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Nabestaanden bloedbad Rawagede komen naar Nederland voor de rechtszaak  

Amsterdam, 16 juni 2011  -  Op 20 juni aanstaande zal pleidooi plaatsvinden in de rechtszaak van de 

Indonesische weduwen van Rawagedeh tegen de Nederlandse Staat. De weduwen willen 

schadevergoeding van de Staat voor het standrechtelijk executeren van hun mannen op  9 december 

1947 te Rawagedeh. 

Wanti Binti Sariman, geboren 12 mei 1925 (Karawang), komt voor de zitting naar Nederland. De dag 

van de gebeurtenis, 9 december 1947, was zij thuis gebleven. Haar man, oom en de tuinman zijn allen 

geëxecuteerd. Ze vond haar man op de plek waar zestig mensen zijn geëxecuteerd in rijen van twintig. 

Zij was op dat moment negen maanden zwanger van haar tweede kind. Om het hoofd boven water te 

houden ging ze jamu (kruiden medicijnen) en kleding verkopen. Ze moest haar sawah (rijstveld) 

verkopen.  

Ook de heer Tasmin komt voor de zitting naar Nederland. Hij is de zoon van de heer Sa’ih bin Sakam. 

Sa’ih was de enige overlevende van het bloedbad in Rawagede in december 1947. Hij is op 7 mei jl. 

op 88 jarige leeftijd overleden. 

Achtergrond  -  Op 9 december 1947 vielen Nederlandse troepen het dorp Rawagede op Java (Indonesië) 

binnen en doodden honderden mannelijke dorpsbewoners. Ook gevangenen en vluchtenden werden 

geëxecuteerd. In een rapport van januari 1948 noemde een onderzoekscommissie van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties het Nederlandse militaire optreden ‘opzettelijk en meedogenloos’. De militairen 

verantwoordelijk voor het bloedbad in Rawagede zijn nooit strafrechtelijk vervolgd. De Nederlandse Staat heeft 

nooit excuses aangeboden of compensatie betaald aan de nabestaanden. De weduwen zijn de eerste Indonesische 

slachtoffers van de strijd in 1945-1949 die de Nederlandse Staat gedagvaard hebben voor misdrijven begaan in 

Indonesië. 
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