
‘S y m p a t h i eke ’ regeling levert
stokoude weduwen nog niets op
Nabestaanden

Nederland zou eindelijk zijn
‘ere schuld’ aan Indonesische
weduwen aflossen. Dus niet,
zegt advocaat Zegveld.
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DEN HAAG. Liesbeth Zegveld, advo-
caat van de Indonesische weduwen
die op een schadevergoeding van Ne-
derland wachten, beschuldigt de staat
van „opzettelijk traineren” van de uit-
betaling. Sinds het kabinet afgelopen
zomer aankondigde dat vrouwen van
slachtoffers van standrechtelijke exe-
cuties tijdens de Indonesische onaf-
hankelijkheidsoorlog 20.000 euro
zouden krijgen, is slechts één claim
toegekend. „De andere weduwen ster-
ven waar we bijstaan”, zegt Zegveld.

Het leek zo’n sympathieke, bijna
nobele regeling die het kabinet vorig
jaar augustus aankondigde. Alle Indo-
nesische vrouwen die konden aanto-
nen dat hun echtgenoten tussen 1945
en 1949 door Nederlandse militairen
geëxecuteerd waren in een actie „va n
vergelijkbare ernst en aard als Rawa-
gede en Zuid-Sulawesi”, zouden scha-

devergoeding krijgen. Geen gesteggel
meer bij de rechter. Toch nog genoeg-
doening voor het leed dat de Indonesi-
sche bevolking destijds was aange-
daan. En eindelijk acceptatie van een
staat die zijn koloniale verleden maar
moeilijk een plek kan geven. Althans,
dat was de indruk.

Maar het zijn niet de Indonesische
weduwen die financieel wijzer wor-
den van deze regeling, zegt Zegveld,
maar de Nederlandse staat. Vorig jaar
meldde ze zeventien weduwen aan.
Eén van hen, mevrouw St. Ramisi,
kreeg een vergoeding toegewezen.
Veertien andere claims zijn na een half
jaar beraad als „o nvo l d o e n de ” a f ge -
serveerd. Voor de weduwen Uri en St.
Jala kwam het oordeel te laat, zij over-
leden vorig jaar.

Dat is het addertje onder het gras in
de regeling: als een weduwe die zich
gemeld heeft overlijdt, gaat haar claim
niet automatisch over op haar kinde-
ren. „Het zijn strikt persoonlijke vor-
deringen die niet vererven”, zegt een
woordvoerder van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Dat is een cruciaal verschil met een
lopende procedure voor de rechter.
Wie sterft vóór de uitspraak, kan de
zaak door nabestaanden laten voort-
zetten. Door de rechter uit het proces

te halen, hoeft de staat niet te betalen
als een weduwe tijdens de afwikkeling
overlijdt. Zegveld: „Dat dwingt ons
om de staat toch te dagvaarden, met
allerlei extra kosten tot gevolg.”

In 2011 won Zegveld met het Comité
Nederlandse Ereschulden een zaak
die alles in beweging bracht. Toen oor-
deelde de rechtbank in Den Haag dat
de massa-executie in het Javaanse

dorp Rawagede in 1947 niet verjaard
was, zoals de staat bepleit had. De we-
duwen kregen een schadevergoeding.

Daarna trof Buitenlandse Zaken
buiten de rechter een schikking van
20.000 euro met tien weduwen uit
Zuid-Sulawesi en kwam de algemene
regeling. Zegveld: „Ik geloofde op-
recht dat [minister] Timmermans dit
netjes wil afhandelen, maar zijn amb-
tenaren zijn voornamelijk aan het ver-
tragen. De bureaucratie ten top. Uit al-
les wat ze doen, spreekt de angst dat
er straks aan duizenden weduwen

moet worden uitgekeerd, terwijl het
tot nu toe om tientallen gaat en de
meesten al zijn overleden.”

Buitenlandse Zaken ontkent dat het
bewust vertraagt. Het ministerie kon
op basis van de bewijsstukken die Zeg-
veld leverde „niet concluderen dat
voor die gevallen was voldaan aan de
voor waarden”.

Zegveld heeft vorige maand nieuw
materiaal aangedragen in de veertien
afgewezen zaken. Met foto’s van graf-
stenen hoopt ze alsnog aan te tonen
dat de weduwen aan de criteria vol-
doen. Ze vindt dat haar om overdre-
ven veel bewijs gevraagd wordt. „He t
zijn allemaal slachtoffers van bekende
executies, geen nieuwe onbekende
kwe stie s”, zegt ze. „Buitenlandse Za-
ken wijst de claims niet af omdat ze
niet geloven dat hun verhaal waar is,
maar omdat er na bijna zeventig jaar
geen waterdicht bewijs meer is.”

Inmiddels heeft ze drie nieuwe za-
ken aangebracht bij Buitenlandse Za-
ken én bij de rechter, om niet het risico
te lopen dat de claims vervallen bij
overlijden. Dat heeft ze ook gedaan
voor de veertien lopende kwesties.
Worden de vorderingen niet alsnog in-
gewilligd, dan staan Zegveld en de
staat in augustus weer tegenover el-
kaar – voor de rechter.

Niet de Indonesische
weduwen profteren van de
regeling, maar de staat


