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Aangetekend 

 
Minister Bert Koenders 
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Bezuidenhoutseweg 67  
2594 AC Den Haag 
 
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert 
Ministerie van Defensie  
Postbus 20701  
2500 ES Den Haag 
 
cc. Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken, Voorzitter Angelien Eijssink 
Harry van Bommel (SP fractie) 
 
 
Heemskerk, 01 september 2016 
 
Geachte Excellenties, 
 
In de media (Elsevier, NRC) lazen wij op 26 augustus 2016 dat uit archiefonderzoek van het 
Ministerie van Defensie is gebleken dat er ten minste 350 mensen zijn geïdentificeerd van 
wie nabestaanden in aanmerking komen voor schadevergoedingen vanwege 
oorlogsmisdaden begaan in Zuid-Sulawesi door Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië 
tijdens de postkoloniale oorlog (1945-1949). 
 
Dat is een stap vooruit in de discussie rond de schadevergoedingen nadat de Staat eerder 
door de rechter gedwongen was tot het uitkeren van dergelijke vergoedingen aan de 
weduwen van Rawagede, Zuid-Sulawesi en in een verkrachtings-zaak. Daarbij moet gesteld 
worden dat de rechter in zijn tussenvonnis van 27 januari 2016 de Staat al had bevolen zijn 
onderzoek openbaar te maken dan wel nader onderzoek te verrichten. 
 
Het heeft ons bevreemd dat noch het Ministerie van Defensie noch het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden en advocate Liesbeth 
Zegveld in kennis hebben gesteld van de nieuwe gegevens en dat zij het nieuws via de 
media moesten vernemen. Niet alleen wordt het delen van kennis van uw kant op prijs 
gesteld, maar het zou ook een handreiking van uw kant zijn in de richting van personen die 
mogelijk nog in aanmerking komen voor een schadevergoeding, maar die daarvan niet op de 
hoogte zijn. 
 
Een andere mogelijkheid zou zijn dat u zelf deze personen benadert; wij horen graag 
daarover uw standpunt. Wij betreuren het dat deze mensen al 69 jaar wachten op 
gerechtigheid en wij nog steeds niet het gevoel van urgentie zien bij de ministeries om hen 
tegemoet te komen, wat Minister Koenders wel uitdraagt in de publiciteit. 
 
Ten slotte willen wij de gelegenheid aangrijpen om te wijzen op de moeizame afwikkeling 
van de lopende vorderingen tot schadevergoedingen aan de nabestaanden op Zuid-Sulawesi 
en Java. De Staat eist omvangrijke documentatie die vaak niet te leveren valt. Daarmee 
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wordt het proces van uitkeren onnodig vertraagd. Dat leidt tot grote teleurstelling bij 
stokoude mensen die hun hele leven wachten op genoegdoening (en dat niet eens in 
materiële zin). Velen zijn sinds na het indienen van hun vordering overleden. Wij vragen u 
ruimhartiger te handelen. 
 

In de NRC wordt melding gemaakt van een proactieve houding van het ministerie, wij 
zouden dat graag vertaald zien worden in concrete actie van de ministeries, waarbij wordt 
gestreefd de claims snel en fatsoenlijk af te handelen. Wij pleiten daarom voor een 
collectieve regeling. 
 
Wij bieden hierbij graag onze hulp aan en zouden het zeer op prijs stellen als wij met u 
hierover in gesprek kunnen gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Jeffry M. Pondaag    Drs. Tineke Bennema  

historicus 

Voorzitter van de Stichting  

Comité Nederlandse Ereschulden 


