Hij
is een zeer secure historicus, tevens gepromoveerd op
de geschiedenis van N.O.Indië, met een geweldig goed
waarnemingsvermogen en geheugen. En wij hebben
een onwrikbaar geloof in deze integere waarnemer. Wij
hebben dus gelijk, maar de kunst is om in de politiek ook
gelijk te krijgen.

Dat is onze opgave: Het ontzenuwen van de GROTE
LEUGEN van Den Haag, waarmede de ambtenaren van
VWS jarenlang en stelselmatig de politici vals hebben
voorgelicht.

Velen in de Indische Gemeenschap zijn enorm
geschrokken van de afwijzing van de motie Dijkstra.
Maar wij moeten die afwijzing wel relativeren. Op de
eerste plaats is het niet de afwijzing van de Indische
Kwestie, maar alleen het voorstel om een onaf hankelijk
onderzoek te doen naar de betekenis van Het Gebaar.
Ten tweede is de afwijzing gebaseerd op puur
partijpolitieke overwegingen. En niet het resultaat van
een rationele afweging. Terwijl de motie vroeg om een
persoonlijke stemming, bleek – tot ieders verrassing – de
stemming te gebeuren op basis van puur partijpolitieke
discipline. En toen kwamen wij net één stem tekort!
Was men bang voor de zwakke positie van de
Staatssecretaris? Of was men bevreesd voor een positieve
uitkomst voor het IP, met als onvermijdbare conclusie, dat
dan dus jarenlang de politici in de Tweede Kamer vals
waren voorgelicht? Zoals gezegd: een politieke doodzonde.
Dus onacceptabel voor politici, die graag op het pluche
willen blijven zitten.

Let wel: een verzoek om achter de waarheid te komen wordt
afgewezen. De zoveelste klap in het gezicht van de Indische
Gemeenschap en een humaan en politiek schandaal!
Maar u kent ons genoeg om te weten, dat wij ons ook hierdoor
niet uit het veld zullen laten slaan. Wij gaan onvermoeibaar en
vol enthousiasme door met onze rechtvaardige strijd.
Wij geven ons niet over! Dat hebben wij u al meerdere malen
beloofd, nietwaar!

Maar de wereld draait door
Maar, de wereld draait door en wij hebben inmiddels een
kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe Staatssecretaris
van VWS, Martin van Rijn. Hij maakte op ons de indruk van
een sympathieke, integere persoon, die anderzijds heel praktisch
en realistisch is en die het klappen van de zweep in Den Haag
schijnt te kennen.
Teleurstellend was, dat in zijn delegatie nog een aantal
ambtenaren uit het ‘foute’ tijdperk zaten. Alleen de directeurgeneraal, de heer Boersma was nieuw voor ons.
De Staatssecretaris hikte erg aan tegen de afwijzing van de
motie Dijkstra, voor hem een zware hobbel op onze weg voor
overleg. Wij hebben duidelijk gemaakt, dat die afwijzing een
beperkte betekenis had en dat wij alles in het werk zullen stellen
om het overleg weer vlot te trekken. En wij realiseren ons dat wij
daarvoor bij de Tweede Kamer moeten zijn. Daar ligt de macht
tenslotte.
Ondanks het verschrikkelijk slechte financieel-economische
tijdperk, waardoor de vrijheid van handelen van Martin van
Rijn sterk wordt beperkt, hebben wij toch een redelijk positief
gevoel overgehouden van het gesprek. Hij gaat – met de beste
bedoelingen – over onze zaak ‘nadenken’. Wij wachten af.
Vervolgens hebben wij een goed gesprek gehad met Angelien
Eijsink, lid van de Commissie VWS namens de PvdA. Het
gesprek vond plaats op haar initiatief en had tot doel de klokken
weer eens gelijk te zetten, na het aantreden van de nieuwe
Commissie VWS. Een zeer sympathieke actie van Angelien!
Zij zou haar collega’s in de Commissie van de resultaten van dit
gesprek op de hoogte brengen. Hieruit blijkt dat wij met onze
acties in de afgelopen jaren toch hebben bereikt, dat men ons in
Den Haag goed kent, respecteert, meestal onze problematiek ook
begrijpt – hoe ingewikkeld die ook is – en zelfs af en toe begrip
opbrengt voor onze zaak. En dat is wel eens heel anders geweest!
Maar de weg tot succes ligt bezaaid met vele hobbels, zoals:
‘Kunnen jullie dat wel bewijzen?’; ‘Is het eigenlijk wel niet veel
te lang geleden?’; ‘De meesten zijn toch al overleden?’; ‘Het is
echt onmogelijk om iets voor jullie te doen!’; ‘Natuurlijk is hier
– zeker in deze tijd – geen geld voor!’.
Zoals gezegd, hoe zorgen wij er voor, dat wij niet alleen gelijk
hebben, maar ook gelijk krijgen. En wij beschouwen de komende
periode met dit nieuwe Kabinet toch een beetje als de laatste
kans om in goed overleg tot een redelijk resultaat te komen.
Maar helaas houdt het geduld op een bepaald moment op en
zullen wij – met pijn in het hart – langzamerhand gedwongen
worden om ons te gaan voorbereiden op een harde, juridische
strijd. Iets dat wij steeds met kracht hebben proberen te
vermijden en dat het laatste is wat wij willen.

Wat willen wij?
Onze eis zal worden geformuleerd als een zogenaamde ‘EX
GRATIA’ overeenkomst. Dit wordt gehanteerd wanneer de ene
partij bereid is om een geste te maken naar een andere partij,
zonder dat men zich daarmede juridisch verantwoordelijk stelt.
(Het werd gebruikt in Engeland, toen de Britse regering het
initiatief nam om in 2001 een bedrag van ruim 10.000,- Engelse
Ponden uit te keren aan haar oorlogsslachtoffers uit Z.O. Azië.
Overigens nadat deze personen na de oorlog hun salarissen
hadden uitgekeerd gekregen en ook hun oorlogsschade was
vergoed).
De eis behelst:
1. Erkenning dat er fouten zijn gemaakt door de opeenvolgende
regeringen.
2. Excuses voor het leed dat de Indische Gemeenschap is
aangedaan.
3. Een Financiële compensatie waarmede punten 1 en 2 worden
bevestigd en onderstreept.
Natuurlijk realiseren wij ons terdege, dat dit de slechtst
mogelijke tijd is om over een financiële compensatie te praten.
Maar het is voor ons nooit een goede tijd geweest, ook niet in de
tijd van groei en grote welvaart, waar plaats was voor de meest
onzinnige rijksuitgaven. Ook toen heeft de regering Balkenende
ons lelijk in de steek gelaten.
Daarom zullen wij onze compensatie-eisen zodanig formuleren,
dat de betaling kan plaats vinden, gespreid over een groter aantal
jaren, zodat de druk op de jaarlijkse Rijksbegroting acceptabel
zal zijn. Maar concrete voorstellen liggen op dit moment nog
niet op tafel.
Weet u nog…….. in 2005?
Toen hebben wij bij de formulering van onze concept
Dagvaarding van SVJ de concrete eis van € 25.000,- per
Oorlogsgetroffene op tafel gelegd. Acht jaar geleden!

De petitie
Vorig jaar zijn wij met het IP gestart met het verzamelen van
handtekeningen voor een petitie aan de nieuwe Tweede Kamer.
Aanvankelijk zou de petitie in december worden aangeboden,
maar toen werden wij blij verrast met de komst van de ‘Blue
Angels’.
Een zekere Peggy Stein was in contact gekomen met Hans
Vogelsang, die de communicatie van het IP verzorgt. Zij
tekende natuurlijk onmiddellijk de Petitie, maar nam
toen een ingrijpend besluit. Het IP gebruikt de website op
een ‘ouderwetse’ manier, zonder gebruik te maken van de
zogenaamde Social Media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.
Daar moest volgens haar verandering in komen, maar hoe? Zij
schakelde haar eigen communicatiebureau in met de naam
OneBigAgency uit Amsterdam met een gepassioneerd en
professioneel creatief team van mensen. Een bureau, dat het IP
nooit zou kunnen betalen, maar eigenlijk altijd zo broodnodig
heeft gehad. Zij ontwierpen een speciale campagne voor het IP
rond de handtekeningenactie in combinatie met een Stille Tocht,
die zal eindigen op Het Plein voor de Tweede Kamer op dinsdag
19 maart; de dag dat de Petitie aan de Tweede Kamer zal worden
aangeboden.

2

Maar daarnaast wist zij haar vriendinnenclub in te schakelen
van vijf Indische dames met een wrange herinnering aan
de ervaringen van hun grootouders, allen met een KNIL
achtergrond. Zij waren ook aanwezig bij de beruchte
bijeenkomst van de Tweede Kamer, toen de Motie Pia
Dijkstra werd afgewezen. Zij behoorden tot de groep op de
publieke tribune, die zo werd vernederd door de toenmalige
Staatssecretaris. Ook dit zijn gepassioneerde dames, ieder met
een heel praktische specialiteit in organisatie en het faciliteren
van evenementen en zo. Wij zijn onder de indruk van deze
dames en ik heb hen de geuzennaam ‘The Blue Angels’ gegeven.
De Indische engelen, die ‘just-in-time’ op het Indisch Platform
zijn neergestreken. Als een gave uit de hemel!
Binnen de kortste keren hadden zij niet alleen de plannen klaar,
maar ook zaken geregeld, zoals speciale T-shirts en posters. Een
warme golf van initiatieven en producten worden over ons heen
gestort. En zij stimuleren ons ook om de handen uit de mouwen
te steken. Geweldig om mee te maken.

Stille tocht op 19 maart
naar het Plein voor de
Tweede Kamer
Op allerlei manieren wordt de Indische Gemeenschap
gemobiliseerd voor de Stille Tocht op 19 maart. Het blijkt
nu al bij de verzameling van de handtekeningen voor de
petitie, dat de ‘social media’ een veelvoud aan resultaten
opleveren ten opzichte van de traditionele aanpak. Denk maar
aan de verkiezingscampagne van president Obama, die zijn
overwinning mede te danken heeft aan de toepassing van deze
moderne communicatiemiddelen. Het betekent echt een nieuw
tijdperk, waar velen van ons als eerste en tweede generatie vaak
de boot zullen moeten missen.
De informatie over 19 maart wordt gepubliceerd via de websites
van SVJ, het IP en menige andere site en Nieuwsbrief, zoals
bijvoorbeeld JES. Tevens zullen onze eigen SVJ sympathisanten/
donateurs deze schriftelijke informatie ontvangen.

Een heel groot voordeel van hun inzet voor de Indische
Gemeenschap is het feit dat zij de derde generatie
vertegenwoordigen, die wij zo hard nodig hebben in het IP.

...................................................................................
Financieel Jaaroverzicht 2012
ING
ABN/AMRO
TOTAAL
Lopend
Spaar
Lopend
Spaar
Totaal
1/1/’12
€
38,17 € 8.678,77 €
-3,75 € 76.584,17 € 85.297,36
1/1/’13
€
64,99 €
0,00 €
0,35 € 76.324,82 € 76.390,16
Inkomsten  –  Uitgaven  =   € 2.814,85  –  € 11.722,05  =  -  € 8.907,20

UITGAVEN  2012
Advocaat:
+dagvaarding
+brief 2e kamer
+advies SVJ
Representatie
Publiciteit (3)
Onderzoek
Website
Nieuwsbrief
Secretariaat
Organisatie
TOTAAL

Euro’s
0,00
0,00
2.114,38(1)
65,78
0,00
0,00
362,95
0,00
343,64
8.835,30(2)(3)
11.722,05

Donateurs
equivalent
(€ 35,00)
--61
2
--10
-10
252
335

Resultaat
} -  € 8.907,20

(Uitgaven
2011) Begroting 2013
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(270,61)
(1.942,70)
(0,00)
(362,95)
(3.861,55)
(2.241,41)
(1.142,33)
(16.040,02)

De activiteiten van SVJ
voor rechtsherstel worden,
zoals eerder vermeld,
met kracht voortgezet, in
samenwerking met het
Indisch Platform (IP).
Jan de Jong is daar onze
vertegenwoordiger en
tevens lid van de overlegdelegatie in de contacten
met de overheid.

(1) voorbereiden evt. proces als overleg met overheid niets oplevert
(2) deelneming SVJ aan ingestelde IP-delegatie voor besprekingen met de Overheid
(3) w.o. Lidmaatschap IP € 100,00 en Bankkosten € 278,55

INKOMSTEN 2012
Donateurs *(4)
Rente
TOTAAL

Euro’s
870,00
1.944,85
2.814,85

(Inkomsten
2011)
(12.881,64)
(1.976,67)
(14.858,31)

gaat door
uw steun blijft
daarbij onmisbaar

*

Registraties, lijfrenten, (bijzondere) giften,
sympathisanten en vergoedingen.
(4) Minder donaties dan 2011 o.a. i.v.m. afwezigheid
Nieuwsbrief actie.
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Doe allen mee, hoe dan ook !!!
...................................................................................
De delegatie van het IP zal op die middag ook een Besloten
Overleg hebben met de Kamerleden van de Tweede Kamer
Commissie van VWS. Hierbij krijgt het IP de kans om
haar standpunten nog eens te verduidelijken aan de nieuwe
Commissie, waarin enkele nieuwe gezichten zullen zijn, maar
gelukkig ook een groot aantal voor ons bekende gezichten van
Kamerleden. Op hun verzoek is dit een besloten zitting en graag
hadden wij hiervan een openbare zitting gemaakt, maar dat
verzoek is helaas afgewezen.
De voorzitter van het Indisch Platform, Herman Bussemaker,
heeft wegens gezondheidsredenen per 1 januari 2013 zijn functie
overgedragen aan Silfraire Delhaye. Op 9 februari is Herman
onderscheiden, en bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Een hoge onderscheiding die hij dubbel en dwars heeft
verdiend voor zijn werk voor de Indische Gemeenschap en voor
de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in Z.O.Azië.
Gelukkig blijft Herman voorlopig beschikbaar als adviseur van
de delegatie van het IP.

Oproep
Wij roepen u op om zo veel mogelijk personen in uw omgeving
te informeren en te stimuleren om de Petitie te ondertekenen en
deel te nemen aan de Stille Tocht op 19 maart in Den Haag.
Vraag uw kinderen of kleinkinderen u te helpen om de
gedetailleerde informatie te vinden op de website van het IP. Ook
bibliotheken geven meestal graag hierbij hun steun.
Iedere handtekening is belangrijk en iedere deelnemer aan
de stille Tocht telt. Het moet de politici in Den Haag duidelijk
maken, dat de gehele Indische Gemeenschap – hoe hoog de
gemiddelde leeftijd ook is en hoe gespreid ook wonend over
Nederland – de rijen weet te sluiten. Het moet een waardig en
krachtig protest zijn tegen al datgene dat ons, onze ouders en
voorouders is aangedaan.
Mocht u deze Petitie willen tekenen en heeft u geen computer,
stuurt u ons dan een kaartje met uw naam, adres en
handtekening; deze voegen wij dan aan de Petitie toe:
Postbus 9103 1180 MC Amstelveen. Dank u!
Een bewijs dat wij de strijd voor ons Recht niet zullen opgeven.

Dus doe allen mee, hoe dan ook !!!

Money, money, money
Jazeker, daar komt hij weer!
Natuurlijk moeten wij kosten maken voor de organisatie, het
produceren van producten en de opvang van de gasten op 19
maart. Wij zullen zo zuinig mogelijk werken en onze vrienden
en vriendinnen van OneBigAgency en onze geliefde ‘Blue
Angels’ zullen ook zo zuinig mogelijk inkopen. En laten wij
niet vergeten, dat hun eigen ‘onbetaalbare’ inzet door ons niet
betaald behoeft te worden.
OP ZIJN MINST HIER EEN WOORD VAN GROTE DANK
DAARVOOR: PEGGY MET HAAR ONEBIGAGENCY EN HAAR
BLUE ANGELS!!!!
Ook dus namens alle SVJ-ers.
U kunt hier lezen dat we nog heel wat geld nodig hebben, want
de moeilijkste tijden komen er nog aan. Samen met JES zijn wij
de enige leden van het IP, die de gemaakte kosten opbrengen,
want – hoe schandelijk ook! – het IP krijgt geen cent subsidie.
U, en de lotgenoten van JES (vaak met dubbele lidmaatschappen
met ons) zijn de enigen, die daadwerkelijk de strijd kunnen
aanbinden en kunnen blijven volhouden.

Ook u allen grote dank voor uw inzet
en uw donaties!
Geachte, beste en lieve sympathisanten/donateurs, ik hoop dat
u weer wat meer inzicht heeft gekregen in de gang van zaken.
U merkt wel, het valt allesbehalve mee, het zit vaak f link tegen
en af en toe lijkt het zelfs of je aan een dood paard trekt. Maar
wij geven niet op, zeker niet als we ons gesteund weten door uw
morele en financiële steun. Wij gaan ervoor…. U ook ?

Met hartelijke groeten, mede namens het bestuur van SVJ
Jan de Jong, voorzitter SVJ (lid van de IP delegatie)

http://deindischekwestie.petities.nl

...................................................................................

Stille tocht op 19 maart

naar het Plein voor de Tweede Kamer
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