
 

 

PERSBERICHT 

 

Nederlandse Staat moet weduwen en overlevende van het bloedbad Rawagedeh compenseren 

Amsterdam, 15 september 2011  -  Gisteren heeft de rechtbank ’s-Gravenhage de vordering van de 

weduwen en een overlevende van het bloedbad Rawagedeh dat op 9 december 1947 plaatsvond, 

toegewezen. 

Ondanks het feit dat de vordering op 31 december 1952 verjaarde, kan de Staat zich niet op deze 

verjaring beroepen. De executies door Nederlandse militairen van ongewapende onderdanen van het 

toenmalige Koninkrijk der Nederlanden zonder vorm van proces, zijn als bijzonder ernstige feiten aan 

te merken, aldus de rechtbank. Gegeven de ernst van de feiten in combinatie met de kennis die de 

Staat van meet af aan heeft gehad van deze ernstige feiten en de afwachtende houding van de Staat 

gedurende ruim zestig jaar, oordeelt de rechtbank dat het beroep op verjaring naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

De rechtbank neemt hierbij in overweging dat het om feiten gaat die betrekking hebben op een periode 

in de Nederlandse geschiedenis die nog niet is afgewikkeld en waarvan nog mensen in leven zijn die 

deze periode en de executies hebben meegemaakt. 

De rechtbank concludeert dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de weduwen. De Staat 

moet daarom de geleden en nog te lijden schade vergoeden. 

 

Achtergrond  -  Op 9 december 1947 vielen Nederlandse troepen het dorp Rawagedeh 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 Rawagedeh 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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