
 

 

PERSBERICHT 

 

Nederlandse Staat compenseert negen nabestaanden van het bloedbad Rawagede en biedt 

excuses aan 

Amsterdam, 5 december 2011  -  de Staat heeft geschikt met negen nabestaanden van het bloedbad in 

het dorp Rawagede, in Indonesië, in 1947.  

In september bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor 

de schade die nabestaanden hebben geleden van oorlogsmisdrijven in het Javaanse dorp. De staat kan 

geen beroep doen op verjaring. Het gaat om direct betrokkenen van de slachtoffers van door 

Nederlandse militairen gepleegde oorlogsmisdrijven. 

De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd tussen de Staat en de advocaat van de nabestaanden, 

Liesbeth Zegveld. Uitkomst van die gesprekken is dat de Staat aan de 9 nabestaanden 

schadevergoeding zal betalen. Daarnaast zal de Staat zijn excuses aanbieden voor de executies op 9 

december 1947.  

Liesbeth Zegveld: “Het is goed dat de nabestaanden de zaak nu kunnen afsluiten. Het is weliswaar 64 

jaar geleden gebeurd, en er was een stevige uitspraak van de rechtbank voor nodig, maar dat de Staat 

geen hoger beroep instelt en excuses aanbiedt, wordt door de nabestaanden zeer gewaardeerd.” 

Op 6 december zal Liesbeth Zegveld samen met de stichting Comité Nederlandse Ereschulden 

(stichting K.U.K.B), die de belangen van de nabestaanden in Nederland steeds heeft behartigd, naar 

Rawagede reizen om op 9 december de herdenking van het bloedbad in Rawagede bij te wonen. 

Zegveld zal daarnaast spreken met de Nationale Mensenrechten Commissie (KOMNAS HAM) in 

Indonesië. 

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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