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Geachte (Genie-)Veteranen, 

mijn naam is Toby de Brouwer en ik ben de dochter en kleindochter van KNIL soldaten. Mijn vader is 

overleden en mijn opa overleed in een kamp. Op dit moment zet ik mij met hart en ziel in voor de 
Indische Kwestie.  

Een kwestie die al 67 jaar speelt, waar het onder andere over gaat is dat de KNIL militairen nooit 

soldij hebben ontvangen, terwijl ze vochten voor Nederland en de Koningin.  
Zij hebben ook krijgsgevangen gezeten en hebben de vreselijkste dingen moeten meemaken. Zij 

hebben daar nooit erkenning voor gekregen en geen soldij. 

Er is een petitie uitgeschreven (klik hier voor de petitie op petitie.nl) door Het Indische Platform waar 

mensen hun handtekening kunnen zetten, met de handtekeningen en de petitie gaan wij begin maart 
2013 naar de Tweede Kamer en vragen de Kwestie weer op de agenda te zetten. We hebben de 

handtekeningen dus hard nodig. Ik stuur u hierbij een artikel uit de Java post, waar in het kort maar 
duidelijk staat geschreven wat de Indische Kwestie inhoudt. 

 

Wat ik over veteranen weet is dat zij zich met elkaar verbonden voelen en dat eer en respect hoog in 

het vaandel staan.  Er zijn nog maar ongeveer 100 KNIL militairen in leven, het zou voor hun geweldig 

zijn als ze nog tijdens hun leven erkenning krijgen en hun soldij van 67 jaar geleden!  Wij zijn met 
verschillende acties bezig om dit in Nederland en in het buitenland waar vele Indische Nederlanders 

verblijven, te verspreiden. 

Mijn dringende vraag aan u is deze: teken alstublieft de petitie en nog belangrijker teken op de plaats 

van de prominenten.  Het voelt misschien vreemd om jezelf prominent te voelen, niemand durft 
daar te tekenen, maar u als veteranen hebben daar alle recht op: u heeft voor het land gevochten, u 

bent prominent! Wees dus dapper en teken op die plek! U kunt ook anoniem tekenen.  
Als wij de grote media willen vragen aandacht aan deze Kwestie te besteden, zullen zij eerst op de 

lijst kijken welke prominenten hebben getekend, als zij daar namen zien zullen zij actie ondernemen, 

anders gebeurt er waarschijnlijk weer niets, zo werkt dat helaas. 

Ik doe hierbij een beroep op uw eergevoel en respect voor deze 100 nog in leven zijnde 

militairen, het aftellen is voor hun begonnen, help alstublieft mee en teken en zeg het 

voort? 

Ook hoop ik met heel mijn hart dat velen van u zullen meelopen in de "stille tocht" die wij gaan 
organiseren ten behoeve van deze oude strijdmakkers, die zoveel ellende hebben meegemaakt.  

De stille tocht gaat vooraf aan de overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer. Zodra de 
definitieve afspraak is gemaakt met de Tweede Kamer over de datum, zal ik u daarover inlichten.  

Wat ik wel weet is dat de tocht begin maart staat gepland vanuit onze organisatie en dat de 

sluitingsdatum van de petitie 1 maart 2013 is. 

Dank u voor het lezen en met warme groet van Toby de Brouwer, dochter van een KNIL soldaat en 
namens de werkgroep Indisch Platform 

Bijlage 1: Formulier waar men met 10 personen kan tekenen. (klik hier). 
 

Bijlage 2: Artikel uit Java Post, (klik hier). 

 

http://petities.nl/petitie/de-indische-kwestie
http://www.regimentgenietroepen.nl/images/pdf-files/Java-Post_10-handtekeningen.pdf
http://www.regimentgenietroepen.nl/images/pdf-files/Java-Post_De-Ind-kwestie.pdf

