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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2022Z10380
Vragen van het lid Kerseboom (FvD) aan de Minister-President over de
bagatellisering van de Bersiap (ingezonden 25 mei 2022).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Forse kritiek op Indië-onderzoek: «Rutte doet
ons extreem veel pijn»»1 van 23 mei 2022 in De Telegraaf?
Vraag 2
Klopt het dat u heeft gezegd dat u de term politionele acties niet meer wilt
gebruiken en dat u ook van mening bent dat de term Bersiap – de periode
waarin Indonesische separatisten genocide pleegden tegen Nederlanders en
Indische Nederlanders – alleen nog maar «tussen aanhalingstekens» mag
worden gebruikt?
Vraag 3
Waarom vindt u dat de term Bersiap tussen aanhalingstekens zou moeten
staan?
Vraag 4
Bent u zich ervan bewust dat u daarmee impliciet de Bersiap ontkent, dan wel
bagatelliseert?
Vraag 5
Hoe gaat u erop toezien dat de term Bersiap alleen nog maar tussen
aanhalingstekens wordt gebruikt? Is dat een persoonlijk voornemen? Of
wordt dat regeringsbeleid?
Vraag 6
Kunt u uitleggen wat u hoopt te bereiken door, als het ware, vraagtekens te
zetten bij de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de Bersiap?
Vraag 7
Ontkent u dat de Bersiap een extreem gewelddadige periode betreft waarin
Nederlanders en Indische Nederlanders, vaak op gruwelijke wijze, gemarteld
en vermoord zijn?
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https://www.telegraaf.nl/nieuws/1168894957/forse-kritiek-op-indie-onderzoek-rutte-doet-onsextreem-veel-pijn
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Vraag 8
Kunt u reflecteren op de impact van de Bersiap op de slachtoffers en hun
nabestaanden?
Vraag 9
Zou u ook andere genocidale acties die hebben plaatsgevonden in de recente
geschiedenis, tussen aanhalingstekens plaatsen? Zo ja, welke en waarom? Zo
nee, waarom de Bersiap wel?
Vraag 10
Maakt u zich zorgen dat het zwartmaken en in twijfel trekken van de
Nederlandse geschiedenis in Nederlands-Indië door historisch revisionisme
en negationisme, zoals gepresenteerd in de uitkomsten van het onderzoeksprogramma «Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië
1945–1950» en de tentoonstelling «Revolusi!» in het Rijksmuseum, opnieuw
kan leiden tot walgelijke acties zoals het bekladden van het Indisch Monument in augustus 2020?
Vraag 11
Denkt u dat de Nederlandse bevolking op dit soort historisch negationisme zit
te wachten, gezien de heftige publieke reactie op het nieuws dat het
Rijksmuseum de term Bersiap wilde schrappen, naar aanleiding van de
tentoonstelling «Revolusi!» door Bersiap-ontkenner Bonnie Triyani?
Vraag 12
Kunt u uitleggen waarom het voor u van belang is dat het huidige kabinet
zich bemoeit met hoe Nederlanders hun gedeelde geschiedenis willen
herinneren en herdenken?
Vraag 13
Kunt u deze vragen afzonderlijk van elkaar en zo spoedig mogelijk beantwoorden?
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