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Inleiding
Op 1 februari 1947 vermoordden Nederlandse militairen tenminste driehonderdvierenzestig ongewapende burgers.1 Dit gebeurde op een drooggevallen
rijstveld nabij de kampong Galung Lombok, op Zuid-Celebes 2 De daders waren
zestig man van het Depot Speciale Troepen, onder commando van
onderluitenant J.B. Vermeulen.3 Ook was er een detachement van het XVde
bataljon Infanterie van het KNIL bij betrokken, onder bevel van majoor J.
Stufkens4 en kapitein B.E. Rijborz5.6

Grafveld van en monument voor de slachtoffers van het bloedbad van Galung Lombok.
Google Street View, augustus 2017.

Deze oorlogsmisdaad werd begaan tijdens de campagne van luitenant (later
kapitein) Raymond Westerling7. Met een mandaat van de legerleiding execu1 Willem IJzereef. De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies. De Bataafsche
Leeuw, Dieren, 1984. Blz. 133. IJzereef baseerde zich op Nederlandse overheidsdocumenten. Volgens Indonesische
bronnen, anno 2013, bedroeg het aantal doden echter meer dan zevenhonderd. Zie: Batara R. Hutagalung.
Chairman of the Committee of Dutch Honorary Debts. Dutch war crimes in Sulawesi, Indonesia, 21-01-2013.
https://dearkitty1.wordpress.com/2013/01/21/dutch-war-crimes-in-sulawesi-indonesia/
Op de slachtofferlijsten staan vierhonderdnegentig met naam bekende doden. Van meer dan honderdzestig
slachtoffers is de naam onbekend (ergo: meer dan zeshonderdvijftig doden)
http://batarahutagalung.blogspot.com/2012/06/galung-lombok-massacre-list-of.html
2 Het tegenwoordige Zuid-Sulewesi, Indonesië
3 Jan Baptist Vermeulen (1904-1992); https://www.openarch.nl/nim:58b8155f-4481-c64e-a94d-154918ecf948/nl
4 Jan Stufkens (1902-1956). https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stufkens/I143.php
5 Berthold Eduard Rijborz (1904 –1974) https://www.openarch.nl/ghn:e33bc6aa-02e0-428b-a3c4-5c63b19359e4/nl en
https://www.stamboomzoeker.nl/search?s=0&fn=&sn=rijborz&bd1=&bd2=&bp=&m=1&uy=&un=&t=1
6 IJzereef, blz 133-134. Rapport van Mr. W.H.J. Stam en Mr. C. van Rij over de Zuid-Celebeszaak, 26-08-1954, blz.
32-33.
https://www.hpdetijd.nl/wp-content/uploads/2012/07/Scan-deel-2-1954-rapport-Van-Rij-en-Stam.pdf
7 Raymond Westerling (Istanboel (Turkije), 1919 – Purmerend, 1987). Zoon van een Nederlandse vader en een Turkse
moeder (van Griekse afkomst). Zie o.a.: J.A. De Moor. Westerling's Oorlog. Indonesië 1945-1990. De geschiedenis
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teerden Westerling, Vermeulen en hun manschappen van december 1946 tot in
maart 1947 volgens Nederlandse bronnen ruim vijftienhonderd mensen 8 – met
drie doden aan eigen zijde.9
De werkwijze van Westerling en Vermeulen bestond eruit eerst inlichtingen in te
winnen over welke mannen in een bepaald dorp 'extremisten', terroristen' of
'bandieten' zouden zijn. Hun namen werden op een lijst gezet. Vervolgens werd
het dorp omsingeld en de mannen van de vrouwen en kinderen gescheiden. De
Nederlandse commando's selecteerden vervolgens de mannen die op de lijst
stonden, en schoten ze dood.
En dat was nog de fatsoenlijke wijze.
Soms werd simpelweg een van de dorpelingen bevolen de 'terroristen' aan te
wijzen. Wie weigerde werd zelf overhoop geschoten of gemarteld, net zo lang tot
hij iemand aanwees. En zelfs het aanwijzen was geen garantie op overleving.
In tenminste één geval liep de moordpartij totaal uit de hand: Galung Lombok.
Westerling was hier overigens niet bij aanwezig.
Willem IJzereef, in het voorwoord van zijn klassieke boek uit 1984: “Wat zich
daar precies heeft afgespeeld, is, ondanks de grote publiciteit die de ZuidCelebesaffaire in de laatste 35 jaar heeft genoten, nog altijd niet bekend.” 10
Den Haag, 01 oktober 2019 - “De Nederlandse Staat kan zich niet op verjaring
beroepen tegenover de vijf bejaarde mannen en vrouwen die stellen dat hun vaders
in 1947 door Nederlandse militairen standrechtelijk zijn geëxecuteerd tijdens de
zogenoemde ‘zuiveringsacties’ op Zuid-Sulawesi (destijds Zuid-Celebes). Dit heeft
het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. In een andere, ook vandaag uitgesproken zaak, heeft het Haagse gerechtshof bewezen verklaard dat een Indonesische man in 1947 tijdens Nederlandse gevangenschap op Oost-Java is
gemarteld. Ook tegenover deze man kan de Staat zich niet op verjaring
beroepen.”11

8
9
10
11

van de commando's en parachuutisten in Nederlands Indië 1945-1950. Balans, Amsterdam, 1999. 636p. [32p.] pl.
IJzereef, blz. 140.
Gegevens gesneuvelden te Celebes 1945-1947, database Oorlogsgravenstichting Den Haag..
IJzereef, blz. [5].
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-DenHaag/Nieuws/Paginas/Nederland-aansprakelijk-voor-gevolgen-geweld-door-leger-in-Nederlands-Indie-in-1947.aspx
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Galoeng Galoeng of Galung Lombok?

De verwarring inzichtelijk: meerdere plaatsen met 'Galung' in de naam.
© Google Maps, https://www.google.com/maps/search/galung+galung/@3.5206862,118.916955,19727m/data=!3m1!1e3

In de Nederlandse stukken werd de locatie van het drama gesitueerd in Galoeng
Galoeng of – in het Bahasa Indonesia – Galung Galung. Pas in 2007 (!), nadat een
Nederlandse journalist ter plekke ging kijken, bleek dat het dorp Galung Galung
niét de juiste plaats was: dat was Galung Lombok, zo'n vijftien kilometer oostelijk van Galung Galung.12 De verwarring bleek veroorzaakt doordat het woord
'Galung' in meerdere plaatsnamen op Celebes voorkomt.

12 Maarten Hidskes. Celebes deel 2. Andere Tijden, VPRO/NTR, 18-01-2007.
https://www.anderetijden.nl/aflevering/365/Celebes-deel-2
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Op het spoor van een diefstal
Archiefonderzoek naar uitlatingen van Ad van Liempt leidde me naar een Volkskrantartikel van 9 december 2011, waarin staat:
“Al op 31 januari 1987, bijna veertig jaar na dato, publiceerde Van
Liempt in Vrij Nederland over de kwestie [het bloedbad te Gulang
Lombok]. Op de cover prijkte de tekst: 'De massamoord van Galoeng
Galoeng'. De onthullingen over de onbestraft gebleven en uit de
herinnering verdrongen oorlogsmisdaad bracht echter geen enkele
reactie teweeg. Van Liempt: 'Het bleef tot mijn eigen verrassing
oorverdovend stil'.”13

Tekst op cover Vrij Nederland, 31-01-1987

Advertentie voor dat VN-stuk in het
NRC, 28-01-1987: “Massamoord van
Galoeng Galoeng. in de bijlage: de
veertigste verjaardag van een onbestraft gebleven en verdrongen
Hollandse oorlogsmisdaad op
Celebes: de massamoord van Galoeng
Galoeng.”14

Het artikel van Van Liempt telt negen pagina's, en beschrijft tot in het detail de
gebeurtenissen in Galoeng Galoeng.15 Als bronnen voor zijn onderzoek noemt
Van Liempt het onderzoek van Rij en Stam uit 1949-1954 16 en andere
overheidsrapporten, waarvan hij claimt dat ze "pas nu, veertig jaar later (...) integraal voor bestudering beschikbaar” waren.17
Elke verwijzing naar IJzereefs boek uit 1984 ontbreekt.
Naar inhoudsopgave.

13 Erik Willems. Belast verleden zit stevig onder de pet. [Intro: Niet alleen in Rawagede hebben Nederlandse soldaten
misdrijven begaan, ook in Galung Lombok. Na elke onthulling bleef het echter oorverdovend stil]. De Volkskrant,
Amsterdam, 09-12-2011
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/belast-verleden-zit-stevig-onder-de-pet~b05a0a8c/
14 Advertentie. NRC Handelsblad, Rotterdam, 28-01-1987
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030433:mpeg21:p007
15 Zie noot 11.
16 Integraal gepubliceerd in 2017 door HP/De Tijd:
https://www.hpdetijd.nl/wp-content/uploads/2012/07/Scan-deel-1-1954-rapport-Van-Rij-en-Stam.pdf
https://www.hpdetijd.nl/wp-content/uploads/2012/07/Scan-deel-2-1954-rapport-Van-Rij-en-Stam.pdf
https://www.hpdetijd.nl/wp-content/uploads/2012/07/Scan-deel-3-1954-rapport-Van-Rij-en-Stam.pdf
17 Ad van Liempt. De massamoord van Galoeng Galoeng. Vrij Nederland, 31-01-1987. Blz. 15.
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Hoe steel ik een bloedbad?
Ad van Liempt, Vrij Nederland, 1987:
“ De slachtpartij zou later, toen er stukje bij beetje iets van bekend
werd, de geschiedenis ingaan als 'de vuurpaniek van Galoeng Galoeng' –
en dus niet de geschiedenis ingaan, want dat was het niet.
Er was geen sprake van vuurpaniek. Uit geen enkel, later opgesteld
rapport blijkt dat er op de Nederlandse militairen werd geschoten of
dat ze zich anderszins door de weerloze, apart gezette indonesiërs
bedreigd konden voelen. Alleen: die rapporten werden nooit, tenminste nooit in hun geheel, gepubliceerde. En: de verantwoordelijken,
naar wier gedrag wel onderzoeken werden ingesteld, werden nooit
berecht, laat staan gestraft. En: ook de resultaten van die onderzoeken
werden nooit integraal bekend gemaakt. Ze zijn als het ware
verdwenen in het geheel van onderzoeken en rapporten betreffende de
handelingen van het keurkorps Speciale troepen, dat in die dagen te
Celebes onder leiding stond van Kapitein Raymond Westerling. Ze zijn,
kortom, nooit, geïsoleerd van alle andere acties, behandeld als het
aparte geval dat ze zijn: een geval van massamoord. (...) Pas nu, veertig
jaar later, waren die documenten ook integraal voor bestudering beschikbaar.” (…) Wat waren de omstandigheden waaronder een
dergelijke massamoord kon plaatsvinden? En meer nog: wat waren de
omstandigheden waaronder ze, min of meer , onbekend konden blijven
en als vuurpaniek de geschiedenis zouden ingaan?” 18
Maar wat voor onthulling was dit werkelijk?
In hoeverre was er, anno 1987, sprake van een uit de herinnering verdrongen
oorlogsmisdaad?
Wat is er waar van wat Van Liempt anno 1987 beweerde over deze moorden:
"ze zijn, kortom, nooit, geïsoleerd van alle andere acties, behandeld als het aparte
geval dat ze zijn: een geval van massamoord"?
En wat klopt van de bewering dat de documenten "pas nu", dus in 1987, voor het
eerst integraal bestudeerd konden worden?
Naar inhoudsopgave.

18 Van Liempt, VN, blz. 15.
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De waarheid
Vrijwel alles wat Ad van Liempt in zijn 1987-artikel beschrijft was al beschreven
door de historicus Willem IJzereef, in zijn boek De Zuid-Celebes affaire. Kapitein
Westerling en de standrechtelijke executies (De Bataafsche Leeuw, Dieren, 1984,
178 p., [12p.] pl.).
Dit boek was niet zo maar een boek: over
het boek werd bericht in kranten en via
radio en televisie19 – wat destijds nog iets
betekende, omdat alleen Nederland 1 en
2 bestonden.
Het geldt, ook internationaal, als hét
standaardwerk over de gebeurtenissen
op Zuid-Celebes 1945- eerste helft 1947.

IJzereef, 1984: "Bij mijn onderzoek naar de Zuid-Celebesaffaire heb ik gebruik
gemaakt van het materiaal dat in Nederland beschikbaar is. Ik heb toegang
gekregen tot alle geheime cicviele en militaire archieven van de toenmalige
Nederlands-Indische autoriteiten. Daarnaast heb ik een groot aantal oudbestuursambtenaren en -militairen geïnterviewd. Deze publikatie kwam tot
stand met toestemming van de ministers van Algemene Zaken, Buitenlandse
Zaken en Defensie, alsmede van de Algemeen Rijksarchivaris en het hoofd van de
Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf."20
Van Liempts bewering, drie jaar later in Vrij Nederland, dat hij als eerste al dit
materiaal had kunnen bestuderen21, was dus complete larie.
19 B. Lulofs. Brief. [hierin staat dat ook op radio en tv uitgebreid aandacht werd besteed aan IJzereefs boek]. Telegraaf,
Amsterdam, 14-07-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011205814:mpeg21:a0614
20 IJzereef, blz. [4].
21 Van Liempt, VN, blz. 15.
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Onthullingen?
IJzereef was overigens niet de eerste die over het bloedbad van Galung Lombok
publiceerde. In 1983 berichtte Joop Morriën in De Waarheid:
“Toen de VARA-actualiteitenrubriek Achter het Nieuws in 1969 een
serie uitzendingen aan de Nederlandse wreedheden in Indonesië
wijdde, besloot de regering-De Jong op aandrang vanuit de Kamer tot
een archiefonderzoek. Het resultaat werd in een nota vastgelegd en aan
de Kamer gestuurd. Op zichzelf valt over deze nota het nodige op te
merken, maar een speciale bijlage was gewijd „Aan de Zuid- Celebesaf
faire". Er valt onder meer te lezen: „Bij een reeks van zuiveringsacties,
uitgevoerd door het Detachement Speciale Troepen (D.T.S.) en
onderdelen van het K.N.IL. werden tussen 11 december 1946 en einde
februari 1947 in verschillende streken van Zuid-Celebes vele
honderden personen op verdenking dat zij zich aan terroristische
activiteiten hadden schuldig gemaakt, zonder vorm van proces en
veelal zelfs zonder te zijn ondervraagd, geëxecuteerd. (…)
Het grootste aantal doden in één actie viel vermoedelijk op 1 februari
1947 in de kampong Galoeng-Galoeng, waarbij in het wilde weg op
mannen werd geschoten en tussen de 350 en 400 slachtoffers vielen. Er
worden meer voorbeelden van willekeurige executies gegeven.
In zijn antwoord aan Ina Brouwer verwijst premier Lubbers ook naar
deze nota, als hij zegt dat in Zuid-Celebes sprake is geweest van
excessen en systematische wreedheid. Lubbers vermeldt dat in de nota
op de Zuid-Celebesaffaire uitvoerig en gedocumenteerd wordt
ingegaan." (...)22
Oftewel: al in 1983 werd de massamoord te Galoeng Galoeng /Galung Lombok
in de Tweede Kamer besproken. In 1984 verscheen een geruchtmakend boek
waarin deze en andere moordpartijen uitgebreid beschreven staan. In 1986
publiceerde Willem IJzereef zelf een artikel in Vrij Nederland over deze zaak.23 En
ondanks dit alles beweerde Ad van Liempt in 1987 met onthullingen te komen.
Naar inhoudsopgave.

22 Joop Morriën. Regering blijft optreden Westerling veroordelen. De Waarheid, Amsterdam, 14-10-1983.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010378153:mpeg21:a0132
23 Volgens Willem IJzereef, in e-mail aan Bart FM Droog, 25-09-2019. 16:26 uur.
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Het Nieuwsblad van het Noorden bracht op 8 september 1984 een paginagroot
artikel over IJzereefs boek. Daarin wordt onder meer IJzereefs beschrijving van
de massamoord te Galung Lombok uitgelicht:
“Dramatisch dieptepunt van de samenwerking tussen Vermeulen en
het duo Stufkens-Rijborz was de zuivering bij Galoeng-Galoeng op 1
februari 1947. De inlichtingendienst was er achter gekomen dat er een
gewapende aanval van nationalisten werd voorbereid op de
provinciehoofdstad Madjene. Om die voor te zijn kwamen de troepen
in actie. De bevolking van een groot gebied werd bijeen gedreven in het
gehucht Galoeng- Galoeng op een soort plein. De bijeenkomst daar
werd geopend met de openbare executie van 26 mannen die uit de
gevangenis waren gehaald. Zij werden verdacht van lidmaatschap van
verboden nationalistische verenigingen. Uit de beschrijving van
IJzereef op grond van officiële onderzoeksrapporten blijkt dan het
volgende:
Neergeknald
Vermeulen had een lijst met namen van gezochte personen bij zich. De
mannen uit elke kampong moesten bij elkaar gaan staan. Zodra een
kampong was afgewerkt werden de verdachte personen op een rij
gezet en neergeknald. Volgens ooggetuigen waren er op deze wijze 200
mensen standrechtelijk geëxecuteerd, toen er bericht binnenkwam van
een aanslag op een Nederlandse patrouille in een naburig dorp,
waarbij drie doden zouden zijn gevallen. Vermeulen ging op onderzoek
uit, majoor Stufkens, de hoogste in rang van de aanwezige, wilde de
actie niet abrupt laten ophouden en gaf opdracht de groep van 30 a 40
mannen die door Vermeulen was uitgezocht maar nog niet
geëxecuteerd, dood te schieten.
We volgen nu verder letterlijk de beschrijving van IJzereef: „Toen
Vermeulen enige tijd later terugkeerde in Galoeng-Galoeng ontstond er
paniek onder de verzamelde bevolking. Vermeulen was erg
opgewonden en zou volgens de verklaring van verschillende militairen
het bevel hebben gegeven het vuur te openen op de groep van 115
mannen van de kampong Segeri. Vermeulen zelf bevestigde dat hij erg
boos was over de moord op de drie DTS'ers, maar dat de schietpartij
ontstaan was door een poging tot vluchten van enkele mannen uit de
groep van kampong Segeri.
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Op het moment dat de vuurpaniek' begon, had majoor Stufkens zich
teruggetrokken, naar zijn zeggen 'om zijn behoefte te doen. Daardoor
had hij niet kunnen ingrijpen. Door de militairen werden nog 115
personen doodgeschoten, onder wie 75 uit de groep van de mannen
van Segeri
In totaal kostte de actie in Galoeng-Galoeng aan 364 personen het
leven".”
De 'aanslag' op de Nederlandse patrouille, waarbij drie Nederlandse militairen
vermoord zouden zijn, is een verhaal apart. Volgens oud-D.S.T.-er Haij van
Groenendaal, die overigens niet bij de massamoord te Galung Lombok aanwezig
was, zouden deze drie door 'een meid' zijn 'meegelokt', vermoord en op
gruwelijke wijze verminkt.24
Deze drie waren de eerste Nederlandse doden die in de gehele campagne van
Westerling's en Vermeulens eenheid vielen, nadat deze al honderden ongewapende burgers om het leven had gebracht. Het waren:
Soldaat Pieter van Ee (Baarn, 09-02-1917 – Talolo, 01-02-1947)25
Soldaat Peter Antonius Peeters (Belfeld, 15-11-1921 – Talolo, 01-02-1947)26
Sergeant Theunis Okkerse (Bruinisse, 01-08-1922 – Talolo, 01-02-1947)27
De Nederlandse overheid ziet deze drie als 'oorlogsslachtoffers' – een erkenning
die géén van de honderden slachtoffers van het Depot Speciale Troepen is
weggelegd.

Naar inhoudsopgave.

24 Haij van Groenendaal, in: Celebes, deel 2. Regie: Erik Willems. Andere Tijden, VPRO, 18-01-2007.
https://www.anderetijden.nl/aflevering/365/Celebes-deel-2
De naam van Van Groenendaal is daar weergegeven als 'Hay van Groenendaal'
25 https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/38220/pieter-van-ee
26 https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/116145/peter-antonius-peeters
27 https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/112040/theunis-okkerse
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Wat maakt het VN-artikel tot plagiaat?
Wat Ad van Liempt feitelijk gedaan heeft is het aan de haal gaan met andermans
onderzoek: Willem IJzereef had jarenlang uitgebreid research gedaan naar de
'De Zuid-Celebes affaire'. Hij heeft in overheidsarchieven gespeurd naar
relevante stukken, kranten uit 1946 tot en met 1982 doorspit op relevante
artikelen28 – wat destijds, vóór de digitalisering van de krantenarchieven, een
waar monnikenwerk was - en met een groot aantal Nederlandse getuigen
gesproken.
Op basis van IJzereefs boek kon Ad van Liempt in relatief weinig tijd zijn artikel
schrijven. Hij hoefde niet in de archieven te zoeken; hij kon, dankzij IJzereefs
onderzoek, gericht archiefstukken opvragen. Hij hoefde ook niet stad en land af
te zoeken naar getuigen: hij kon ze, wederom door IJzereefs boek, snel traceren.
Had Van Liempt op enig punt in zijn negen pagina's tellende artikel het werk van
IJzereef vermeld en/of zijn schatplichtig erkend, dan was er niets aan de hand
geweest. Maar Van Liempt zweeg in alle talen over IJzereef – en dat maakt het
VN-artikel uit 1987 tot plagiaat. Naar de maatstaven van toen, en naar de
maatstaven van nu.
Zie ook: Bart FM Droog. Plagiaat: Auteurswet en wetboek van Strafrecht. Wat is plagiaat?
Droog Magazine, 08-08-2019, blz. 7.
http://www.droog-mag.nl/2019/vl/plagiaat-en-gedragscode-promovendi.pdf
Naar inhoudsopgave.

28 Willem IJzereef. De Zuid-Celebesaffaire en de Nederlandse pers 1946-1982. Groniek, Groningen, 1982. Blz. 49-54
https://ugp.rug.nl/groniek/article/view/16603/14093
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Relevante krantenartikelen 1947-1986
over de 'acties' van het Depot Speciale Troepen
Z. Celebes: terroristen verdwijnen. (…) “In geheel Zuid-Celebes gaan de Nederlandsche
troepen voort met het uitvoeren van acties tegen de terroristen-benden.” (...)
Algemeen Indisch Dagblad. Bandoeng, 03-01-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000091746:mpeg21:a0005

De toestand op Zuid-Celebes. Met de bevolking tegen de terroristen. Nieuwsblad van het
Noorden, Groningen, 06-01-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886897:mpeg21:a0007

Celebes: sabotage. “In het gebied van Boeloekoemba in Zuid-Celebes hebben terroristen
wegversperringen aangebracht, telefoonpalen doorgezaagd en andere vernielingen gepleegd.
Bij alle in dit communiqué genoemde gevechtshandelingen vielen geen slachtoffers aan
Nederlandsche zijde.” Algemeen Indisch Dagblad, Bandoeng, 18-01-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000091792:mpeg21:a0010

„Turco’s” merkwaardige troepen. Het Dagblad, Batavia, 23-01-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010898328:mpeg21:a0035
De actie in Zuid-Celebes. Troepen traden volkomen correct op. Het Dagblad, Batavia, 04-021947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010898337:mpeg21:p001

Acties. Het overzicht. Algemeen Indisch Dagblad, Bandoeng, 04-02-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000091848:mpeg21:p001
Militair optreden in Zuid-Celebes. Nieuwe Courant, Soerabaia, 10-02-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000100125:mpeg21:p001
Kampongbewoners in Zuid-Celebes hebben z. g. bevolkingspatrouilles gevormd om het
terrorisme te bestrijden. Het Vrĳe Volk, Rotterdam, 21-02-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010949616:mpeg21:p001

"De Turco's” in Batavia. Het Dagblad, Batavia, 24-03-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010898377:mpeg21:p002
De „Turco's" te Batavia Terugkeer van de Speciale Troepen die tot Taak hadden Zuid-Celebes
van Benden ts zuiveren. Algemeen Indisch Dagblad. Bandoeng, 26-03-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000092116:mpeg21:p002

De Commisie voor Onderzoek Zuid-Celebes. Nieuwe Courant, Soerabaia, 17-04-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000100233:mpeg21:p001

Onderzoek voor Zuidcelebes. Het Dagblad, Batavia, 12-05-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010897445:mpeg21:p001

Instructie Zuid-Celebes Commissie. Algemeen Indisch Dagblad. Bandoeng, 03-06-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000092365:mpeg21:p004
Onderzoek naar troebelen op Zuid-Celebes. Het Parool, Amsterdam, 07-06-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010830569:mpeg21:p001
Bloedbad op Zuid-Celebes. De Waarheid. Amsterdam, 14-06-1947.
Verwijzing naar Vrije Volk-artikel van vrijdag [= 13 juni 1947 ] en Daily Worker 7 juni 1947
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852274:mpeg21:p001
Van en over anderen van de Nazi’s geleerd. De Waarheid. Amsterdam, 18-06-1947.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852277:mpeg21:p003

Bijzonderheden over bloedbad op Zuid-Celebes Lidice-methodes van Kapitein W. Regering
kent de feiten, maar zwijgt. De Waarheid. Amsterdam, 04-07-1947
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852029:mpeg21:p001
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Atjeh-methodes in Zuid-Celebes. Het Parool. Amsterdam, 05-07-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835141:mpeg21:a0017
Een ernstige aanklacht. Algemeen Handelsblad, Amsterdam, 07-07-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000061930:mpeg21:a0020
Klaarheid. Het Vrĳe Volk, Rotterdam, 08-07-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010949727:mpeg21:a0086
Nederlandse zuiveringsactie op Zuid-Celebes. De Heerenveensche Koerier, Leeuwarden, 08-071947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010536375:mpeg21:a0067

Kamervragen. De gruwel-daden op Celebes. De Waarheid. Amsterdam, 09-07-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852033:mpeg21:a0014

Waarheid-lezers zeggen hun mening. Feiten over de gruwelen op Zuid-Celebes. [Brief van
soldaat]. De Waarheid. Amsterdam, 19-09-1947.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852094:mpeg21:a0061

Sabotage op rapport Zuid-Celebes. De Waarheid, Amsterdam, 09-08-1948.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010850634:mpeg21:a0067

Niet in de doofpot. De Waarheid. Amsterdam, 23-03-1949.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010851503:mpeg21:a0001

Westerlingromantiek. De Heerenveensche Koerier. Leeuwarden [etc.], 11-03-1950
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010537348:mpeg21:a0001
Een zaal in extase voor ”de Turk”. Limburgsch Dagblad, Heerlen, 29-09-1950.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010417673:mpeg21:a0112

Westerling: juridisch en politiek. Het Nieuwsblad voor Sumatra, Medan, 19-04-1952.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010476614:mpeg21:a0056
In rapport aan Van Mook: Generaal Spoor nam het op voor Westerling. Algemeen Handelsblad.
Amsterdam, 01-02-1969.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000035489:mpeg21:a0011

Protesten. Het Parool. Amsterdam, 04-02-1969
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010838608:mpeg21:a0145
Eerste berichten met melding van Galoeng-Galoeng:
Het bloedbad van Zuid-Celebes. Trouw, Amsterdam, 03-06-1969.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010817905:mpeg21:a0180

Nota noemt 75 excessen met name. Executies, plundering, verkrachting. Algemeen
Handelsblad, Amsterdam, 03-06-1969.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000034172:mpeg21:a0025
“Acties Westerling braken met alle regelen van rechtspraak”. (…) De commissie-Enthoven
meende, dat de schietpartij in Galoeng waarbij 400 mensen om het leven kwamen, tot
maatregelen moest leiden. Later is tegen de drie bevelvoerende officieren inderdaad een
vervolging ingesteld, die door de soevereiniteitsoverdracht echter nooit tot een einde is
gebracht. Nieuwsblad van het Noorden, Groningen, 03-06-1969.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011015493:mpeg21:a0033
Het militaire standrecht van Raymond Westerling. Fameuze resultaten op Zuid-Celebes. NRC
Handelsblad, Rotterdam, 05-01-1980.
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000027184:mpeg21:p017

Willem IJzereef. De Zuid-Celebesaffaire en de Nederlandse pers 1946-1982. Groniek,
Groningen, 1982. Blz. 49-54
https://ugp.rug.nl/groniek/article/view/16603/14093
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Joop Morriën. Regering blijft optreden Westerling veroordelen. De Waarheid, Amsterdam, 1410-1983.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010378153:mpeg21:a0132
Deksel gaat van koloniale doofpot. De Volkskrant, Amsterdam, 07-07-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010879436:mpeg21:a0424
Joop Morriën. Zuid-Celebesaffaire was een militair en politiek exces. De Waarheid, Amsterdam,
10-07-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010378659:mpeg21:a0073
B. Lulofs. Brief. [hierin staat dat ook op radio en tv uitgebreid aandacht werd besteed aan
IJzereefs boek]. Telegraaf, Amsterdam, 14-07-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011205814:mpeg21:a0614

Artikel n.a.v. boek IJzereef. "Bloedig". Leeuwarder Courant, Leeuwarden, 03-09-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010565519:mpeg21:a0209
”Van onze verslaggever”. Nederlands standrecht kostte 5182 Indonesiërs het leven.
Nieuwsblad van het Noorden, Groningen, 08-09-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011093:mpeg21:p023
Ger Vaders. Geweld en de zondelijke burgerheren. Nieuwsblad van het Noorden, Groningen,
21-09-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011104:mpeg21:a0067
Joop Morriën. De wreedheden van Westerling waren de autoriteiten bekend. De Waarheid,
Amsterdam, 10-12-1984.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010378789:mpeg21:a0086
Groen, P.M.H., 1986. W. IJzereef, De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de
standrechtelijke executies. BMGN - Low Countries Historical Review, 01-01-1986. 101(2),
pp.270–271.
http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2724
'Wat heeft gebeurd geweest, moet vergeet!' Een Indonesische oud-kolonel over de 40.000
doden van Westerling. NRC Handelsblad, Rotterdam, 13-12-1986
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030235:mpeg21:a0182
En zie ook, voor breder beeld:
J.J.A van Doorn en W.J. Hendrix. Ontsporing van geweld. Het Nederlands-Indonesisch Conflict.
Universitaire Pers Rotterdam, [Rottrerdam], 1970. XVIII, 309p., [8]p. pl.
2e aangevulde druk 1983 bij Bataafsche leeuw, Dieren, 363p., [16] p. Foto's.
4e herziene druk 2012 bij Walburg Pers, Zutphen, 367p., met nawoord Dirk Vlasblom; digitale
herdruk 2013; 5e druk 2016, digitale herdruk 2016.

Naar inhoudsopgave.
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Van Liempts interviews met Vermeulen en Westerling
Vrij Nederland, 1987:
“In zijn Oostbrabantse serviceflat tref ik een vrijwel dove, drieëntachtigjarige,
verbitterde man aan aan die nog wel opveert bij de naam Westerling (hij zou
later hoogoplopende ruzie krijgen met zijn toenmalige chef) maar niet meer bij
de herinnering aan de weken in het noorden van Celebes.”
Hij moet geliefd geweest zijn bij zijn commando's. Altijd bij de jongens, nooit
ergens te beroerd voor. Zeker in die weken.
De toenmalige onderluitenant Jan Baptist Vermeulen: 'Die acties in het noorden,
dat was de zwaarste tijd die ik ooit heb meegemaakt. Veertien dagen lang niet uit
de kleren. We gingen soms 48 uur door, achter elkaar. En onder de grootste
spanning. Ieder ogenblik kon je in een hinderlaag lopen.' We kunnen er ons, zegt
hij nu, geen voorstelling van maken wat daar aan de hand was. De gruwelijke
terreur van de extremisten tegen de gewone bevolking. Van zwangere vrouwen
werd de buik opengesneden. Kleine kinderen kregen een spies door hun mond.
IJskoud werd je daarvan, ijskoud.
'Er is toen verschrikkelijk hard gewerkt door de jongens. Daar is menigmaal de
Militaire Willemsorde verdient. En wat mij nou zo dwars zit, is dat die nooit werd
uitgereikt. Aan die jongens. Voor mij geldt dat niet. Ik heb onderscheidingen
genoeg. Alle anderen waren er te laf voor. Wij moesten er naar toe. Met zestig man
in zo'n enorm gebied. Stank voor dank hebben we gekregen. Dát is de waarheid.'
U heeft verzetsonderscheidingen gekregen. U was 'ome Henk' en hielp joden
onderduiken. U bent door de Duitsers gepakt, ter dood veroordeeld, u heeft in
Lütringhausen29 gevangen gezeten. Hoe kon u, uitgerekend u, twee jaar later zelf
het standrecht toepassen waar de nazi's waar u tegen vocht hún misbruik van
maakten?
Vermeulen: 'Dat is helemaal niet onbegrijpelijk. Kijk, de Duitsers passen ook
standrecht toe. Maar bij hun raakte het kant noch wal. Zij pakten er onschuldigen
mee. In Celebes ging het om mensen die werden aangeklaagd door een heel volk.
En als het volk ze schuldig vond, dan moest je ze opruimen. Dat eiste het volk van
je. Ik heb er nooit spijt van gehad. Het was onze militaire taak om Celebes te
zuiveren. Dat hebben we gedaan. Precies zo als ik mijn hele leven lang het
vaderland trouw heb gediend.'
Hoe wist u zo zeker dat u alleen schuldigen executeerde? Het onderzoek stelde
niks voor.
'Omdat de bevolking ze zelf aanwees! Ze haalden zo de daders eruit en die legde ik
dan neer. Dat klaarde de situatie enorm op. Na en poosje zag je zeer blije gezichten
op Celebes. Dankbare mensen. De angst was weg.'
En in Galoeng Galoeng dan, bij de vuurpaniek?
29 Vermoedelijk is het Zuchthaus (tuchthuis) Lüttringhausen bij Remscheid (D) bedoeld.
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'Ik heb dat zo toen niet ervaren. Vuurpaniek? Zo heb ik het nooit gezien. Galoen
Galoen was niet anders dan...'
Ruim driehonderd doden.
'Sterk overdreven! Dat kan nooit!'
Alles in officiële rapporten gedocumenteerd.
'Politieke rapporten zeker. Daar heb ik het niet op.'
Officiële regeringsrapporten.
'Allemaal gefantaseerd.'
Het is toch echt gebeurd en u was er de verantwoordelijke man bij.
Vermeulen kijkt afzijdig, herinnert zich nog wel dat hij de verloofde van een van
de drie jongens die toen vermoord werden het bericht moest aanzeggen, maar
verder herinnert hij zich niets meer.
U bent aangeklaagd en verhoord.
Maar ze konden me niets maken. Natuurlijk niet.'
Vijf dagen na de gebeurtenissen te Galoeng Galoeng, op 5 februari 1947, verlaat
onderluitenant Vermeulen het eiland Celebes. Het vertrek vindt overhaast plaats
en is niet gepland.
Het zal het begin zijn van de uitwissing: de eerst verantwoordelijke wordt zo
gauw als mogelijk is verwijderd van het veld van oneer. Althans, dat is de versie
die op te maken valt uit het commentaar anno 1987 van zijn toenmalige
commandant, kapitein Raymond Westerling. Thuis in Amsterdam zegt hij:
'Onmiddellijk nadat ik van Galoeng Galoeng gehoord had, heb ik Vermeulen eruit
gegooid en naar Java teruggestuurd. Mijn beleid was op een ijzeren discipline
gebaseerd. Wat Vermeulen deed had daar natuurlijk niets mee te maken.'
Westerling ontkent zelfs dat hij zijn ondercommandant Vermeulen, voor de duur
van diens noordelijke veldtocht, het reguliere standrecht verleend had. 'Er was
er maar één die dat toe mocht passen, en dat was ik. Ik heb Vermeulen op pad
gestuurd en ik heb tegen hem gezegd: je gaat op onderzoek uit, je rapporteert aan
mij, maar je mag onder geen voorwaarde executeren.'”30
In een Andere Tijden-uitzending van 2007 worden P. van Haelem, Herman van
Goethem en Haij van Groenendaal, drie ex-militairen van het Depot Speciale
Troepen geïnterviewd. Zij hadden geen goed woord over voor Vermeulen.31
Maar in hoeverre hun getuigenissen, zestig jaar na dato, betrouwbaar waren?
Wie het weet mag het zeggen.
Naar inhoudsopgave.

30 Ad van Liempt. De massamoord van Galoeng Galoeng. Vrij Nederland, 31-01-1987. Blz. 17-18.
31 Celebes, deel 2. Regie: Erik Willems. Andere Tijden, VPRO, 18-01-2007.
https://www.anderetijden.nl/aflevering/365/Celebes-deel-2
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H.L. Zwitzer: over De Jong en IJzereef
De militair historicus H.L. Zwitzer, die we ook tegenkomen in het artikel Pronken
met andermans veren, of: Een mooi woord, 199432 , heeft het in zijn NRCbespreking van L. de Jongs Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede
Wereldoorlog deel twaalf (1987) uitvoerig over Willem IJzereefs boek.
Die passage is anno 2019 zéér relevant:
De eigenlijke bespreking door De Jong van de oorlogsmisdrijven begint
met de kwestie-Zuid-Celebes. Als bron gebruikt de historicus hiervoor
onder andere 'De Zuid-Celebes Affaire. Kapitein Westerling en de
standrechtelijke executies', een studie die in 1984 verscheen van de
hand van de Groningse historicus drs. Willem IJzereef. Dit is een open
bron waaruit iedereen kan putten. Het valt echter te vrezen dat die
door niemand meer zal worden geraadpleegd als De Jong hieruit
eenmaal zijn keuze heeft gemaakt en ex cathedra heeft gesproken.
Bijzonder betreurenswaardig zou het zijn als IJzereefs bevindingen
zouden worden ondergesneeuwd door de Jongs naar eigen inzicht
uitgevoerde bewerking van dit boek. Betreurenswaardig omdat
IJzereefs studie het resultaat is van een weloverwogen onderzoek naar
de na-oorlogse machtsstrijd in Zuid-Celebes.
De Jong gebruikt IJzereef alleen maar om uit diens boek te halen wat
van zijn gading is. Hij doet dit op zo'n manier dat bij de lezer de indruk
kan ontstaan dat beiden op dezelfde golflengte zitten en ook IJzereef
het simpele zwart-witschema van De Jong hanteert. Een voorbeeld
moge dit verduidelijken.
Excessen
Naar aanleiding van een, later weer ingetrokken, motie over ZuidCelebes van een aantal leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer,
had de minister van overzeese gebiedsdelen, mr. H.J. van Maarseveen,
begin 1949 contact opgenomen met de Hoge vertegenwoordiger van de
Kroon in Batavia. Dit leidde tot de instelling van een commissie,
32 Bart FM Droog. Pronken met andermans veren, of: Een mooi woord, 1994. De zaak Ad van Liempt. Droog
Magazine, Eenrum, 16-08-2019.
http://www.droog-mag.nl/2019/vl/pronken-1994.pdf
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bestaande uit drie juristen, die berichten over wandaden gepleegd op
Zuid-Celebes zou onderzoeken. De souvereiniteitsoverdracht op 27
december 1949 bracht dit onderzoek tot een voortijdig einde. Pas in
1954 kwamen twee van de drie leden van de commissie, mr. C. van Rij
en mr. W.H.J. Stam, met een rapport over de Zuid-Celebes-affaire.
De Jong doet het oordeel van de commissie-Van Rij-Stam af in vijf
regels, een wat schrale weergave van de niet malse conclusies die totaal
18 punten omvatten en die in de 'Excessen Nota 1969' ruim twee dicht
bedrukte pagina's beslaan. De lezer heeft recht op een evenwichtige
weergave van deze conclusies, zoals die bij IJzereef is te vinden.
Uit het boek van de Groningse historicus blijkt dat na kennisneming
van het rapport Van Rij-Stam de ministerraad besloot niet verder tot
vervolging over te gaan van de drie bij deze zaak betrokken officieren.
Dit gebeurde op grond van de redenering van de minister van justitie,
de PvdA'er mr. L.H. Donker, dat een veroordeling van Westerling
onwaarschijnlijk zou zijn. Dit bracht met zich mee dat het 'bezwaarlijk'
was de drie anderen dan wèl te vervolgen.
Deze bijzonderheden treft de lezer bij De Jong niet aan. Deze volstaat
met de mededeling dat werd besloten geen vervolging in te stellen en
hij besluit zijn betoog met de zin dat „de meeste ministers (...) er de
voorkeur aan (gaven) de zaak in de doofpot te stoppen". Alsof de
ministers letterlijk gestemd hebben over de vraag: doofpot of niet.
De problematiek die hiermee samenhangt gaat geheel aan De Jong
voorbij. Hij had zich toch ten minste de vraag moeten stellen wat er zou
zijn gebeurd als wel berechting had plaatsgehad ondanks het
vermoeden van de minister van justitie dat veroordeling van Westerling
onwaarschijnlijk was. Wat als deze was vrijgesproken of ontslagen van
rechtsvervolging? Was dan het rechtsgevoel bevredigd?”33
Naar inhoudsopgave.

33 H.L. Zwitzer. De Jong parafraseert er op los. NRC Handelsblad, Rotterdam, 05-12-1987.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000029033:mpeg21:a0068
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Latere werken over de massamoord te Galung Kampong
Een onvolledig overzicht, inclusief enige artikelen, stukken en documentaires.
Stichting Komite Utang Kehormatan Belanda. Opgericht 2005.
http://www.kukb.nl/
Celebes, deel 2. Regie: Erik Willems. Andere Tijden, VPRO, 18-01-2007.
https://www.anderetijden.nl/aflevering/365/Celebes-deel-2
Erik Willems. Belast verleden zit stevig onder de pet. [Intro: Niet alleen in Rawagede hebben
Nederlandse soldaten misdrijven begaan, ook in Galung Lombok. Na elke onthulling bleef het
echter oorverdovend stil]. De Volkskrant, Amsterdam, 09-12-2011
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/belast-verleden-zit-stevig-onder-de-pet~b05a0a8c/
N.G. Zandee, hoofdofficier van Justitie. Brief over het niet vervolgen van nog levende
Nederlandse oorlogsmisdadigers die betrokken waren bij de moorden te Rawagedeh en ZuidCelebes. Arrondissementsparket Arnhem, 13-04-2012.
http://www.kukb.nl/new/files/OM_130412_Aangiften%20Rawagedeh%20en%20ZuidCelebes.pdf
Batara R. Hutagalung. Chairman of the Committee of Dutch Honorary Debts. The Galung
Lombok Massacre. List of the Victims/Pembantaian di Galung Lombok. Daftar Nama Korban.
Batarahutagalung Blogspot, 30-06-2012.
http://batarahutagalung.blogspot.com/2012/06/galung-lombok-massacre-list-of.html
Dirk Vlasblom. Indonesië, de hype. NRC Handelsblad, Rotterdam, 20-07-2012.
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/07/20/indonesie-de-hype-12344489-a214170

Pembantaian di Galung Lombok [Het bloedbad van Galung Lombok]. Indonesische
documentaire uit 2014. Producers: Dinas Pemuda, Olahraga & Parawisata, Provinsi Sulawesi
Barat.
https://youtu.be/xkcJI1EFcqc
Maarten Hidskes. Thuis gelooft niemand mij. Zuid Celebes 1946-1947. Atlas Contact,
Amsterdam, 2016.
https://www.thuisgelooftniemandmij.nl/

Rémy Limpach. De brandende kampongs van generaal Spoor. Boom, Amsterdam, [2016], 870p.,
[50] p. kaarten.
Oorspronkelijk verschenen als proefschrift Universitaat Bern o.d.t.: Die brennenden Dorfer des
General Spoor : Niederlandische massengewalt im Indonesischen Unabhangigkeitskrieg 19451949. - 2015.
Manon van den Brekel. Redactie: Kees Schaepman. Massaexecuties op Sulawesi. Hoe Nederland
wegkwam met moord in Indonesië. Walburg Pers, Zutphen, [2017]. 175p.
Kesaksian Korban Pembantaian Westerling yang Menewaskan 40.000 Jiwa. Palembang Tribun News,
06-10-2017.

https://palembang.tribunnews.com/2017/10/06/kesaksian-korban-pembantaian-westerling-yangmenewaskan-40000-jiwa
De Zaak Ad van Liempt. Hoe steel ik een bloedbad? 19/20

Het weerwoord van Ad van Liempt (not)
Dit artikel is vóór publicatie aan Ad van Liempt voorgelegd, waarbij hem de
mogelijkheid is gegeven erop te reageren. Enig respons bleef uit.

Naar inhoudsopgave.
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