
 

 

 

 
 

PERSBERICHT 

Aansprakelijkstelling Staat vanwege bloedbaden in Zuid-Sulawesi in 1947 

Amsterdam, 7 mei 2012 - Tien Indonesische nabestaanden hebben vandaag de Nederlandse Staat 

aansprakelijk gesteld voor de moord op hun echtgenoten en vaders in 1947 door Nederlandse 

militairen op het eiland Zuid-Sulawesi in Indonesië. 

Tijdens de dekolonisatieoorlog tussen Nederland en Indonesië kregen commandotroepen (Depot 

Speciale Troepen) eind 1946 de opdracht om Zuid-Sulawesi  te ‘zuiveren’ van opstandelingen. De 

acties onder leiding van kapitein R.P.P. Westerling en onderluitenant J.B. Vermeulen duurden 

ongeveer drie maanden. Het snelle succes was te danken aan het keiharde optreden, ook wel ‘de 

methode Westerling’ genoemd. Deze methode hield in dat alle Indonesiërs met anti-Nederlandse 

gevoelens standrechtelijk werden geëxecuteerd. In totaal vonden op Zuid-Sulawesi in drie maanden 

ruim 3000 Indonesiërs de dood. 

De Commissie Van Rij/Stam geconcludeerde in 1954 dat Nederlandse militairen misdrijven hebben 

begaan op Zuid-Sulawesi: “De autoriteiten kozen de weg van een buitenwettelijke berechting en 

executie, die op zichzelf “volstrekt onwettig” was”. Ook concluderen de onderzoekers dat kapitein 

Westerling op Zuid-Sulawesi vrijwel ongecontroleerd zijn gang heeft kunnen gaan: “de hoogste 

autoriteiten van het toenmalige Nederland-Indië … hebben toegelaten en goed gekeurd, zoal niet 

bevolen, dat een duidelijk niet-militaire, in een Rechtsstaat met waarborgen omringde, taak onder het 

begrip ‘militaire actie’ werd gebracht”. 

De militairen die verantwoordelijk waren voor de bloedbaden in Zuid-Sulawesi zijn nooit 

strafrechtelijk vervolgd. De Nederlandse Staat heeft nooit excuses aangeboden of compensatie betaald 

aan de nabestaanden van de moorden. 

De slachtoffers vragen financiële compensatie voor de dood van hun echtgenoten en familieleden, 

maar willen bovenal excuses en erkenning voor het leed dat hen door de Staat is aangedaan. De 

Stichting K.U.K.B. die de belangen van de slachtoffers op Zuid-Sulawesi behartigt, wil met de Staat 

een oplossing vinden voor alle misdrijven begaan op Zuid-Sulawesi. 

Eerder wees de rechtbank Den Haag een soortgelijke vordering van de weduwen uit Rawagedeh (Java) 

toe.  
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