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PERSBERICHT 

 

Nederlandse Staat compenseert tien weduwen van de standrechtelijke executies op Sulawesi en 

biedt excuses aan 

 

Amsterdam, 9 augustus 2013  -  De Staat heeft geschikt met tien weduwen van de standrechtelijke 

executies die in 1947 op het eiland Celebes werden uitgevoerd door Nederlandse militairen (thans: 

Sulawesi), Indonesië.  

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd tussen de Staat en de advocaat van de nabestaanden, 

Liesbeth Zegveld. Uitkomst van die gesprekken is dat de Staat aan de tien nabestaanden 

schadevergoeding zal betalen. Daarnaast zal de Staat zijn excuses aanbieden voor de executies die in 

januari en februari 1947 plaatsvonden in Suppa, Galung Lombok, Bulukumba en Paré-Paré.  

Eerder werd een soortgelijke schikking getroffen met één overlevende en meerdere nabestaanden van 

geëxecuteerde mannen uit het Javaanse dorp Rawagedeh, alwaar in december 1947 ook een 

massaexecutie door Nederlandse soldaten plaatsvond  

Liesbeth Zegveld: “Het is goed dat de nabestaanden de zaak kunnen afsluiten. Het is nu wel 

tijd dat de Staat ook alle andere slachtoffers van zijn executiebeleid compenseert en dat hij 

excuses aanbiedt aan alle nabestaanden.” 

De stichting Comité Nederlandse Ereschulden (stichting K.U.K.B), die de belangen van de 

nabestaanden steeds heeft behartigd, is blij met de schikking die Nederland heeft getroffen met de 

weduwen. Voorzitter Jeffry Pondaag hoopt dat er breed excuus wordt aangeboden.  

De procedure tegen de Staat wordt voortgezet namens vijf eisers wiens vaders destijds standrechtelijk 

werden geëxecuteerd. 

 

Achtergrond  -  Tijdens de dekolonisatieoorlog tussen Nederland en Indonesië kregen Nederandse commandotroepen 

(het Depot Speciale Troepen) eind 1946 de opdracht om het toenmalige Zuid-Celebes (thans Zuid- en West-Sulawesi)  

te ‘zuiveren’ van opstandelingen. De acties vonden plaats onder leiding van kapitein R.P.P. Westerling en 

onderluitenant J.B. Vermeulen en duurden ongeveer drie maanden. Het snelle succes van de acties 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 in Zuid-Celebes in drie maanden tijd ruim 

3.000 Indonesiërs de dood. 
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