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Weduwen vragen de Nederlandse Staat excuses uit te spreken op Zuid-Sulawesi
Amsterdam, 2 september 2013 - De tien weduwen van de standrechtelijke executies uitgevoerd door
Nederlandse militairen op Zuid-Sulawesi, in Indonesië, in 1947 hebben minister Timmermans
gevraagd de excuses uit te spreken op Zuid-Sulawesi. Zij zijn te oud om naar Jakarta te reizen.
Afgelopen vrijdag besloot het kabinet om op 12 september a.s. in Jakarta excuses aan te bieden voor
alle standrechtelijke executies door Nederlandse militairen in Nederlands-Indië in de periode 19461949.
Deze excuses zijn onderdeel van een schikking getroffen tussen de Staat en de weduwen van ZuidSulawesi. Gewetensvolle implementatie van de schikkingsovereenkomst vergt dat de Staat hen in staat
stelt bij het uitspreken van de excuses aanwezig te zijn.
Liesbeth Zegveld, de advocaat van de weduwen, laat weten:
“Mijn cliënten zijn te oud om te reizen. Ze zijn tussen de 90 en 100 jaar. Het zou niet goed te
begrijpen zijn dat zij naar de ambassadeur moeten reizen en de ambassadeur niet naar hen. Het
ligt ook in de aard van het maken van excuus besloten dat je naar iemand toegaat en iemand
niet naar jou toe laat komen.”
Overigens meent Zegveld, en ook de Stichting K.U.K.B. die de belangen van de slachtoffers op ZuidSulawesi behartigt, dat de haast die wordt gemaakt niet bevorderlijk is voor een goede afhandeling. De
excuses moeten kennelijk gemaakt worden voordat premier Rutte in november naar Indonesië reist
voor handelsdoeleinden; dit dossier mag dan niet meer op tafel liggen. De vraag is waarom premier
Rutte niet zelf de excuses maakt nu hij binnenkort in Indonesië zal zijn. Daarnaast is 12 september
een datum die bij de slachtoffers van Zuid-Sulawesi niet leeft: zij herdenken de slachtoffers op 11
december. Een termijn van 12 dagen is bovendien erg kort om tot een goede afhandeling te komen.
Zegveld heeft vandaag de landsadvocaat gevraagd uiterlijk 4 september a.s. te laten weten of de Staat
bereid is de ambassadeur naar Zuid-Sulawesi te laten gaan. Mocht de Staat niet bereid zijn aan dit
verzoek te voldoen, dan zullen de weduwen noch zij bij de ceremonie op 12 september as in Jakarta
aanwezig zijn, aldus Zegveld.
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