Persbericht
Staat aansprakelijk gesteld voor marteling van Indonesiër
Beeld van stelselmatig martelen van Nederlandse leger tijdens ‘Politionele Acties’
Heemskerk, 22 december 2014 – Advocaat prof. Liesbeth Zegveld stelt de Staat
aansprakelijk voor de schade die Nederlandse soldaten toebrachten aan de heer
Yaseman (86) op Oost-Java in 1947 tijdens de zogenaamde ‘Politionele Acties’.
Soldaten van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger) hielden hem 13
maanden gevangen en probeerden een bekentenis te verkrijgen van
medeplichtigheid aan de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Uit zijn
getuigenis en andere bronnen komt het beeld naar voren van stelselmatige
martelpraktijken door het Nederlandse leger.
Yaseman kreeg stroomschokken toegediend en soldaten dwongen hem veel water te
drinken, waarna ze op zijn buik gingen staan, de zogeheten waterproef. Het folteren vond
plaats in Kebonagoung en Pakisadji, bij Malang. Zegveld onderbouwt de aansprakelijkheid
met de getuigenis van Yaseman en diverse nieuwe bekentenissen van onder meer veteranen
en de Excessennota van rond 1970.
Omdat het Nederlandse leger er niet in slaagde de opstand neer te slaan, kreeg het
ondersteuning van paratroepers die vanaf 24 augustus 1947 tien zuiveringsacties
uitvoerden. Daarbij was marteling met stroom gemeengoed, omdat dit ‘schoon’ bleek te zijn
(aldus veteranen) en zelfs als ‘normaal’ werd ervaren. Andere methoden waren brandende
sigarettenpeuken uitdrukken op het lichaam, langs het hoofd schieten, slaap onthouding en
eenzame opsluiting. Soms werden de gevangenen dusdanig mishandeld dat ze geëxecuteerd
werden om verdere vragen te vermijden.
Zegveld constateert dat Yaseman ernstig psychisch en lichamelijk letsel heeft ondergaan aan
de foltering en eist schadevergoeding. Vanwege de zeer hoge leeftijd van Yaseman wil zij
ook op zeer korte termijn antwoord van de Nederlandse Staat (5 dagen).
Het Comité Nederlandse Ereschulden komt op voor de belangen van Indonesische
slachtoffers van Nederlands oorlogsgeweld. Het Comité stelt dat de oorlogsmisdaden
plaatsvonden in een gebied dat door Nederland werd bezet.

Voor meer informatie over het bezoek kunt u contact opnemen met Jeffry M.
Pondaag tel. Nederland +31638613795.
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