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Voorwoord:
Tot één van de doelstellingen van de BEGO behoort het bijstaan en eventueel hulp verlenen aan
de eerste generatie oorlogsgetroffenen uit de Japanse concentratiekampen tijdens W.O.- II in
Zuid Oost Azië en hun kinderen. Dit betreft vooral ook de slachtoffers die getroffen zijn tijdens
de z.g. Bersiapperiode (17 augustus 1945 t/m eind 1946) en die uiteindelijk van de ene
oorlogshandeling in de andere terecht kwamen en massaal afgeslacht dreigden te worden.
Hierbij vielen in nog geen anderhalf jaar 23.500 doden w.o. velen die onder erbarmelijke
omstandigheden de concentratiekampen hadden overleefd.
De ontstellende behandeling en afhandeling die hen ten deel viel na de repatriëring en tijdens
hun verblijf in Holland is uiteindelijk een beschamende vertoning geweest. De Nederlandse
Staat heeft ten aanzien van de overlevenden nooit enige verantwoordelijkheid genomen, laat
staan een behoorlijke erkenning noch enige compensatie gegeven voor het hun aangedane leed
en verlies van eigendommen. Zij werden vrijwel direct volledig aan hun lot overgelaten, in
slechte gezondheid gehuisvest bij familie en/of in voormalige concentratiekampen
ondergebracht, zoals in kamp Vught en kamp Amersfoort e.d.
De BEGO is momenteel na ruim 65 jaar nog steeds actief om voor de Indische Gemeenschap
erkenning van hun leed te verkrijgen, excuses van de Nederlandse Staat voor de bijna
ongeloofwaardige behandeling die hen ten deel viel en alsnog schadeloosstelling voor het
verlies van bezittingen en eigendommen uit het voormalig Nederlands-Indië. Hierbij behoren
tevens de salarissen van KNIL militairen die na de oorlog nooit uitbetaald zijn. Hiervoor heeft de
BEGO zich aangesloten bij het Indisch Platform die deze drie eisen voor de zoveelste maal bij de
huidige Overheid op tafel hebben gelegd.
Activiteiten:
Tweemaal per jaar in de maanden april en oktober organiseert de BEGO bijeenkomsten voor
haar leden en belangstellenden in de Kumpulan te Bronbeek. Hierbij worden muziekgroepen,
dansensembles en sprekers uitgenodigd die een Nederlands Indische achtergrond hebben.
Eveneens worden maaltijden (nasi rames) en drankjes aangeboden met korting. Voor het
overgrote deel wordt dit betaald uit de opbrengst van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap bedraagt €. 22,50 per persoon en €. 30,00 voor gehuwden en/of
samenlevende partners.
Driemaal per jaar wordt een uitgave van een BEGO-Nieuwsbrief verzorgd.
Er worden spreekbeurten, publicaties en lezingen gehouden, zoals dit jaar voor Radio Rijswijk
(Indo Radio), publicaties in de Volkskrant en een interview met Felix Meurders op Radio 1.
Er is deelname aan het C.O.V.V.S.
Er wordt eveneens deelgenomen aan diverse Conferenties en bijeenkomsten.
Indien noodzakelijk geacht wordt er deelgenomen aan protestacties, zoals op 19 maart van dit
jaar in Den Haag waar een stille protestmars werd gehouden en een petitie werd overhandigd
aan leden van de Tweede Kamercommissie. Ook ondersteunen leden van de BEGO de stichting
Japanse Ereschulden bij hun maandelijkse protestdemonstratie voor de Japanse ambassade in
Den Haag.
Samenwerking en overleg zijn er met instanties, instellingen en organisaties die zich met het
oorlogsverleden bezig houden.
Werving van leden en donateurs (belangstellenden) is er via o.a. folders en persoonlijke
gesprekken.
De BEGO is middels delegaties betrokken bij alle Indië Herdenkingen die in de maanden
augustus en september overal in het land gehouden worden, zoals;
14 augustus in de Tweede Kamer.

15 augustus bij de landelijke Herdenking bij het Indië Monument in Den Haag.
15 augustus bij de Indië Herdenking in Enschede.
17 augustus bij de Herdenking Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen in Bronbeek.
23 augustus bij de Herdenking Japanse Jongenskampen.
25 augustus bij de Herdenking Japanse Vrouwen en Kinderkampen.
9 september bij de Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten (een voormalig initiatief
van de BEGO, nu een stichting).
7 september bij het Nationaal Indië-Monument 1945-1962 te Roermond.
Tijdens deze Herdenkingen worden bloemstukken bij de betreffende monumenten neergelegd
met linten waarop het credo van de BEGO vermeldt staat, n.l. “Met Liefde en Respect”.
Eveneens neemt ieder jaar een delegatie van de BEGO deel aan de Landelijke 4 mei Herdenking
bij het Nationaal Monument te Amsterdam.
Tijdens de diverse Herdenkingen hebben indringende gesprekken plaatsgevonden met diverse
vooraanstaande Nederlanders o.a. staatssecretaris Van Rijn, de voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer en Pia Dijkstra van D’66. In deze gesprekken wordt onder meer gewezen op de
nalatigheid van de Nederlandse Staat t.a.v. de Nederlands-Indische Gemeenschap en de, nu al
ruim 65 jarige weigering om tot compensatie over te willen gaan.
Het bij de Nationale Herdenkingen onvoldoende benoemen van de aantallen slachtoffers die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Z.O.- Azië en tijdens de jaren van de dekolonisatie zijn
gevallen, zijn de BEGO een doorn in het oog. Dit wordt gezien als het bagatelliseren van de
afschuwelijk gebeurtenissen in Nederlands-Indië tijdens W.O.- II, de z.g. Bersiapperiode (17
augustus 1945 t/m eind 1946) en de twee koloniale oorlogen die vanaf 1947 t/m 1949
gevoerd werden. Nooit is er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het aantal die in
die periode zijn te betreuren geweest. De BEGO is overtuigd van de onwil om dit onderzoek te
starten door opeenvolgende Regeringen, een onwil die nu al meer dan 65 jaar duurt. Daarom is
er een verzoek uitgegaan aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei om tot bijsturing van de
aantallen slachtoffers over te gaan. Volgens de BEGO archieven zijn minimaal tussen de 60.000
en 80.000 slachtoffers te betreuren. Het is te dien aangaande eveneens een volledig falen van
het NIOD die nauwelijks tot niets gedaan hebben om zich in te spannen om zelf hier een
fatsoenlijk onderzoek naar te doen.
Op 6 juni 1944 hield generaal Eisenhower een toespraak voor zijn troepen, vlak voor zij ingezet
werden voor de aanval op Normandië, waarin hij o.a. zei: “Willen jullie recht en
rechtvaardigheid? Dan zullen jullie daarvoor moeten vechten!” Ook voor de overlevenden van de
Japanse concentratiekampen en de direct daarop volgende Bersiapperiode die
vertegenwoordigd zijn in o.a. de BEGO, gelden deze woorden. Ondanks hun hoge leeftijd zetten
zij zich nog steeds in voor recht en rechtvaardigheid die hen onthouden werden na hun
aankomst in Holland. Het is heugelijk dat inmiddels ook de kleinkinderen van hen zich aan het
opwerpen zijn om meer te willen weten over de gebeurtenissen in v/m Nederlands-Indië en de
slechte behandeling die hen ten deel viel na hun aankomst in Nederland.
Het schaamteloos verwijderen uit de geschiedenisboeken over de koloniale periode, die ruim
350 jaar duurde en het daarmee ontkennen van de misdaden die Japan en de regering
Soekarno hebben begaan, zal doorlopend bestreden worden.
Ook in 2014 zal de BEGO onverminderd doorgaan op de ingeslagen weg.
Leo tho Neijenhuijs,
Voorzitter.

