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Geachte heer Van Vree, 

U hebt publiekelijk meermaals verklaard dat 17 augustus 1945 de datum is waarop de Republiek 
Indonesië bestaat en dat Nederland dat feitelijk zou hebben erkend. 
Wij hebben u, en daarmee de historici van het onderzoek, ervan op de hoogte gebracht dat beide 
standpunten niet alleen feitelijk onjuist zijn, maar ook vanuit een integer wetenschappelijke optiek 
ongerijmd en onhoudbaar. 
 
De reden dat u persisteert bij dat standpunt lijkt o.i. dat het onderzoek daarmee het beweerde 
excessieve geweld van de Nederlandse militairen, in zo zwart mogelijke termen kan beschrijven en 
veroordelen.  De concentratie van het onderzoek op dat geweld is overigens in strijd met de 
regeringsbrief d.d., 2 december 2016. 
 
Nu u en de onderzoekers onder uw leiding, de wetenschap hebben van de feiten, heeft dat tot 
gevolg dat als in het onderzoek wordt geschreven over oorlogsmisdaden van (KNIL/Indië) veteranen, 
sprake is van laster. (artikel 262 WvS).  
Als wij, op welke wijze dan ook, moeten vaststellen dat sprake is van deze laster, zullen wij niet 
aarzelen u, als projectverantwoordelijke, en de onderzoeker(s) die het betreft/betreffen in rechte 
betrekken. 
 
Meer specifiek nog het volgende. N.a.v. de film De Oost toeteren de media elkaar na en vallen soms 
over elkaar heen om kapitein Raymond Westerling te demoniseren in een verbijsterende 
geschiedvervalsing. Cijfers over duizenden slachtoffers die hij zou hebben gemaakt vliegen ons om de 
oren. De Zuid-Celebes-affaire zou de basis zijn voor deze wolk van onzinnigheden.  
In dat kader vallen de termen oorlogsmisdadiger, grote oorlogsmisdadiger, de grootste 
oorlogsmisdadiger uit de Nederlandse geschiedenis. 
U, en dus uw onderzoeksteam, kennen de feiten, op basis van vier onderzoeken staat vast dat 
Westerling geen oorlogsmisdadiger is. Latere uitspraken van Nederlandse rechters leiden niet tot een 
ander oordeel. 
 
Daarom brengen wij u, en dus de onderzoekers die onder uw leiding functioneren, ervan op de 
hoogte dat niet zal worden geaccepteerd dat uit uw kring de opvatting komt, c.q. wordt 
gepubliceerd, dat Westerling een oorlogsmisdadiger is, c.q. een daaraan verwante term wordt 
gebruikt. Demoniseren past niet bij een integer wetenschappelijk onderzoek. 
U breng u separaat op de hoogte van de Open Brief van zijn dochter, mevrouw Palmyra Westerling, 
en kent dan haar opvatting.  
 
Mocht sprake zijn van zo’ n valse beschuldiging, dus van laster, dan zullen wij een strafrechtelijke 
procedure starten tegen u en degenen die het betreft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mr. Bauke Geersing, coördinator onderzoeksgroep AURORE. 


