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

Eindelijk, daar zijn we weer; om u te informeren
over wat er zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld en
wat op dit moment de stand van zaken is.
Wij hebben twee jaar radiostilte moeten houden en
wel, omdat er óf niets te melden was, óf dat we met
de staatssecretaris hadden afgesproken, dat wij niets
zouden publiceren over onze gesprekken.
Een Nieuwsbrief uitgeven is een kostbare zaak en wij
moeten zuinig zijn op ons geld; NEEN, UW GELD!
Omdat u altijd naar aanleiding van de Nieuwsbrief veel
bijdraagt; waarvoor onze dank. Dan kunnen wij de
advocaat weer betalen, zie verderop. Als SVJ hebben wij
te maken met mensen, die niet altijd zijn aangesloten
op het digitale tijdperk, dus sturen wij onze Nieuwsbrief
gewoon ouderwets met de post. Maar gelukkig hebben
steeds meer kinderen voor de mogelijkheid gezorgd om
een mailtje van ons te ontvangen. En bij het melden van
een overleden ouder nemen bijna altijd de kinderen de
donatie over. Zodoende blijven wij zo ongeveer stabiel op
een aantal van 5000 donateurs en sympathisanten.

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

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

Ik mag u herinneren aan mijn vorige verslagen uit 2012
en 2013, waar ik u op de hoogte bracht van het overleg
met VWS, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en het overleg met de leden van de Commissie
VWS van de Tweede Kamer. Wij doen dat met een
delegatie van zes personen uit het Indisch Platform (IP).
Vroeger onder leiding van de -zo aimabele- Voorzitter
van het IP, Herman Bussemaker. Helaas is hij op
12 oktober j.l. overleden, nadat hij zijn strijd tegen de
longkanker heeft moeten opgeven. Gelukkig heeft hij
nog net op tijd zijn meesterwerk ‘Het Indisch Verdriet’
kunnen afmaken. Daarin beschrijft hij minutieus de
hele gang van zaken van na de oorlog. Erg jammer, dat
wij hem hebben verloren, want wij hielden van die man
als onze leider, vooral in de overlegdelegatie. De huidige
voorzitter van het IP en dus ook van de delegatie is
Silfraire Delhaye.

Redactie en
Produktie
Greta Mosselman

Na de vruchteloze contacten met de drie voorgaande
staatssecretarissen bleek Martin van Rijn een ware
openbaring. Hij is ter zake deskundig en is vooral een
integer mens, naar onze mening. Hij is de eerste, die
zich zelf oriënteerde, en wel direct, door de schrijvers
van de NIOD rapporten over de Backpay en de Oorlogs
schade. Hij is de eerste, die constateerde dat de opeen

Opmaak
Anneke de Bruin
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Amsterdam
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volgende regeringen steken hadden laten vallen bij de
behandeling van de mensen, die gedwongen uit Indië
naar Nederland moesten komen. Maar hij mag politiek
natuurlijk niet te uitgesproken zijn. Ik heb openlijk
gezegd: als van Rijn er niet in slaagt een redelijk resultaat
voor ons te behalen, dan zal niemand anders het wél
kunnen presteren.
Intern hadden wij een nota opgesteld met de titel

FAIR DEAL.

Een Finale, Allesomvattende,
Integrale en Rechtvaardige overeenkomst tussen de regering en de Indische Gemeenschap, met name het IP.

De FAIR deal omvat 4 elementen:
Erkenning
De Nederlandse regering erkent dat zij sinds 15 augustus
1945 nalatig is geweest en discriminerend heeft ge
handeld tegenover de Nederlanders uit Nederlands-Indië.
Excuses
Excuses voor voornoemde nalatigheid en discriminatie,
ondertekend door de Minister-President, alsmede door de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.
Compensatie Backpay Salarissen
Voor gemiste salarissen en pensioenen van militairen
en ambtenaren gedurende 42 maanden oorlog en
gevangenschap.
Compensatie Oorlogsschade
Voor het verlies van zo goed als alle materiele bezittingen.
NB: Beide compensaties gecombineerd via een
periodieke jaarlijkse/maandelijkse uitkering aan de
overlevenden en de plaatsvervangers binnen het kader
van een belastingvrijdom.
Daarnaast hebben wij berekeningen gemaakt en
verwerkt in een financieel voorstel.
Toen Silfraire Delhaye het van Herman Bussemaker
overnam kon hij in een gespreid bedje stappen. In een
van zijn eerste gesprekken met Martin van Rijn legde hij
dit voorstel neer, en noemde het ‘zijn droom’.
Martin van Rijn liet ons rekenmodel uitwerken door de
Sociale Verzekering Bank (SVB).
Na lange tijd kwam de SVB terug met de zogenaamde
IMPACT ANALYSE, waarin precies berekend was, wat
voor consequenties ons voorstel zou hebben voor de
Nederlandse staat. Deze bleken volkomen onhaalbaar
te zijn.

Toch moest Martin van Rijn de leden van het kabinet zien te
overtuigen van wat dan wél haalbaar zou zijn. En dat heeft
hem heel veel moeite en tijd gekost. Op de eerste plaats had
hij ook nog een andere, ontzettend zware portefeuille van de
Gezondheidszorg. Bovendien stuitte hij op grote weerstand
in het kabinet tegen een redelijke financiële oplossing van de
Indische Kwestie.
En als hij met zijn kundigheid en motivatie er slechts in slaagt
om voor een duizendtal ambtenaren een bedrag van ieder
€ 25.000,- (belastingvrij) te verkrijgen, dan moet de weerstand
en/of de onkunde in de politieke arena nog steeds geweldig
groot zijn. En je vraagt je zelfs af of men zich eigenlijk wel de
omvang en de ernst van de Indische Kwestie realiseert. Voor mij
nog steeds een groot raadsel.

De reacties uit de achterban variëren van ‘gefeliciteerd!’ tot
‘totale verbijstering!’.
Natuurlijk blijken nu vele contribuanten teleurgesteld te zijn.
En sommigen hebben het zelfs over een ‘schaamteloze en
zelfs beledigende fooi’. Sommigen stellen, dat hiermede de
ereschulden om de salarissen te betalen geenszins zijn afgelost.
Voor hen blijft dit een nationale schande. En daar kan ik best
in komen. Voor hen is het glas half leeg. Acceptatie van dit
voorstel betekent voor hen eigenlijk het honoreren van 70 jaren
uitstel. En vergeet niet, zo zegt men, dat SVJ van het begin af
aan heeft gesteld, dat bij overlijden van de eerste gerechtigde
het betaalrecht overgaat naar de wettelijke nabestaanden, de
erfgenamen. Zo geredeneerd, wordt de uitkomst wel als erg
wrang ervaren.
Maar men kan ook denken in termen van ‘het glas is half vol’. Er
zijn namelijk twee lichtpuntjes.
Op de eerste plaats kunnen wij tevreden zijn dat wij na zo’n 10
jaar overleg van onze delegatie met de politiek, er eindelijk -en
voor het eerst- een concreet voorstel is gekomen, hoe bescheiden
ook. Maar natuurlijk wel fantastisch voor de nog overlevende
ambtenaren! Eigenlijk een historisch feit.
Op de tweede plaats is overeengekomen, dat dit voorstel niet het

einde is en dat wij in het voorjaar verder gaan onderzoeken wat
nog meer mogelijk is.

Het spreekt vanzelf dat de Tweede Kamer een bijzondere rol
speelt en grote invloed heeft. In feite ligt daar de macht. De
Commissie van VWS waarmee wij spreken bestaat uit leden
van alle politieke partijen. In de afgelopen jaren hebben wij hen
voortdurend zowel individueel als collectief voorgelicht over
onze standpunten. Langzamerhand begonnen zij de Indische
Kwestie steeds beter te begrijpen en hebben wij in de loop van de
jaren hun sympathie en erkenning gewonnen. Maar het spreekt
vanzelf dat zij hun conclusies weer moeten delen met hun partij,
hun achterban. En je merkt dan wel, dat er vaak allerlei politieke
overwegingen zijn, die niet geheel passen bij onze belangen.
Politiek blijkt een ingewikkeld en soms hard spel. Het zij zo.

Wel wil ik hierbij nog eens benadrukken dat het besluit
om de nog levende ambtenaren een bedrag van € 25.000,(belastingvrij) uit te betalen, eigenlijk de impliciete erkenning
betekent van een ereschuld van de Nederlandse staat tegenover
de totale groep van ambtenaren.
Tevens de impliciete ontkenning van de misvatting, dat Het
Gebaar een finale kwijting was. Deze leugen is in de afgelopen
jaren de wandelgangen van het parlement binnen geslopen.
Drie staatssecretarissen werden door hun ambtenaren vals
voorgelicht. Een historisch moment was het laatste gesprek,
dat wij in 2010 als delegatie hadden met Jet Bussemaker, die
vlak daarna moest aftreden wegens een kabinetscrisis. Onze
toenmalige voorzitter, Herman Bussemaker, wilde nog een
laatste poging wagen om haar te overtuigen van ons gelijk.
Namelijk, dat Het Gebaar bedoeld was, uitsluitend voor de ‘kille
en koele ontvangst in Nederland’. Hij heeft alle gesprekken
dienaangaande zelf meegemaakt. En was als historicus een
scherp waarnemer, die uitstekend kon registreren. Het gesprek
tussen de Bussemakers (geen familie) duurde langer dan
gepland. En uit een aantal opmerkingen konden wij opmaken,

Het besluit om de nog levende ambtenaren
een bedrag van € 25.000,- (belastingvrij) uit te
betalen, betekent eigenlijk de impliciete erkenning
van een ereschuld van de Nederlandse staat
tegenover de totale groep van ambtenaren.
2

dat de staatssecretaris eindelijk ons gelijk ging bevestigen en tot
actie zou komen.
Daarna hebben wij nooit meer iets van Jet Bussemaker gehoord.
Wel vertelde ze later in haar boekje, dat ze het jammer vond, dat
ze moest aftreden, want: ‘ze had nog graag wat meer voor de
Indische gemeenschap gedaan’. Toen ik dit las, moest ik hard
lachen. ‘Had dan op zijn minst een verslag gemaakt van dat
laatste gesprek. Dat had ons geweldig kunnen helpen, beste Jet!’.

Overigens hebben wij met onze advocaat, Mr. Phon van den
Biesen, de laatste jaren geprobeerd om uit te zoeken waar en
wanneer bij het Ministerie de ‘kwade Genius’ heeft gezeten,
die de Indische Kwestie voortdurend heeft gefrustreerd en
met name de leugen over de betekenis van Het Gebaar heeft
verspreid. Dit kan door middel van de zogenaamde WOB
procedure (Wet Openbaarheid Bestuur). Dit proces loopt nog
steeds, al is het moeizaam. En het zal worden voortgezet.

Wij staan nu voor een volgende fase, waarin er mogelijkheden
worden open gelaten om verder overleg te plegen. Waarbij ik
twee kanttekeningen moet maken. Op de eerste plaats hebben
wij geen idee, waar de politiek toe bereid zal zijn. Ten tweede
moeten wij blijven rekenen op het vertrouwen dat wij tot nu toe,
terecht, in staatssecretaris Martin van Rijn hebben gehad.
Wat ons betreft ligt de Backpay kwestie nog open voor verder
overleg. Met name het recht om het salaris van de kostwinner,
bij diens overlijden, uit te keren aan de rechtsopvolgers, zijnde
de weduwe en/of de kinderen. Dit is in de afgelopen jaren
steeds ons uitgangspunt geweest, dat wij indertijd ook hebben
gedeponeerd bij de politiek.
Wellicht dat we weer ons oorspronkelijke idee moeten oppikken,
om Backpay, Schadevergoeding en Smartengeld als één pakket
te beschouwen.

Maar in ieder geval dient gesproken te worden over de
compensatie van de Oorlogsschade. Nederland is het enige
geallieerde land, dat ook de schade niet heeft gecompenseerd.
Allen hadden zo goed als al hun materiele bezittingen verloren.
En toen men naar Nederland werd gerepatrieerd, moest
men achteraf ook nog eens zowel de reis als de uitgedeelde
noodkleding zelf betalen. De oorlogsschade wordt behandeld in
het NIOD rapport ‘Sporen van vernieling’ van Peter Keppy.
Heel veel ergernis werd gewekt door de zogenaamde Wet
Materiele Oorlogsschade (WMO). Deze wet uit 1951 regelde de
betaling van oorlogsschade aan Nederlanders in Nederland. Er
werd in totaal 6,3 miljard gulden uitgekeerd (voor die tijd een
fenomenaal bedrag). Op een vraag van een Kamerlid of deze
wet ook niet van toepassing zou kunnen worden verklaard op
de Nederlandse staatsburgers in Nederlands Oost Indië, werd
geantwoord, dat dit buiten de competentie van de Nederlandse
regering lag. Bovendien was hiervoor zogenaamd geen geld
beschikbaar.
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Het moge duidelijk zijn, dat wij met spanning uitzien naar
het vervolg in het voorjaar 2016. De leden van de Commissie
VWS waren in de laatste Algemeen Overleg bijeenkomst met
de staatssecretaris op 10-12-2015 nog niet in het bezit van de
zogenaamde Impact-Analyse, waarin al onze financiële wensen
staan gespecificeerd. Die zijn namelijk daar uitgereikt.
En het is interessant om de reacties van de Kamerleden te
bestuderen, nu ze die gedetailleerde informatie ter beschikking
hebben. Van deze vergadering is een verslag te vinden op het
internet, www.tweedekamer.nl onder het kopje commissies.
Het worden spannende tijden en wij houden u op de hoogte, zo
snel als dat mogelijk is.

Intussen zullen wij ons ook voorbereiden op de situatie waarbij
er onverhoopt geen verdere redelijke voorstellen zullen volgen.
Dit gebeurt uiteraard strikt vertrouwelijk binnen eigen huis. Wij
melden dit hier, omdat er van vele zijden wordt geroepen om
eindelijk eens stevige juridische stappen te nemen. Maar wij
willen deze mogelijkheid op geen enkele manier aan de politiek
laten blijken om niet de verdenking van chantage op ons te
werpen. Wij gaan, met vertrouwen in Martin van Rijn, voorlopig
uit van een redelijk overleg met de beste bedoelingen. En met
hopelijk een meer serieuze kijk van de politici op de ernst en
omvang van de Indische Kwestie.

Er zijn twee belangrijke bijeenkomsten geweest, waarbij de
staatssecretaris Martin van Rijn, een openbare discussie had
met de Commissie van de Tweede Kamer, waar wij uiteraard bij
aanwezig waren.
De eerste, op 14-10-2015, waarbij Van Rijn zijn voorstel tot
betaling van € 25.000,- aan de nog levende ambtenaren/
militairen presenteerde en tevens -toen pas- de Impact Analyse
van de SVB uitdeelde. Op dat moment leerden de Kamerleden
voor het eerst wat onze oorspronkelijke vraag was geweest. De
Commissieleden waren tevreden en spoorden partijen aan om
het overleg voort te zetten.
In de tweede bijeenkomst, op 10-12-2015, werd de Uitkerings
regeling besproken. Tevens werden er vele complimenten uitge
deeld aan de staatssecretaris en aan het IP voor het werk dat
verzet was. Maar ook werden er enkele kritische opmerkingen
gemaakt, met name over de verwachting dat er nog heel wat
gewerkt zal moeten worden om tot een bevredigend eind
resultaat te komen.
De Tweede Kamer is nu op Kerstreces en tot 11 januari zal er in
ieder geval voor ons allen wat rust komen.
Daarna weer aan de bak voor een cruciale fase in het proces. 
Er op of er onder !?

Wij hopen en vertrouwen 
op een fatsoenlijke uitkomst en
houden u op de hoogte!

Doe allen mee, hoe dan ook !!!
...................................................................................
Nieuws over het bestuur

Bijzondere vermelding wil ik hier maken voor de groep dames
uit de ‘stal’ van Peggy Stein, ons voortreffelijke PR lid in de
delegatie. Zij hebben weken lang alle telefoontjes opgevangen
van mensen die in aanmerking willen komen voor een uitkering,
maar vooral ook van vele teleurgestelde en vaak heel boze
weduwen en kinderen van reeds overleden rechthebbenden.

Zelf heb ik, als voorzitter, dit jaar behoorlijk met mijn gezond
heid gesukkeld. Drie keer in het ziekenhuis met hartritme
stoornis, diabetes en longontsteking. Maar ik heb zeer veel lof
voor onze vicevoorzitter, Peter van Vliet, die mij meerdere malen
uitstekend heeft vervangen in de delegatie.
Ook Ton te Meij blijkt van onschatbare waarde te zijn voor het
functioneren van de delegatie. Geweldig, hoe hij met allerlei
politici een uitstekende relatie onderhoudt en zodoende de
communicatie tussen delegatie en politiek blijft optimaliseren.
Deze man is nog nooit in Indië geweest en besteedt al jarenlang
(kosteloos!) de helft van zijn leven aan de Indische Kwestie. En
weet je waarom? Omdat hij niet tegen het onrecht kan, dat ons
is aangedaan.
Onze secretaris, Lilian Sluijter, is na een periode bij haar
zoon op Aruba, weer in Nederland teruggekeerd. Haar
gezichtsvermogen is helaas heel sterk afgenomen. Een grote
handicap voor een vrouw die heel veel las en studies deed en
uitstekende rapporten voor SVJ heeft geschreven.
Onze penningmeester, Jan Tulner, heeft maar net het leven
gered, na een bijna fatale val van de trap. Hij heeft lang, in
kritieke toestand, in het ziekenhuis gelegen, maar is weer aardig
ter been. Jan past goed op de centjes, is secuur en zuinig en kan
moeilijk geld uitgeven. En zo hoort het ook.
Ons bestuurslid, Paul Horsman, maakt het goed, maar is
dagelijks druk met de verzorging van zijn echtgenote.
Tenslotte onze, altijd attente, Greta Mosselman, verzorgt
de administratie, het secretariaat, en sinds kort ook de
werkzaamheden van de penningmeester.
Het financieel overzicht is wat minder uitgebreid dan andere
keren; we wilden u de hoofdzaken echter niet onthouden.
Zodat u weet hoe we er financieel voorstaan.

Voorlopig kunnen wij het werk nog wel aan en zullen wij er in
slagen om onze doelen op succesvolle wijze af te ronden.
Een FAIR DEAL!

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

Zakelijk verzoek van de administratie
Wilt u alstublieft alle wijzigingen, of het een verhuizing, een
verandering van e-mail adres, of andere zaken die van belang
kunnen zijn, aan ons doorgeven, zodat wij onze administratie
up-to-date kunnen houden, en u gemakkelijk op de juiste
manier op de hoogte kunnen houden?
Vriendelijke dank!

...................................................................................
Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
ING
Lopend

ABN/AMRO

Spaar

Lopend

Spaar

TOTAAL
Totaal

01-04-15

€

(117,90) €

99,51

01-01-15

€

0,00 € 67.665,98 € 67.883,39

19-12-15

€

115,75

99,51

19-12-15

€

13,80 € 60.293,64 € 60.522,70

€

Het verschil is

€

7.360,69

De advocaatkosten voor 2015 bedragen

€

2.637,19

Er zijn nieuwe donateurs aangemeld ter waarde van

€

930,00

gaat door
uw steun blijft
daarbij onmisbaar

In januari 2016 zal een compleet Financieel Jaaroverzicht van 2015 op onze website worden geplaatst.
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