
 
 
 
 

Laatste NIEUWS  
 
Demonstratie/Manifestatie Indische Kwestie  
17 april 2018. Start 14.00 uur. Eind 18.00 uur. 

 
Locatie: 
AMSTERDAM, het grootste podium voor ons gezamenlijke 
verhaal! 
 
 
 



Route: 
1. NIOD Herengracht Herengracht 380. Vertrek 14.00 uur. 
We beginnen de tocht bij de Oorlogsarchieven. 

 
 
2. Langs de Bazel in Amsterdam: We lopen langs het gebouw 
van de oude Handelsmaatschappij 'de Bazel' en daarna lopen 
we linksaf langs het Rokin naar het hart van Amsterdam. 

 



 
3. Nationaal Monument op de Dam / Kranslegging:  
Op de dam leggen we wederom, net zoals tijdens de stille tocht 
in 2013, zélf een krans, en nu bij het Nationaal Monument, 
waarin de 12e urn met de aarde van de erevelden is geplaatst. 
Hier staan we even stil ter nagedachtenis van de slachtoffers. 
Daarna keren we om en lopen we naar het plein op de Dam. 

 
 
4. De Dam. Links voor het Paleis op de Dam, waar de 
soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden, staat een groot 
podium klaar voor een aantal ons welbekende muzikanten 
(daarover later meer) en voor enkele sprekers die hun verhaal 
over de oorlog en over hun behandeling in Nederland zullen 
delen.  
Dit podium wordt door het Indisch Platform 2.0 aangeboden aan 
moeders, vaders en grootouders die nu zelf hun verhaal kunnen 
vertellen zonder dat er partijen een zogenaamde VIP plek 
innemen. 



Ook zullen er stands geplaatst worden waar de aangesloten 
partijen hun verhaal kwijt kunnen aan de bezoekers. En gastvrij 
als wij zijn, worden er natuurlijk ook hapjes en drankjes geregeld. 
Alle hulp en sponsoring is hierbij trouwens meegenomen. 

 

 



 
Vrijwilligers: 
Mensen die zich als vrijwilliger willen opgeven kunnen dat doen 
via indischekwestie@gmail.com  
Mensen die het eigen verhaal, dat van vader of moeder, en opa 
of oma, willen vertellen kunnen ons ook mailen. 

 
 
Podium: 
Wij hebben een groot podium met licht en geluid geregeld. 
Daarover later meer. 

 
 



 
 
 

 
 
 
Samenwerking: 
Wij hopen op een mooie samenwerking met álle partijen die 
onze ouders/grootouders een warm hart toedragen en zich 
inzetten voor hun rechten. Al jarenlang. Ons is al veel hulp 
geboden van artiesten en organiserende partijen. Nu nog alles 
samenbrengen. Een plein vol mensen uit het voormalig 
Nederlands-Indië is het doel. Laten zien wie we zijn, waarom we 
hier zijn en wie er niet gehoord zijn. We zetten ons af tegen het 
Haagse handelen (lees negeren! van onze ouders/grootouders) 
in de afgelopen 70+ jaar. 
 
Liefs, Team Indische Kwestie  
(kan de komende tijd wel wat hulp gebruiken, meld je aan via 
indischekwestie@gmail.com)  
Indisch Platform 2.0 / Meldpunt Indische Kwestie 
 
 
 


