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De manier waarop wij historische gebeurtenissen benoemen beïnvloedt de 
manier waarop wij hiernaar kijken. Dit geldt zeker voor de controversiële 
gebeurtenissen die centraal staan in deze editie van Leidschrift. Deze 
gebeurtenissen betreffen de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlands-Indië. Voorheen werden deze aangeduid als de Politionele 
Acties, de Nederlands-Indische oorlog of zelfs de Indonesische revolutie. 
Tegenwoordig wordt de ‘dekolonisatieoorlog’ als de benaming beschouwd 
die recht doet aan het debat dat over deze periode woedt.  

Dit debat is niet alleen zuiver wetenschappelijk. Integendeel: de 
gebeurtenissen en hun benaming liggen zeer gevoelig in Nederland. Op het 
moment dat dit nummer verschijnt, zullen Kamervragen gesteld worden (of 
zojuist gesteld zijn) en zal verder onderzoek naar de Indonesische 
Dekolonisatieoorlog gestimuleerd worden. Leidschrift had het  voorrecht  om 
voor dit nummer te mogen samenwerken met een instituut dat deze 
ontwikkelingen niet heeft afgewacht maar zelf onderzoek is gaan doen, 
namelijk het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde 
(KITLV). Zijn vernieuwende bijdrages bieden een ander perspectief op de 
gebeurtenissen tijdens deze oorlog.  
 Een belangrijk persoon in het ontstaan van de beeldvorming van 
deze dekolonisatieoorlog, was de historicus Cees Fasseur. Fasseur heeft als 
jonge historicus bijgedragen aan de totstandkoming van de Excessennota, 
waarna er geconcludeerd werd dat er weinig excessen hadden 
plaatsgevonden tijdens de Politionele Acties, zoals deze gebeurtenissen 
destijds genoemd werd. Voor dit nummer hadden we hem hierover graag 
zelf geïnterviewd, ook met oog op het onlangs verschijnen van zijn 
memoires. Door zijn overlijden in maart van dit jaar, was dit helaas niet 
meer mogelijk. Leidschrift, heeft echter de bijzondere mogelijkheid gekregen 
om een niet eerder gepubliceerd interview, gehouden door de medewerkers 
van het KILTV, aan u voor te leggen.  
 De inleiding van dit nummer is verzorgd door Bart Luttikhuis, 
verbonden aan het KITLV. Hij geeft in deze bijdrage  een korte introductie 
op de oorlog en maakt de lezer bekend met de problematiek en het 
vraagstuk rond de excessen en de Excessennota. Daarnaast geeft Leidschrift 
ook in dit nummer weer de ruimte aan veelbelovende studenten.  

De redactie hoopt dat het lezen van deze editie van Leidschrift u niet 
alleen inzicht zal bieden in deze controversiële geschiedenis, maar ook zal 
prikkelen tot het stellen van nieuwe vragen.  
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Oorlog in de archieven. Het Nederlands-
Indonesisch conflict 1945-1950 
 
Bart Luttikhuis 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 31, nummer 3, oktober 2016 

Het leven in tijden van oorlog kan gevaarlijk zijn. Op 22 juli 1949 om 7:15 
uur ’s ochtends begaf Willem Frederik Gunthardt, korporaal bij het 
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), zich naar het toilet in het 
militaire kampement aan de Greveweg in Soerabaja. Hij nam een sigaret en 
een doosje lucifers met zich mee. Enkele momenten later kwam hij het 
toilet weer uitgerend; een getuige verklaarde later:  
 

[Ik zag] dat Gunthardt met zijn onderbroek onder zijn arm uit de 

WC kwam snellen. Genoemde Gunthardt, die op dat moment erg 

zenuwachtig was, wees naar zijn benen en zei: ‘Ik sta in brand’. Ik 

zag dat het hoofdhaar van Gunthardt eenigszins verschroeid was.1 

 
Gunthardt had een brandende lucifer in de pot gegooid. De wc was kort 
daarvoor schoongemaakt en het reinigingsmiddel dat nog in de pot stond , 
had vlam gevat. Gunthardt werd met blaren in zijn gezicht, op zijn billen en 
aan zijn edele delen afgevoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis. Hermanus 
van Eldik, opperwachtmeester van de marechaussee, kreeg de opdracht om 
grondig uit te zoeken hoe een dergelijk ongeluk had kunnen gebeuren.2 
 Het onfortuinlijke lot van korporaal Gunthardt zal vermoedelijk geen 
beslissende invloed op de loop van de dekolonisatieoorlog in Indonesië 
hebben gehad. Het is een illustratie van de soms bizarre, soms aandoenlijke, 
soms ook gruwelijke verhalen waarop de historicus stuit als hij of zij het 
archief induikt om onderzoek te doen naar oorlog. Het themanummer van 
Leidschrift dat voor u ligt geeft een ‘bloemlezing’ van enkele zulke verhalen 
die door onderzoekers en studenten uit de archieven zijn opgediept in het 
kader van het onderzoeksproject ‘Nederlands Militair Optreden in 
Indonesië 1945-1950’ aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV) te Leiden. Dit project brengt het Nederlandse 

                                                 
1  Nationaal Archief Den Haag (verder NL-HaNA), Archief Strijdkrachten in 

Nederlands-Indië 1941-1957, 2.13.132 (verder Strijdkrachten), inv.nr. 3988, dossier 

54. 
2 NL-HaNA, Strijdkrachten, inv.nr. 3988, dossier 54.  
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militaire optreden tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië in kaart en 
onderzoekt de ontsporingen van geweld aan Nederlandse zijde.3 
 
  
Het KITLV-onderzoeksproject 
 
De oorsprong van ons onderzoeksproject ligt in een gezamenlijke oproep 
uit 2012 van het KITLV, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocide 
Studies.4 Deze drie instituten stelden voor een alomvattend onderzoek op te 
zetten naar het Nederlandse militaire geweld in Indonesië in de jaren van de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, in 1945-1950. Het verzoek tot 
cofinanciering aan het kabinet Rutte-II werd echter afgewezen, waarop de 
drie onderzoeksinstituten besloten het brede onderzoeksproject voorlopig 
op ijs te zetten. Het KITLV ging op basis van eigen middelen, en op 
kleinere schaal, zelf verder met het onderzoeken van deze moeilijke periode 
in de Nederlands-Indonesische geschiedenis.  
 In de eerste fase van het onderzoek zijn honderden egodocumenten 
van Indië-veteranen onderzocht. Dit deelonderzoek resulteerde onder 
andere in het boek Soldaat in Indonesië: getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde 
kant van de geschiedenis van Gert Oostindie.5 Eind 2014 zijn wij daarnaast een 
tweede fase van het project ingegaan. Hierin bestudeert een aantal 
onderzoekers – daarbij geholpen door een regelmatig wisselende groep 
studentstagiairs6 – het materiaal in het Nationaal Archief in Den Haag over 

                                                 
3  Meer informatie over het  onderzoeksproject: http://www.kitlv.nl/nl/research-

projects-dutch-military-operations-in-indonesia. De bijdragen in  dit  themanummer 

zijn uitwerkingen van bijdragen aan het KITLV-symposium ‘Oorlog in de 

archieven’, dat op 3 december 2015 in het Nationaal Archief in Den Haag werd 

gehouden: http://www.kitlv.nl/nl/event/symposium-oorlog-in-de-archieven, 

geraadpleegd  5 oktober 2016. Wij danken het  Nationaal Archief en in  het  bijzonder 

Harm Pieters voor de ondersteuning. 
4 G. Oostindie, P. Kamphuis en M. Schwegman, ‘Onderzoek geweld Nederland in 

Indië’, de Volkskrant , 19 juni 2012, p. 27. 
5 G. Oostindie, Soldaat in Indonesië: Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van 

de geschiedenis (Amsterdam 2015).  
6 Niet  al deze stagiairs komen in dit nummer aan bod, maar allen hebben waardevol 

bijgedragen aan ons onderzoek, waarvoor wij hen graag bedanken: Lotte Akkerman, 

Maarten van der Bent, Marleen van den Berg,  Gilles Bertus, Kimberley Bootsma, 

Roel Egberts, Remy Glaser,  Jeroen van den Ham, Stephan van Helden, Scott 
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het Nederlandse militair optreden: patrouilleverslagen en oorlogsdagboeken 
van de strijdkrachten, verslagen van de krijgsraden te velde, materiaal van de 
inlichtingendienst, et cetera.  
 Eén van de leidende vragen bij dat onderzoek is in welke mate, vorm, 
en context door (onderdelen van) het Nederlandse leger ‘excessief’ geweld – 
lees: oorlogsmisdaden – werd gepleegd. Maar het systematisch doorkammen 
van enkele centrale archieven resulteert uiteraard ook in veel bijvangst: 
andere onderwerpen, gebeurtenissen en eigenaardigheden van het archief 
die voor ons en andere toekomstige onderzoekers van belang kunnen zijn. 
We lezen bijvoorbeeld over Indonesische wreedheden, over 
smokkelpraktijken aan Nederlandse en Indonesische kant, over spanningen 
en geweld tussen Indonesiërs onderling, over disciplineproblemen in het 
Nederlandse leger, en ga zo maar verder. Ons onderzoek is momenteel nog 
in volle gang, maar met dit themanummer geven we een kijkje in de keuken: 
met een focus op Nederlands excessief geweld, maar ook met oog voor de 
verscheidenheid aan verhalen die wij bij onze tocht door het 
archiefmateriaal konden noteren.  
 
 
De Nederlands-Indonesische oorlog 
 
De oorlog waarnaar wij onderzoek doen begon in 1945. Op 15 augustus 
1945 kwam er een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog met de 
capitulatie van Japan. Daarmee kwam ook een officieel einde aan de Japanse 
bezetting van Nederlands-Indië. Slechts twee dagen later, op 17 augustus 
1945, riepen Soekarno en Mohammad Hatta de onafhankelijke Republik 
Indonesia uit. Op dat moment bestond die staat nog voornamelijk in hun 
ideeën: er was nog geen politiek apparaat, geen bureaucratie, geen leger. Wel 
waren er verspreid over Indonesië groepen jongeren, activisten en anderen, 
die vaak grotendeels autonome strijdgroepen organiseerden en die het in de 
praktijk brengen van de revolutie ter hand namen. Soms ging dit relatief 
vreedzaam, vaak ook gepaard met veel geweld. Berucht geworden is het 
geweld van deels ongeregelde Indonesische strijders tegen tienduizenden 

                                                                                                              
Kannekens, Tomás Kocsis, Ferdinand Lankamp, Bente de Leede,  Maarten Manse,  

Joes de Natris, Lucas van Oppen, Inge van Ruiten, Mike Spaargaren.  
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Nederlanders en Indo-Europeanen (en ook Chinezen of andere Indonesiërs) 
dat in Nederland bekend is komen te staan als de bersiap-tijd.7 
 De eerste Westerse troepen die in Indonesië voet aan land zetten 
waren de Britten, de eerste Nederlandse troepen zouden pas in de loop van 
1946 arriveren. De Britten zouden oorspronkelijk enkel tot taak krijgen om 
de achtergebleven Japanse troepen te ontwapenen en de 
autoriteitsoverdracht aan het terugkerende Nederlandse regime in goede 
banen te leiden, maar zij werden verrast door de felle strijdlust van 
Indonesische troepen, onder andere in de bloedige slag om Soerabaja (27 
oktober – 20 november 1945). 8  Intussen arriveerden al snel de eerste 
Nederlandse politieke vertegenwoordigers, die hadden gedacht redelijk 
eenvoudig terug te keren naar de aloude koloniale verhoudingen, maar 
daarmee hadden zij zich danig misrekend.9 Zij zagen zich geconfronteerd 
met een onverwacht hardnekkig, en langzaamaan steeds beter georganiseerd 
Indonesisch verzet tegen het Nederlandse gezag.  
 Wat volgde was een oorlog die vier jaar zou duren: Nederlandse 
troepen probeerden – aldus de officiële lijn – ‘rust en orde’ te vestigen. 

                                                 
7  Over de vroege periode van de Indonesische Revolutie zijn boekenkasten 

volgeschreven. Enkele hier relevante titels: B. Anderson, Java in a Time of  Revolution. 

Occupation and Resistance, 1944-1946 (Ithaca, NY 1972); A. Kahin ed., Regional 

Dynamics of  the Indonesian Revolution: Unity from Diversity (Honolulu, HI 1985); H.A. 

Poeze, ‘Walking the Tightrope: Internal Indonesian Conflict, 1945-49’ in: B. 

Luttikhuis en A. Dirk Moses ed., Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: the Dutch 

Empire in Indonesia (Abingdon 2014) 176-197. Over de bersiap: H.Th. Bussemaker,  

Bersiap! Opstand in het paradijs: De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946 

(Zutphen 2005); R. Cribb, ‘The brief genocide of Eurasians in Indonesia, 1945/46’  

in A. Dirk Moses ed., Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern 

Resistance in World History  (New York, NY 2008) 424-436; W.H. Frederick, ‘The 

killing of Dutch and Eurasian in Indonesia’s national revolution (1945-49): a “brief 

genocide” reconsidered’ in:  Luttikhuis en Dirk Moses ed.,  Colonial Counterinsurgency 

122-154. 
8 R. MacMillan,  The British Occupation of  Indonesia 1945-1946: Britain, the Netherlands 

and the Indonesian Revolution (Londen 2005).  
9 Wel waren er ideeën om tot een nieuwe koloniale verhouding te komen – onder 

Nederlandse directie – maar eerst moest het gezag hersteld worden. De 

Indonesische revolutionairen dachten daar anders over. Zie over Nederlandse 

politieke denkbeelden o.a.: J.J.P. de Jong, De terugtocht: Nederland en de dekolonisatie van 

Indonesië (Amsterdam 2015). 
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Zoals Christiaan Harinck in dit nummer laat zien zagen zij de Indonesische 
tegenstander niet als een legitieme vijand, maar vooral als extremisten of 
terroristen die bestreden moesten worden ten bate van de vreedzame 
burgerbevolking. Indonesische troepen (zowel het officiële leger in 
oprichting van de Republiek als irreguliere strijdgroepen) waren intussen 
militair gezien veel zwakker. Zelfs het aanschaffen van wapens leidde tot 
veel moeilijkheden, waardoor de Indonesische Republiek moest terugvallen 
op riskante buitenlandse smokkelnetwerken, zoals Maarten Manse in dit 
nummer illustreert. Maar de Indonesische strijders konden toch telkens 
terugvallen op guerrillatactieken om het Nederlandse economische en 
morele uithoudingsvermogen langzaamaan uit te putten.  
 In de loop van de vier jaar dat dit conflict voortsleepte (1945-1949) 
werden verschillende pogingen gedaan om tot een politieke oplossing te 
komen, maar telkens zonder succes omdat de Nederlandse en de 
Republikeinse agenda te ver uiteenliepen. Pas in de loop van 1949, onder 
zware internationale druk, geplaagd door de economische last van de 
voortslepende oorlog, en geconfronteerd met een steeds kritischer 
thuispubliek, ging Nederland ertoe over te onderhandelen over een 
definitieve soevereiniteitsoverdracht. Op 27 december 1949 was deze een 
feit. Toch zou het nog ruim een jaar duren voordat de laatste Nederlandse 
troepen gerepatrieerd werden.10 
 In Nederland is ten onrechte lang het beeld blijven voortbestaan dat 
de daadwerkelijke militaire strijd tussen Nederland en de Republiek 
Indonesië beperkt bleef tot de korte periode van de twee zogenaamde 
Politionele Acties (21 juli – 4 augustus 1947 en 19 december 1948 – 5 
januari 1949). Tijdens deze acties zette het Nederlandse leger grootschalig 
materieel en manschappen in en breidde het gebied onder zijn formele 
controle aanmerkelijk uit. Maar beide keren waren die veroveringen 
misleidend: effectieve controle was er alleen over de steden en de 
belangrijkste verbindingswegen, terwijl Indonesische strijders zich 
terugtrokken op het platteland en in de bergen. Bij elkaar vielen er dan ook 
meer slachtoffers in de periodes tussen en na de Politionele Acties, tijdens 
Indonesische (guerrilla-)acties en zogenaamde Nederlandse ‘zuiveringsacties’ 
of ‘sweeps’. In het bijzonder het eerste half jaar van 1949, na de tweede 

                                                 
10 Het meest recente overzicht van de militaire strijd: J.A. de Moor, Generaal  Spoor: 

Triomf en tragiek van een legercommandant  (Amsterdam 2011). Voor recente overzichten 

van de politieke onderhandelingen: De Jong, De terugtocht ; H.W. van den Doel, 

Afscheid van Indië: De val van het Nederlandse imperium in Azië  (Amsterdam 2000). 
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Politionele Actie, was er sprake van een constante voortzetting van kleinere 
en grotere confrontaties, die niet zelden uitmondden in zeer gewelddadige 
terreur en contra-terreur.11 
 Bij het bestuderen van het regelmatig ‘excessieve’ geweld tijdens deze 
oorlog moeten we ons daarom ervan bewust zijn dat zich een spiraal van 
geweld ontwikkelde: geweld van de ene partij veroorzaakte en versterkte het 
geweld van de andere partij, en vice versa. Dat wil niet zeggen dat al het 
geweld van beide zijden automatisch moreel gelijkgesteld moet worden, of 
dat (excessief) geweld ten tijde van oorlog als een soort onvermijdelijke 
natuurkracht moet worden gezien – geweld wordt nog altijd door specifieke 
personen op specifieke momenten in een specifieke context gepleegd. Het 
betekent wel dat we het geweld van de ene partij niet geïsoleerd van dat van 
de andere partij kunnen analyseren.12  
 Daarnaast is het ook een complicerende factor – zoals bij veel 
dekolonisatieoorlogen – dat de oorlog veel chaotischer was dan gevat kan 
worden in het simpele beeld van een anti-koloniale opstand van ‘de 
Indonesiërs’ tegen het koloniale gezag van ‘de Nederlanders’. Zoals Tom 
van den Berge in dit themanummer benadrukt richtte Indonesisch geweld 
zich niet alleen tegen Nederlandse militairen en burgers, maar ook vaak 
tegen de etnisch-Chinese minderheid die ervan beschuldigd werd met het 
Nederlandse gezag samen te werken, tegen Indonesische groepen die 
traditioneel als pro-Nederlands werden gezien, zoals de Ambonezen en 
Menadonezen, en tegen Indonesische bureaucraten en functionarissen die 
onder het Nederlandse regime in hun ambt bleven.13 Verder waren er ook 
tussen verschillende groepen Indonesische revolutionairen grote verschillen 
in de toekomstvisie voor het onafhankelijke Indonesië. Kevin Fogg gaat in 
dit nummer in op de specifiek religieuze interpretaties van de revolutie door 
islamitische leiders. De interne Indonesische spanningen leidden uiteindelijk 
in het najaar van 1948 zelfs tot een communistische opstand tegen de 
Republiek Indonesië in en rond de plaats Madioen op Oost-Java, en in het 

                                                 
11 P. Groen, Marsroutes en dwaalsporen: Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 

1945-1950 (Den Haag 1991);  R.  Frakking, ‘“Who wants  to cover everything, covers 

nothing”: the organization of indigenous security forces in Indonesia, 1945–50’ in: 

Luttikhuis en Dirk Moses ed., Colonial Counterinsurgency, 111-132; A.H. Nasution, 

Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 6 en 10 (Jakarta 1978 en 1979). 
12  Zie de artikelen  in de bundel: Luttikhuis en Dirk Moses ed., Colonial  

Counterinsurgency. 
13 Zie ook: Poeze, ‘Walking the Tightrope’.  
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daaropvolgende jaar tot de oprichting van een onafhankelijke islamitische 
staat op West-Java (de Negara Islam Indonesia). Het neerslaan van de 
Madioen-opstand door de Republiek in 1948 kostte duizenden zo niet 
tienduizenden het leven. Het onderdrukken van de Negara Islam Indonesia 
zou nog voortslepen tot in de jaren zestig. 14  Kortom: parallel aan de 
dekolonisatieoorlog tussen Nederland en de Republiek Indonesië vond er 
een scala aan andere conflicten plaats, waardoor de oorlog in veel situaties 
de eigenschappen van een burgeroorlog aannam.  
 
 
De ‘excessen’-discussie 
 
Eén van de centrale thema’s in de Nederlandse discussie over de oorlog in 
Indonesië is de vraag naar de omvang en rol van ‘excessief’ geweld: zijn 
Nederlandse militairen (of militairen onder Nederlands gezag) over de 
schreef gegaan, hebben zij in Indonesië oorlogsmisdaden gepleegd? Zo ja, 
waren zulke ‘excessen’ dan incidenten of was het een structureel onderdeel 
van de Nederlandse oorlogvoering? Deze vraag is veel bediscussieerd , niet 
alleen in de historiografie. Het houdt ook al bijna vijftig jaar de publiek-
politieke gemoederen bezig.15 Ook ons onderzoek is, zoals gezegd, in eerste 
instantie uit die vraag voortgekomen, ook al is onze themazetting sindsdien 
sterk verbreed. 
 Al ten tijde van het conflict zelf was er enige publieke aandacht voor 
wandaden begaan door Nederlandse militairen. In sommige gevallen 
stuurden verontwaardigde Nederlandse burgers of militairen in het veld, die 
zich over geweldsincidenten opwonden, brieven aan familie in Nederland, 
aan kranten, of aan politiek vertegenwoordigers die hier in enkele gevallen 

                                                 
14 Over Madioen: H.A. Poeze, Verguisd en vergeten: Tan Malaka,  de  linkse beweging en de 

Indonesische revolutie, 1945-1949 (Leiden 2007).Over de Negara Islam Indonesia:  Cornelis 

van Dijk, Rebellion under the Banner of  Islam: The Darul Islam in Indonesia (Den Haag 

1981); C. Formichi, Islam and the Making of  the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 

20th Century Indonesia (Leiden 2012).  
15 Voor een overzicht van de recent weer opgelaaide discussie: S. Scagliola, ‘Cleo's  

“unfinished business”: coming to terms with Dutch war crimes in Indonesia’s war 

of independence’  in: Luttikhuis en Dirk Moses,  Colonial Counterinsurgency , 240-260; S. 

Scagliola, Last van de oorlog: De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking 

(Amsterdam 2002); B. Luttikhuis, ‘Juridisch afgedwongen excuses: Rawagedeh , 

Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid’, BMGN 129 (2014) 92-105. 
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Kamervragen over stelden. Soms ook leidden berichten in de Indonesische 
of buitenlandse pers tot verontwaardiging die de Nederlandse autoriteiten 
ertoe overhaalden om onderzoek te doen. De meeste later berucht 
geworden geweldsexcessen – zoals bijvoorbeeld in Zuid-Celebes en 
Rawagedeh – zijn oorspronkelijk op deze manier door klokkenluiders 
bekend geworden.16 Zoals de onlangs overleden prof. dr. Cees Fasseur in 
een interview in dit nummer aangeeft (en zoals Nico van Horn in zijn studie 
van de ‘Commissie Excessen’ bevestigt), zijn die toenmalige interne 
onderzoeken van groot belang geweest voor de latere historische analyse. 
Zeer waarschijnlijk hebben er nog vele andere kleinschalige en mogelijk ook 
grootschalige ontsporingen plaatsgevonden, maar als die niet destijds 
bredere aandacht trokken zijn ze in het archiefmateriaal moeilijk vast te 
stellen. We hebben dan ook vrijwel zeker te maken met significante 
onderrapportage.17 In de meeste gevallen zal dergelijke onderrapportage niet 
te verhelpen zijn, maar zoals in dit nummer Lotte Akkerman, Kimberley 
Bootsma en Bente de Leede laten zien, kan in enkele gevallen inventief en 
divers bronnengebruik een uitkomst bieden.  
 De eerstvolgende keer in de naoorlogse geschiedenis dat de vraag 
naar Nederlandse oorlogsmisdaden opnieuw in de publiciteit kwam was in 
1969. De veteraan Joop Hueting sprak in een interview in de Volkskrant en 
vervolgens op televisie bij het VARA-programma Achter het Nieuws 
openhartig over oorlogsmisdaden die hij zelf had gezien en waaraan hij 
deels ook had deelgenomen: executies, martelingen, plunderingen. Hij stelde 
ook dat dergelijke oorlogsmisdaden geen incidenten maar de ‘normale gang 
van zaken’ in Indië waren geweest. Hueting veroorzaakte met zijn 
uitspraken grote roering in de Nederlandse pers en politiek. De oppositie in 
de Tweede Kamer riep op tot een parlementaire enquête. Hierop beloofde 
de regering, onder de gewezen marineofficier minister-president Piet de 
Jong, om eerst een ambtelijk rapport op te laten stellen met een overzicht 
van het beschikbare archiefmateriaal over de aard en omvang van door 
Nederlandse militairen gepleegde ‘excessen’. In vier maanden tijd werd dit 
rapport opgesteld, na wat de secretaris van de verantwoordelijke ambtelijke 

                                                 
16 R. Limpach, ‘Business as Usual: Dutch Mass Violence in the Indonesian War of 

Independence 1945-49’ in:  Luttikhuis en Dirk Moses ed.,  Colonial Counterinsurgency, 

64-90; P. Romijn, ‘Learning on “the Job”: Dutch War Volunteers entering the 

Indonesian War of Independence,  1945-46’ in:  Luttikhuis en Dirk Moses,  Colonial 

Counterinsurgency, 91-110. 
17 Vgl. hierover: Oostindie, Soldaat in Indonesië.  
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commissie (en latere Leidse hoogleraar) Cees Fasseur eens een ‘haastige 
rondgang door de archieven’ heeft genoemd. In juni 1969 werd de nota aan 
de Tweede Kamer aangeboden, en ging de geschiedenis in als de 
Excessennota.18 In de nota concludeerde de regering:  

 
De Regering betreurt dat er zich excessen hebben voorgedaan, maar 

zij handhaaft  haar opvatting,  dat de krijgsmacht als geheel zich  in 

Indonesië correct  heeft gedragen. De verzamelde gegevens 

bevestigen, dat van systematische wreedheid geen sprake is  geweest. 

Een voorbehoud wordt gemaakt voor de Zuid-Celebesaffaire en [...] 

ook voor hetgeen kan zijn geschied ter verzameling van inlichtingen 

omtrent de tegenstander.19 

 
Bij de nota werden de lijsten met opgespoorde ‘excessen’ bijgevoegd. De 
coalitiepartijen waren tevreden en een verdere parlementaire enquête kwam 
er niet. Interessant genoeg is later bekend geworden dat de hierboven 
geciteerde passage in een eerder ontwerp van de nota – alvorens deze door 
de minister-president zelf werd geredigeerd – veel voorzichtiger was 
geformuleerd: de commissie concludeerde juist dat op basis van het 
verzamelde archiefmateriaal geen definitieve uitspraak over de omvang van 
de wreedheid kon worden gedaan.20 
 In de decennia sinds het uitkomen van de Excessennota keerden 
Nederlandse oorlogsmisdaden herhaaldelijk terug in de actualiteit, onder 
andere naar aanleiding van het uitlekken van het Indische deel (deel 11) van 
Loe de Jongs monumentale werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog in 1988, naar aanleiding van het bezoek van koningin Beatrix 
aan Indonesië in 1995, en naar aanleiding van een redevoering van minister 
van Buitenlandse Zaken Ben Bot in 2005 tijdens een bezoek aan Indonesië, 
waarin hij ‘spijt’ uitsprak voor het feit dat Nederland tussen 1945 en 1949 
‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ had gestaan. 21 Academische 
onderzoekers hebben intussen ook niet stil gezeten. Al in 1970 verscheen de 

                                                 
18 ‘Excessennota: Nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent 

excessen in  Indonesië begaan door Nederlandse militairen  in de periode 1945-1950’,  

Kamerstukken 1968-1969, nr. 10008, 3; zie ook de heruitgave:  J. Bank, De 

excessennota: Nota betreff ende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië 

begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950 (Den Haag 1995). 
19 ‘Excessennota’, 8. 
20 Scagliola, Last van de oorlog, 149-151. 
21 Luttikhuis, ‘Juridisch afgedwongen excuses’, 102. 



Bart Luttikhuis 
 

 

16 

invloedrijke studie Ontsporing van Geweld van de sociologen (en veteranen) 
J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix, waarin zij in tegenstelling tot de 
Excessennota concludeerden dat excessief geweld structureel was ingezet. 
Latere detailstudies over bepaalde legeronderdelen, acties, of tijdsperiodes, 
hebben veel aan ons beeld van de oorlog bijgedragen.22 
 Ook in de afgelopen jaren zijn Nederlandse oorlogsmisdaden in 
Indonesië weer volop in de publiciteit gekomen. Deze nieuwste golf begon 
met een rechtszaak die het Comité Nederlandse Ereschulden in 2008 
namens de weduwen van enkele slachtoffers uit het dorp Rawagedeh 
aanspande tegen de Nederlandse staat. Advocate Liesbeth Zegveld wist 
deze zaak tot een succesvol einde te brengen, waarmee de Nederlandse staat 
in 2011 gedwongen werd om excuses te maken voor het bloedbad te 
Rawagedeh (nu Balongsari geheten) op 9 december 1947. De weduwes 
kregen een schadevergoeding van 20.000 euro. Kort hierna werd een tweede 
rechtszaak aangespannen namens weduwes van mannen die tijdens de acties 
van het Korps Speciale Troepen in Zuid-Celebes waren geëxecuteerd 
(december 1946 tot februari 1947). Toen ook deze zaak ten nadele van de 
Nederlandse staat uitviel, besloot de regering een regeling te treffen om 
claims in het kader van vergelijkbare gevallen voortaan buiten de rechter om 
te behandelen.23  
 Tegelijkertijd met deze rechtszaken (en deels als gevolg ervan) komt 
de Nederlandse oorlog in Indonesië ook in andere vormen regelmatig in de 
pers. In de afgelopen vijf jaar verschijnen met regelmaat artikelen in dag- en 
weekbladen waarin Nederlandse oorlogsmisdaden worden aangekaart – 
vaak met de herhaalde claim dat hiermee een taboe wordt doorbroken of 
een vergeten bladzijde van de Nederlandse geschiedenis wordt opgeslagen.24 
Ook historici, onder wie uiteraard wijzelf, hebben het bijltje opnieuw 
opgenomen. Recente publicaties lijken een consensus te hebben bereikt dat 
militairen onder Nederlands gezag in ieder geval met grotere regelmaat dan 

                                                 
22 Onder meer:  W. IJzereef, De Zuid-Celebes af faire (Dieren 1984); Groen, Marsroutes; 

J.A. de Moor, Westerling’s oorlog: Indonesië 1945-1950: De geschiedenis van de commando’s 

en parachutisten in Nederlands-Indië 1945-1950 (Amsterdam 1999); Scagliola, Last van de 

oorlog ; De Moor, Generaal Spoor; Luttikhuis en Dirk Moses, Colonial Counterinsurgency .  
23 Zie over deze rechtszaken en de nasleep:  Luttikhuis, ‘Juridisch afgedwongen 

excuses’.  
24 Voor een mediaoverzicht zie onze website: : http://www.kitlv.nl/nl/research -

projects-dutch-military-operations-in-indonesia. 
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de Excessennota suggereerde, en waarschijnlijk zelfs structureel, overgingen 
tot schendingen van het oorlogsrecht.25  

Minder duidelijkheid en overeenstemming is er echter over de 
vragen naar medeweten, mogelijk toedekken, of zelfs aanmoedigen van 
geweld door de legertop en de politiek verantwoordelijken. Ook de rol van 
geweld in het kader van het inlichtingenwerk, en de gevolgen van 
zogenaamd mechanisch geweld (artillerie, luchtwapen) blijven deels in 
duister gehuld, evenals de relatie tussen Indonesisch en Nederlands geweld. 
Daarnaast is het Indonesische archiefmateriaal in de Nederlandse 
geschiedschrijving tot op heden vrijwel volledig genegeerd, waarmee een 
waardevolle kans gemist wordt de onderrapportage in de Nederlandse 
militaire archieven aan de kaak te stellen.26 In ons verdere onderzoek willen 
wij aan dergelijke vragen meer aandacht besteden. Het KITLV pleit daarom 
nog steeds – in samenwerking met het NIMH en het NIOD – voor een 
breed opgezet onderzoek om deze controversiële episode uit de 
Nederlandse geschiedenis met de gepaste diepgang te kunnen bestuderen.  

Zoals Cees Fasseur het in dit themanummer uitdrukt: ‘Het is toch 
een bloody shame als zo’n groot onderzoek nooit zou gebeuren.’ Het voor u 
liggende themanummer met daarin artikelen uit ons lopende onderzoek – 
aangevuld met een externe bijdrage van de historicus Kevin Fogg uit 
Oxford – kan uiteraard niet in de plaats komen van een dergelijk omvattend 
onderzoek. Maar wat de hier verzamelde artikelen wel laten zien is de 
complexiteit en veelzijdigheid van een conflict als de Nederlands-
Indonesische oorlog. Zelfs ogenschijnlijk onbenullige ongelukken zoals die 
van korporaal Gunthardt horen bij dat beeld: we moeten bijvoorbeeld niet 
vergeten dat bijna de helft van de Nederlandse militaire slachtoffers niet 
door oorlogsgeweld sneuvelde maar overleed aan de gevolgen van 
ongelukken of ziektes. Alleen door het samenbrengen van een rijkdom aan 

                                                 
25 Limpach, ‘Business as Usual’; Oostindie, Soldaat in Indonesië; B. Luttikhuis en A. 

Dirk Moses, ‘Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch empire in 

Indonesia’ in: idem ed., Colonial Counterinsurgency , 1-24; R. Raben, ‘Epilogue: On 

Genocide and Mass Violence in Colonial Indonesia’ in: Luttikhuis en Dirk Moses, 

Colonial Counterinsurgency, 329-347. Uitgekomen sinds de sluiting van de redactie voor 

dit nummer, en dus in het schrijven van deze inleiding niet meegewogen: R. 

Limpach, De brandende kampongs van Generaal Spoor (Amsterdam 2016). 
26  B. Luttikhuis en C. Harinck, ‘“Behoudens normale patrouillegang geen 

bijzonderheden”? Voorbij het koloniale perspect ief middels Indonesische bronnen, 

1945-1949’, BMGN (verwacht).  
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perspectieven – Nederlandse en Indonesische – kunnen we de oorlog van 
1945-1949 beter gaan begrijpen.   
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Inleiding  
 
De archetypische moderne militaire verslaglegger hanteert zijn pen met 
beheersing.* Zijn werk moet kort en bondig zijn, en ontdaan van emoties en 
normatieve kwalificaties. De bestudering van de Nederlandse militaire 
verslaglegging van tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-
1949 leert echter dat van deze stijl- en stelregel geregeld werd afgeweken, 
met name bij de beschrijving van de tegenstander. Waar normaliter 
‘tegenstander’ of ‘verzetspartij’ zou staan, treft men daarentegen 
formuleringen als ‘extremisten’, ‘benden’, ‘kwaadwilligen’, ‘subversieve 
elementen’, ‘rampokkers’, ‘terroristen’, ‘pemoeda’s’, en meer van zulks aan.1  

Wat betekent dit, en hoe kunnen we dit verklaren? In dit artikel zal 
worden betoogd dat dergelijk taalgebruik onderdeel uitmaakte van twee 
specifieke discoursen die het vijandbeeld sterk hebben bepaald tijdens deze 
oorlog. Het eerste betreft een Westers militair discours over non-
conventionele conflicten, terwijl het tweede een koloniaal, oriëntalistisch 
discours is over de bevolking van Nederlands-Indië. De in deze discoursen 
gebruikte aanduidingen en typeringen zullen worden verklaard naar de 
inzichten die het van oorsprong literatuurhistorische wetenschapsveld van 
de imagologie heeft opgeleverd. 
 
 
Imagologie  
 
Imagologie is de studie naar nationale (Europese) stereotypen en 
vooroordelen. De inzichten die dit oplevert zijn echter ook toe te passen op 

                                                 
* Graag zou ik dr. P. Bijl, prof. dr. J. Leerssen, dr. B. Luttikhuis, prof. dr. G. 

Oostindie en  prof.  dr. B.  Schoenmaker wil len danken voor hun waardevolle 

commentaar bij eerdere versies van dit artikel. 
1 Deze termen komen veelvuldig voor in de ongeveer 150 oorlogsdagboeken die 

bewaard zijn in het  Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie, Collectie 

Archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië 1941-1957, archiefnummer 2.13.132. 
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niet-nationale en niet-Europese typeringen, daar het uiteindelijk gaat om 
morele en/of psychologische typeringen op basis van etniciteit. Dergelijke 
typeringen worden in de imagologie etnotypen genoemd, en zo ook in de rest 
van dit artikel. Etnotypen ontstaan en ontwikkelen zich door ervaring met 
de ander en het vreemde. De etnotypering van de ander is daarmee ook een 
reflectie van het zelfbeeld. Kijkend naar de structuur van etnotypen valt op 
dat ze bijna altijd zijn opgebouwd uit binaire tegenstellingen, zoals noord-
zuid, centrum-periferie, en masculien-feminien. Een van de belangrijkste 
kenmerken van etnotypen is dat ze niet of maar heel moeilijk falsificeerbaar 
zijn. Een publiek voor of een gebruiker van een etnotype zal deze primair 
niet op zijn waarheidsgehalte, maar op zijn geloofwaardigheid beoordelen. 
De overtuigingskracht van etnotypen zit juist in het feit dat ze resoneren 
met beelden die mensen al hebben van de getypeerde groep in kwestie.  

Nu is het niet zo dat etnotypen onveranderlijk zijn, of altijd hetzelfde 
betekenen. Hiermee raken we de kern van het etnotype: het baseert zich op 
één of enkele eigenschappen, die vervolgens gepositioneerd kunnen worden 
binnen een eigen bandbreedte, en daarbinnen meerduidig en tegenstrijdig 
(kunnen) zijn. De betekenis en invulling van het etnotype passen zich aan 
de historische omstandigheden aan. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van 
Duitsers als gründlich: afhankelijk van de (historische) situatie kan dit een 
positieve of negatieve connotatie hebben. 

Wat is nu het belang van het ontleden van etnotypen? In de eerste 
plaats biedt het inzicht in de beeldvorming over de ander en de 
ontwikkeling van het zelfbeeld van groepen in hun historische context. In 
de tweede plaats richt het onze aandacht op de krachtige, sturende werking 
van taal. Beeldvorming en zelfbeeld zijn niet statisch, maar vormen 
nadrukkelijk ook zelf een onderdeel van historische ontwikkelingen. Taal en 
andere cultuuruitingen zijn niet alleen een weerspiegeling van de 
werkelijkheid, maar hebben zelf ook een werkelijkheidsscheppende kracht. 
Bekend is het voorbeeld van de Judenfrage uit de Nazistische retoriek. Deze 
formulering maakte de Joodse aanwezigheid in de samenleving tot een 
vraagstuk, en een maatschappelijk vraagstuk vraagt om een antwoord, zo 
niet een oplossing.2  

                                                 
2 Deze alinea is  gebaseerd op J. Leerssen, ‘The Rhetoric of National Character. A 

Programmatic Survey’, Poetics Today 21 (2000) 267-292; J. Leerssen, 

‘Identity/alterity/hybridity and Image’ in: M. Beller and J. Leerssen ed., Imagology. 

The Cultural Construction and Literary Representation of  National Characters. A Critical 

Survey (Amsterdam 2007) 335-341; J. Leerssen, ‘Ethnotypen sind Akteure.  Zur 
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Militaire verslaglegging  
 
De Nederlandse strijdkrachten te land in Indonesië bestonden uit het 
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en de uit Nederland 
gezonden eenheden van de Koninklijke Landmacht (KL).3  Beide legers 
opereerden onder een gezamenlijk commando, en gebruikten dezelfde 
manier van verslaglegging.4 Militaire verslaglegging is er in verschillende 
vormen en maten. In dit artikel staan de periodieke rapportages en 
zogenaamde oorlogsdagboeken van individuele militaire onderdelen centraal.  

Zoals het een goed gebureaucratiseerde krijgsmacht betaamt, werd 
van het laagste niveau af gerapporteerd naar het eerstvolgende niveau in de 
militaire rangorde. Vanaf compagnie- en met name vanaf bataljonsniveau 
was de verslaglegging schriftelijk en officieel in karakter, en in het 
Nederlands opgesteld.5 Dagelijkse berichten waren vaak telegrammen, of in 
ieder geval in telegramstijl geschreven. In regio’s waar veel gebeurde gaven 
bataljonscommandanten vaak dagelijks of in ieder geval een paar keer per 
week hun berichten door. In rustigere regio’s en gedurende de eerste 

                                                                                                              
Poetik und Rhetorik des Vorurteils’ in:  B. Engler, Wir und die Anderen: Stereotypen in 

der Schweiz (Freiburg 2011) 5-20; C. J. Gilbert, An Art of  War. National Character and 

the Burden of  Caricature (Proefschrift Indiana University 2015). Het voorbeeld van de 

Judenfrage is te vinden in Leersen, ‘Ethnotypen sind Akteure’, 3. 
3 De landstrijdkrachten vielen onder het commando van de Legercommandant in 

Nederlands-Indië te Batavia. De Koninklijke Marine had  zijn eigen commando 

voor de Indische wateren (Commandant Zeemacht). De Mariniersbrigade vocht 

echter op land, en viel daarmee operationeel onder het  commando in Batavia.  

Organisatorisch bleef de brigade echter onderdeel van de Marine. Op detailniveau 

week de periodieke verslaglegging van de Mariniersbrigade hierdoor af,  maar 

wezenlijke versch illen  met de KNIL en KL-verslaglegging  zijn er niet. Het arch ief 

van de Mariniersbrigade is  om deze reden verspreid terug te vinden in NA, 

Strijdkrachten Ned.-Indië en  NA, Ministerie van Defensie,  archief van de 

Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië 1945-1950, archiefnummer 2.13.72.  
4  Het model voor de Nederlandse militaire verslaggeving van na de Tweede 

Wereldoorlog was de Britse manier van verslaglegging.  
5 In dit artikel zal verder niet worden ingegaan op de taalproblematiek binnen het  

KNIL. Het volstaat voor hier om te melden dat mondelinge communicatie met 

inheemse militairen vaak in een vorm van Maleis ging, maar dat officiële 

correspondentie doorgaans in het Nederlands was. Tekstmateriaal bedoeld voor de 

manschappen werd  echter vaak vertaald. Voor een korte introductie:  A. van Dijk en 

J.L. Soethers,  ‘Language Matters  in the Military’  in: G. Caforio e.a.  ed., Armed Forces 

and Conf lict Resolution: Sociological Perspectives (Bingley 2008) 303-325, 307-310. 
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chaotische maanden van het conflict lag de frequentie vaak lager. 6  De 
berichten van de bataljons kwamen allemaal binnen bij het 
brigadecommando waar het bataljon onder viel. 7 ’s Avonds werden alle 
berichten die waren binnengekomen verzameld en in een rapport gezet.8 
Deze dagelijkse rapporten werden verder uitgewerkt, aangevuld met 
anderszins verkregen informatie en vormden de basis voor de periodieke 
‘situatierapporten’, waarin volgens een vaststaand schema de situatie in het 
brigadevak werd beschreven: de locaties van de onderhorige eenheden, het 
handelen van de vijand, het eigen optreden, een overzicht van de eigen en 
toegebrachte verliezen en een analyse van de toestand. Een summier 
voorbeeld: ‘De aanhoudende vijandelijke acties in het westen zullen nu in de 
toekomst gemakkelijk worden afgeslagen. De zuid-sector is minder 
blootgesteld aan vijandelijke aanvallen dan enige dagen geleden. De stad en 
vliegveld sector zijn rustig.’9 Niet zelden echter besloegen situatierapporten 
vele pagina’s.  

Naast deze directe rapportage hield ieder bataljon een logboek bij van 
de eigen activiteiten: het oorlogsdagboek. Deze werden vaak per kwartaal 
opgesteld en naar de hogere niveaus doorgestuurd. De functie van deze 
verslaglegging was vastlegging, maar ook verantwoording. Als bijlages zijn 

                                                 
6 De chaotische eerste paar maanden van het conflict (oktober 1945 tot maart 1946) 

hadden ook hun weerslag op de verslaglegging. De wederopbouw van het KNIL 

ging met veel improvisatie gepaard, terwijl met militaire inzet  niet werd gewacht 

totdat het KNIL ook administratief weer volledig goed liep. De overgebleven 

berichtgeving is vaak erg summier. Niet zelden is het papier waarop geschreven of 

getypt is  gerecycled of van bijzondere bron, variërend van duur briefpapier met 

watermerk tot de lege achterkant van voorbedrukte Japanse formulieren. 
7  Verschillende bataljons vielen onder een brigade. Een brigade was 

verantwoordelijk voor een bepaalde geografische regio. 
8 Deze dagelijkse rapporten zijn vaak wat chaotisch van aard: het betreft steeds een 

verzameling van alle binnengekomen berichten die dag tot het sluitingsuur (vaak 

22.00 uur). Omdat niet iedere onderhavige eenheid zijn berichten ook op de dag 

zelf doorstuurde, omdat de berichtgeving er soms lang over deed of omdat er een 

bericht ter aanvulling op een eerder bericht binnen was gekomen, beslaan deze 

dagelijkse overzichten vaak berichten uit versch illende dagen voor de huidige datum. 

Vgl. bijvoorbeeld NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv.  nrs  1866 en 1867 met 1870 

en 1871.  
9 NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv.nr. 352, ‘TTC Noord-Sumatra en Z-brigade,  

Overzicht en ontwikkeling van den toestand van 26 tot  27  juli ’47 –  22.00 u 20 juli-

18 augustus 1947’, rapport van 26-27 juli 1947. 
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soms ook verslagen van individuele acties, patrouillerapporten en dergelijke 
bijgesloten, maar standaard is dit allerminst. Al met al is er van de meeste 
Nederlandse eenheden die in Indië actief waren wel enige verslaglegging 
overgeleverd, wat een corpus oplevert van zo’n 150 oorlogsdagboeken. De 
periodieke berichtgeving is terug te vinden bij de archieven van de brigade-
staven of nog hogere niveaus.10  

De stijl van de verslaglegging in de periodieke rapportage en de 
oorlogsdagboeken is redelijk uniform. In zijn algemeenheid kan gesteld 
worden dat de woordkeuze, de toon en de stijl van militaire verslaglegging 
in twintigste-eeuwse gebureaucratiseerde legers naar westers model in de 
regel nuchter, zakelijk en neutraal is. Althans, zo zouden militairen het zelf 
(hebben) kunnen omschrijven. De verslaglegging kenmerkt zich als ‘zakelijk’ 
door zijn bondigheid, het gebruik van korte zinnen en een arm gebruik van 
moreel en emotioneel kwalificerende bijvoeglijke naamwoorden. Het is 
belangrijk hierbij op te merken dat de militaire verslaglegging interne 
professionele communicatie betreft: opsteller en lezer interpreteren en 
handelen vanuit hetzelfde kader. Hetgeen beschreven wordt, en hoe het 
beschreven wordt, wordt sterk bepaald door hoe een leger functioneert en 
hoe het zichzelf ziet. Militaire communicatie moet idealiter zo kort, helder 
en mono-interpretabel mogelijk zijn, daar het anders in de chaos en stress 
van kritieke situaties tot onnodige en mogelijk zelfs gevaarlijke vertraging en 
verwarring kan leiden. Daar komt bij dat een dergelijke stijl ook past bij het 
zelfbeeld van een krijgsmacht als een strak georganiseerde, goed geoliede 
professionele oorlogsmachine. Dit leidt tot een duidelijke neiging het 
beschreven handelen weer te geven als onderdeel van vaste en logische 
(militaire) procedures en altijd te plaatsen in het licht van het militaire doel.11  

Het voorgaande betreft militaire verslaglegging in theorie. In 
werkelijkheid zijn er tal van afwijkingen en taalkundige ‘ontsporingen’. Er is 
bijna altijd een spanning tussen het taalgebruik dat de militairen zelf 
gebruiken in eigen, private verslaglegging of conversaties, en de toon van de 
‘zakelijke’ officiële militaire verslaglegging. Sterk kwalificerende, al dan niet 
denigrerende beschrijvingen en ‘onfatsoenlijk’ taalgebruik zullen altijd wel 
ergens in de verslagleggingsketen opduiken. Gegeven de noodzakelijke 
efficiëntie (en de discipline) zal hiertegen echter in de regel worden 
opgetreden, daar dit het doel van de militaire verslaglegging (en daarmee 

                                                 
10 Beide verslagsoorten treft men aan in NA, Strijdkrachten Ned.-Indië. 
11 Voor de procedurele beschrijving:  P.  Bijl,  Emerging Memory. Photographs of Colonial 

Atrocity in Dutch Cultural Remembrance (Amsterdam 2015) 46-47. 
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meer algemeen het militaire zelfbeeld) in potentie ondermijnt. Soms is dit 
expliciet terug te vinden in het archief: 

 
Uw stijl, welke door u werd gebezigd in de derde, vierde en zesde 

alinea van bovenaangehaald schrijven, is  niet in  overeenstemming 

met de eischen, welke aan dienstcorrespondentie moeten worden 

gesteld en het is mijn uitdrukkelijke wensch, dat U in den vervolge 

een meer gematigde toon zult voeren.12  

 
Interessant is nu dat in de verslaglegging van het KNIL en de KL tijdens de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog juist vaak sprake is of lijkt te zijn 
van een afwijking van de militaire ‘zakelijke’ norm. Hoewel de militaire 
verslaglegging tal van beperkingen kent als bron, stuiten we hier op een van 
de kansen die ze juist biedt: door ons te richten op wat er wel en niet wordt 
gezegd, en op welke manier, krijgen we inzicht in de waarden en normen 
van de krijgsmacht in kwestie. Dit wordt heel duidelijk als we kijken naar de 
beschrijvingen van de ander in de militaire verslaglegging: de tegenstander 
en de burgerbevolking.  
 
 
De ander beschreven  
 
De vijand is natuurlijk de primaire focus van militaire aandacht. In de regel 
wordt de tegenstander zo neutraal mogelijk omschreven in moderne 
Westerse militaire verslaglegging. Dit levert in het Nederlands van 
halverwege de twintigste eeuw termen op als ‘de tegestander’ en ‘de 
verzetspartij’ of eenvoudigweg ‘de vijand’. Het woordgebruik is als het ware 
ontlichaamd. Maar naast de net genoemde ‘neutrale’ omschrijvingen 
kenmerkt de verslaglegging in Indië zich door het veelvuldige gebruik van 
termen als ‘terroristen’, ‘rebellen’, ‘extremisten’, ‘rampokkers’ (van het 
Maleis voor ‘roven’), ‘benden’, ‘subversieve elementen’, ‘pemoeda’s’, 

                                                 
12  NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv. nr.  4657, Schrijven van territoriaal 

commandant Malakka van 24 januari 1946 aan de commandant van de Netherlands 

Indies Civil  Administration-afdeling (NICA) te Penang, Malakka,  getiteld 

‘gezagsverhoudingen’. Hoewel het NICA geen onderdeel uitmaakte van de 

strijdkrachten was het wel in hoge mate gemilitariseerd geweest en diende de 

correspondentie met de militaire autoriteiten  te voldoen aan de militaire 

standaarden voor ‘dienstcorrespondentie’ aldus de Nederlandse territoriaal 

commandant van Malakka. 
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‘pelopers’, ‘kwaadwillenden’, en dergelijke om de vijand en vijandelijke 
organisaties aan te duiden. Een bijzondere categorie tegenstanders vormden 
de Japanse soldaten die zich niet hadden overgegeven na het einde van de 
Wereldoorlog, maar zich hadden aangesloten bij Indonesische 
strijdgroepen. 13  Zij werden steevast aangeduid als ‘Jappen’, net als 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Men verdacht deze ‘Jappen’ ervan 
actief leiding te geven aan de Indonesische vrijheidsstrijd, die in eerste 
instantie ook vooral werd gezien als een product van de Japanse bezetting 
van Nederlands-Indië.14   

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij aanvang van het 
conflict de vijand werd gezien als een verzameling (soms onderling 
strijdende) irreguliere troepen en niet-wettelijke strijdgroepen. Naarmate het 
conflict vorderde veranderde de perceptie van de tegenstander enigszins. 
Langzaam maar zeker werd er meer onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende strijdgroepen, en werden de beschrijvingen van de 
tegenstander hiermee ook wat preciezer. Dit is vooral terug te zien in de 
Nederlandse benadering van het officiële leger van de Republik Indonesia, de 
Tentara Nasional Indonesia (TNI). 15  In eerste instantie gezien als weinig 
competent en moeilijk te onderscheiden van de andere strijdgroepen 
ontwikkelde de TNI zich in Nederlandse ogen tot een min of meer officiële 
militaire tegenstander. Soms werd de Republikeinse tegenstander zelfs 
aangeduid als soldaat en na gevangenneming als – al dan niet ‘de facto’ – 
‘krijgsgevangene’ (in plaats van ‘gearresteerd’ persoon).16  

                                                 
13  Enkele duizenden Japanse krijgsgevangenen onttrokken zich  aan geallieerde 

detentie. Een gedeelte van hen sloot zich aan bij Indonesische strijdgroepen.  
14 J.A. de Moor, Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant  (Amsterdam 

2011) 57. Zie ook bijvoorbeeld: NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv. nr. 1214, 

Verslag betreffende Japanse steun aan het Indonesische onafhankelijkheidsstreven, 

1946. 
15 De TNI, de Tentara Nasional Indonesia, kende gedurende de periode 1945-1949 een 

opeenvolging van verschillende namen. Opgericht in oktober 1945 als de Tentara 

Keamanan Rakjat veranderde de naam eind Januari in 1946 in Tentara Republik 

Indonesia (TRI) en in  juni 1947 in TNI. Interessant is dat de benaming zich 

ontwikkelde van het wat revolutionair klinkende ‘volksveiligheidsleger’ tot het 

pretentievolle ‘Nationale Leger van Indonesië’. 
16 Hier zit overigens ook een relevant juridisch verschil achter. Zie bijvoorbeeld :  

NA, Strijdkachten Ned.-Indië, inv.  nr.  3155, Brief van de Territoriaal tevens 

Troepencommandant Zuid-Sumatra met een regeling over de door Nederlandse 

troepen gearresteerde personen, juni 1948.  
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Maar tot aan het eind van het conflict bleven termen als ‘extremisten’, 
‘benden’ gebruikt worden en ook voor de TNI. Hogerop werd dit gebrek 
aan precisie soms als een probleem ervaren. Zo stelde het hoofd van de 
Dienst voor Legercontacten in juli 1948 een kort overzicht samen van de 
vijandelijke organisaties, daar ‘gebleken is dat ten aanzien van namen en van 
de politieke structuur in de Republiek veelal onbekendheid bestaat’. Zo 
werd over de Pesindo (Pemoeda Socialis Indonesia) geschreven: ‘De naam 
pemoeda’s, die wij geneigd zijn op alle extremisten toe te passen, behoort 
dus eigenlijk bij haar thuis.’ Maar ook deze brief, die toch enige helderheid 
schiep, viel terug op het inmiddels klassieke vocabulaire:  

 
Hieronder willen we thans nog een aantal van de belangrijke 

semimilitaire en militaire strijdorganisaties behandelen. Het zijn  de 

typische extremisten, pemoeda’s en pelopers. Hun afkomst, het hoeft 

nauwelijks betoogd te worden, is geheel Japans.17  

 
Deze dubbelzinnigheid zat in veel van de voorlichting die militairen van 
hogere hand kregen. In een radiovoorlichtingsvoordracht van 26 maart 
1947 bijvoorbeeld werd enerzijds benadrukt dat de TNI (toen nog TRI 
geheten) de officiële strijdmacht van Republik Indonesia was, en daarmee 
moest worden onderscheiden van de ‘extremistische elementen’ en ‘benden’. 
Tegelijkertijd werd wel benadrukt dat binnen de TNI nog tal van ‘fel-
extremistisch getinte troepen’ waren. Hoewel dit gedeeltelijk ook een 
weergave is van de moeizame integratie van verschillende strijdgroepen tot 
één ‘nationaal’ Indonesisch leger, toont het ook de moeite die de 
Nederlandse militaire autoriteiten hadden de Republiek en haar leger voor 
vol aan te zien.18  

Opvallend is dat in de verslaglegging maar heel weinig terug te zien is 
van de dagelijkse problematiek van een guerrillaoorlog: het onderscheid 
tussen burger en combattant. Überhaupt komt de burgerbevolking maar 
summier aan bod in de militaire verslaglegging. De burgerbevolking is in de 
militaire verslaglegging alleen relevant in verhouding tot het conflict en de 

                                                 
17 NA, Strijdkrachten Ned-Indië, inv. nr. 3160,  Brief van het hoofd van de DLC 

inzake een beschouwing over de voornaamste partijen en groeperingen in de 

Republiek, 21 juli 1948, 6. Onderstreping in origineel.  
18  NA, Strijdkrachten Ned-Indië, inv.  Nr. 2689,  Mondelinge voordracht 

samengesteld door de Afdeling Auditieve Voorlichting – L.V.D., 26 maart 1947, 

getiteld ‘strijdorganisaties der Indonesiërs’. 
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strijdende partijen. Situatierapporten bevatten doorgaans paragrafen over de 
situatie onder de lokale bevolking, maar over burgerslachtoffers lees je bijna 
nooit. Het is belangrijk op te merken dat burgers en hun positie in het 
conflict hoofdzakelijk als neutraal of latent pro-Nederlands werd 
beschreven. Alomtegenwoordig is het onderscheid tussen de vijand als 
‘kwaadwillenden’ enerzijds en het gros van de bevolking als ‘goedwillenden’ 
anderzijds.  
 
 
Het Westerse militaire discours over non-conventionele conflicten  
 
De behandelde aanduidingen voor de tegenstander kwamen niet uit het 
niets, en moeten ook niet primair gezien worden als het resultaat van een 
creatieve verslaglegger. De oorlog die Nederland voerde in Indonesië tussen 
1945 en 1949 was een guerrillaoorlog tegen een niet-reguliere tegenstander. 
Het belang hiervan voor het begrijpen van de aanduidingen voor de vijand 
is immens. Negentiende- en twintigste-eeuwse westerse legers waren 
tenslotte volledig gericht op, en georganiseerd naar, het voeren van een 
conventionele oorlog: de strijd tegen een vergelijkbaar regulier leger. Dit 
gold als de normale staat van oorlog.19 De strijd tegen niet-statelijke partijen, 
vechtend op niet-reguliere wijze, is hiermee een afwijking van de norm, en 
werd dan ook niet als volwaardige oorlogsvoering beschouwd.20  

In de praktijk werden deze Westerse legers echter niet zelden 
geconfronteerd met een dergelijke afwijkende oorlogsvoering, en dan met 

                                                 
19 Voor een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de westerse visie op 

oorlogsvoering: M. Howard, War in European History (Oxford 2009).  
20  Dit geldt in  algemene zin. De mate waarin  een leg er uitging van ‘normale’ 

westerse oorlogsvoering als  de norm en de mate waarin het onderscheid tussen 

conventionele en niet-conventionele oorlogsvoering strikt werd gehandhaafd , 

wisselde sterk per krijgsmacht en staat en ook enigszins per periode. Zo staat aan de 

ene kant van het  spectrum het Britse l eger eind negentiende en begin  twintigste 

eeuw, waarin de koloniale taak,  imperial policing  niet zelden de norm was in  plaats  van 

oorlog op het  Europese continent. Aan de andere kant van het  spectrum staat de 

krijgsmacht van Keizerlijk Duitsland, dat alleen conventionele oorlog als norm 

accepteerde en zo ook in  de Koloniën oorlog voerde, met alle gevolgen van dien. 

Voor een algemene en scherpe inleiding over de ontwikkeling van het Europese 

denken omtrent conventionele en  non-conventionele oorlogsvoering in de 

negentiende en vroege twintigste eeuw: K. Nabulsi, Traditions of  War. Occupation, 

Resistance, and the Law (Oxford 1999). 
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name de guerrillastrijd. Hoewel hun reactie op deze vorm van 
oorlogsvoering niet uniform was, is er wel een duidelijke, algemene tendens 
te herkennen: de guerrillastrijd werd als een niet-legitieme vorm van oorlog 
gezien, waarmee guerrillastrijders ook hun legitimiteit verloren (voor zover 
ze die al hadden). Oorlog was een conflict tussen staten, andere partijen 
(onder wie burgers) hadden hierin niets te zoeken. Deze overtuiging was zo 
sterk dat het een paradigma genoemd kan worden, een paradigma waar 
sinds de dekolonisatieconflicten van halverwege de twintigste eeuw heel 
langzaam en moeizaam barsten in komen. Niet voor niets werden de twee 
grote Nederlandse militaire operaties tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog ‘politionele acties’ genoemd – oftewel: het gaat 
hier niet om oorlog, maar om de politionele handhaving van orde en 
veiligheid, zij het met militaire middelen. Het is in deze context dat de 
duiding van de tegenstander als ‘terroristen’, ‘rebellen’, ‘benden’ en 
dergelijken gezien moet worden: het onderstreept het niet-legitieme en 
subversieve karakter van de strijd die de tegenstander voert.  

Het gebruik van de hierboven beschreven typeringen voor een 
irreguliere tegenstander was wijdverbreid onder Europese krijgsmachten 
tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Het zijn woorden die niet 
zonder gevolg blijven; de eerdergenoemde werkelijkheidscheppende kracht 
van taaluitingen is hierop van toepassing. De tegenstander duiden als 
crimineel – dat is wat hier in feite gebeurt – vraagt om reactie; criminaliteit 
moet bestreden worden. Maar de betekenis en het effect hiervan gaan 
verder. Criminaliteit is een verstoring van de (openbare) orde. Door de 
tegenstander te criminaliseren worden zijn motieven ook gecriminaliseerd 
en wordt hij losgeweekt van de bevolking van wie hij deel uitmaakt. Dit is 
mooi terug te zien in de dichotomie tussen de tegenstanders als 
‘kwaadwillenden’ en de lokale bevolking als ten minste neutraal en van 
goede wil zijnde. De tegenstander verzet zich tegen het gezag, en meer 
algemeen orde, recht en veiligheid. Hiermee is hij niet alleen een last voor 
de autoriteiten, maar ook voor de bevolking.  

Naast de context van dit specifieke discours over niet-reguliere 
oorlogsvoering laten de gebruikte aanduidingen voor de tegenstander zich 
ook duiden in de bredere context van militair taalgebruik. Zoals eerder 
vermeld is er een groot verschil tussen het taalgebruik in officiële militaire 
verslaglegging en het taalgebruik dat militairen onderling met elkaar 
gebruiken. Gegeven benamingen voor de tegenstander zijn een uitdrukking 
van de waardering en het (dis-)respect voor hem, en daarmee sterk 
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normatief. De uitingen zelf zijn afwisselend grof, humorvol, denigrerend of 
juist lovend.21 Dergelijke benamingen wisselen door de tijd heen, en zijn 
deels afhankelijk van de aard van het conflict.  

Interessant aan het conflict in Nederlands-Indië is dat een gedeelte 
van de informele(re) aanduidingen van de tegenstander (zoals ‘extremist’ en 
‘peloper’) goed overeenkwamen met de officiële militaire visie van de 
guerrillastrijder als niet-legitiem. De tegenstander was niet een gelijke, niet 
volwaardig, maar juist een plaag voor de eigen troepen en de schijnbaar 
goedwillende bevolking. Dit verklaart deels waarom de eerder besproken 
termen hun weg vonden in de officiële militaire verslaglegging: de grens 
tussen informeel taalgebruik en de officiële visie op het type conflict was erg 
dun. Een dergelijk samenvallen van informele en officiële retoriek is 
overigens niet uniek voor guerrilla-conflicten en koloniale oorlogsvoering, 
maar komt ook voor in sommige gevallen van reguliere westerse 
oorlogsvoering.22  

De net geschetste algemene lijn is in de eerste plaats van toepassing 
op het denken over oorlogsvoering binnen de westerse wereld tijdens de 
negentiende en twintigste eeuw. Voor de toenmalige koloniale 
oorlogsvoering liggen de verhoudingen enigszins anders. Het beeld van de 
tegenstander als niet-legitiem, crimineel en minderwaardig was ook zeker 
daar van toepassing, en niet zelden nog sterker dan in het Westen zelf.23 
Maar tegelijkertijd behoorde de bestrijding van dergelijke tegenstanders tot 
de hoofdmoot van de militaire activiteiten in de koloniën, waarmee het 
contrast met reguliere oorlogsvoering, en denkbeelden over hoe oorlog zou 

                                                 
21 Voor een introductie op informeel militair taalgebruik: L. Chouliaraki, ‘From War 

Memoirs to Milblogs. Language Change in  the Witnessing of War 1914 -2014’, 

Discourse Society 25 (2014) 600-618; S. Neitzel en  H. Weldzer, Soldaten. Protokolle vom 

Kämpfen, Töten und Sterben (Frankfurt am Main 2011).  
22 Hierbij valt met name te denken aan oorlogsvoering tussen partijen die sterk 

ideologisch gekleurd zijn, zoals Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie gedurende de 

Tweede-Wereldoorlog. Het patroon is  dan vaak dat de tegenstander om 

ideologische redenen niet  als  een geli jkwaardige tegenstander wordt gez ien en dat 

hij daarom ook niet als zodanig behandeld hoeft te worden. 
23 Dit komt heel duidelijk naar voren in het  Voorschrift voor de  Uitoef ening van de  

Politiek-Politioneele taak van het Leger (VPTL),  het  KNIL-handboek voor het 

binnenlandse optreden van h et leger sinds eind jaren twintig. Het VPTL werd 

gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog wederom uitgegeven.  
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moeten zijn minder groot was. 24  Hoe het ook zij, de net geschetste 
denkbeelden leverden een taalgebruik op dat actief de politieke aspiraties 
van de tegenstander ondermijnde, hem de erkenning als strijdende partij 
ontnam, en daarmee een bestrijding die anders was dan de bestrijding van 
de tegenstander in een regulier conflict legitimeerde. 

. 
 
Het koloniale discours 
 
Naast dat de attributie van morele karaktereigenschappen (van goede versus 
slechte wil) aan de koloniale bevolking en tegenstander past binnen een 
militair discours, is het nadrukkelijk ook onderdeel van een westers, 
koloniaal discours over ‘het Oosten’. 25  In algemene zin is dit westerse 
discours heel breed, en laat het zich het best noemen als oriëntalisme naar het 
gelijknamige boek van Edward Said.26 Said zet in zijn boek de ontwikkeling 
van oriëntalisme als wetenschapsveld en thema in de Europese literatuur 
neer, maar behandelt daarmee uiteindelijk het hele Europese discours over 
‘de Oriënt’, van koloniaal bestuur tot Europese schoolboeken. Het concept 
van de Oriënt bestaat natuurlijk alleen bij gratie van een concept van de 
Occident, een van Saids kernpunten.  

Een van de belangrijkere inzichten van postkoloniale studies en 
aanverwant (cultuur-)historisch werk is dat de koloniale maatschappij 
gestoeld was op etnisch en raciaal onderscheid, en de koloniale autoriteiten 
door middel van dit onderscheid macht en controle uitoefenden. Het 
gebruik van de klassieke oriëntalistische etnotypen dient dan ook om de 
koloniale orde te helpen handhaven.27 Said, in zijn inleiding op oriëntalisme 

                                                 
24 Banditisme bijvoorbeeld was een belangrijk thema voor de wetshandhavers  in  

koloniaal Java voor de Tweede Wereldoorlog. Het werd  deels  uniek geacht voor de 

Javaanse bevolking, die in een lange traditie van banditisme en roverhoofdmannen 

zouden staan. M. van Till, Banditry in West Java 1869-1942 (Singapore 2011). 
25 Dit onderscheid komt nadrukkelijk naar voren in het VPTL. 
26 E. W. Said, Orientalism (Londen 2003).  
27 Verschillende wetenschappers hebben gewezen op het soms ambigue en fluïde 

karakter van het etnische onderscheid  binnen koloniale samenlevingen en de 

versch illende betekenis die hieraan gegeven kon worden. In praktisch alle koloniën 

was het etnische en raciale echter in de wet verankerd. C. Fasseur,  ‘Cornerstone and 

Stumbling Block. Racial Classification and the Late Colonial State in Indonesia’ in: 

R. Cribb ed.,The Late Colonial  State in Indonesia. Political and Economic Foundations of  the 

Netherlands Indies, 1880-1942 (Leiden, 1994)  31-56; B.  Luttikhuis, ‘Beyond Race.  
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als een wetenschappelijk project stelt dat de oriëntalisering van de Oriënt 
onder andere plaatsvond, omdat het simpelweg kon, doelend op de 
veranderende machtsverhoudingen tussen een geopolitiek machtig Westen 
en een zwakker wordende Oriënt vanaf begin negentiende eeuw. Maar in de 
context van de praktijk van de Europese koloniale overheersing is het 
misschien beter te stellen dat de oriëntalisering daar plaatsvond niet omdat 
het kon, maar omdat het noodzakelijk was.  

Oriëntalisme is gebaseerd op vele etnotypen, die uiteindelijk terug te 
leiden zijn op de binaire polariteiten centrum-periferie, noord-zuid/oost-
west en ook masculien-feminien. De Oriënt is tijdloos, statisch, warm (in 
alle zinnen van het woord), irrationeel en sensueel. Klassieke etnotyperingen 
hierbij zijn oosterse wreedheid en despotisme, sensualiteit, onderdanigheid, 
fanatisme en fatalisme en stemmingswisselingen.28 Dit soort beelden van de 
Oriënt en haar bewoners staan in een lange Europese traditie.29 Hoewel de 
Europese kolonisering van de Oriënt (zowel het Nabije als het Verre 
Oosten) in de negentiende en vroeg twintigste eeuw om veel meer dan 
oriëntalisme alleen ging, speelde het wel een erg belangrijke rol in de 
beeldvorming over en de instandhouding van de koloniale orde.  

Een van de steunpilaren voor de handhaving van die orde in 
Nederlands-Indië was natuurlijk het KNIL. De inheemse militairen van het 
KNIL vormden gedeeltelijk een uitzondering op het standaardbeeld dat de 
koloniale autoriteiten van de lokale bevolking hadden. Ze worden in 
officiële verslaglegging vaak positief maar niet zelden met enig voorbehoud 
omschreven, zoals in het volgende citaat heel expliciet naar voren komt: ‘De 
grootte geschiktheid van den Inheemschen soldaat – mits onder vertrouwde 
leiding – voor den kleinen oorlog kwam tot uiting in de snelle wijze waarop 
het rayon van infanterie I tot rust werd gebracht.’ 30 Het is duidelijk, de 
sturende koloniale hand was nodig om van deze inheemse mannen 
geschikte soldaten te maken. Het KNIL rekruteerde uit alle verschillende 

                                                                                                              
Constructions of “Europeanness” in Late-Colonial Legal Practice in the Dutch East 

Indies’, European Review of  History/Revue Européenne d’histoire 20.6 (2013) 539–558. 
28 Said, Orientalism, 4. 
29 Said  periodiseert  zijn wetenschappelijke en literaire oriëntalisme vanaf het  einde 

van de achttiende eeuw, maar veel van de etnotypen, met name de meest negatieve,  

gaan verder terug tot in de Renaissance. 
30  NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv.  nr.  3353, Korpsgeschiedenis  Infanterie I 

KNIL, Verslag over de periode 1 oktober 1947 –  30 januari 1948.  ‘Kleine oorlog’ is 

een inmiddels wat ouderwetse term voor ongeregelde oorlogsvoering.  
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bevolkingsgroepen uit de Indonesische archipel, maar het hoogst 
gewaardeerd waren de soldaten afkomstig van de Molukken en Noord-
Sulawesi (Ambonezen en Menadonezen). Deze, vaak christelijke, 
mannen,werden gezien als onderdeel van een bijzonder martial race. Met de 
toedichting van eigenschappen als hardheid, standvastigheid en een diepe 
loyaliteit werden deze soldaten beschouwd als de meerdere van hun 
collega’s afkomstig van de andere eilanden.31 Het was een etnotype dat deze 
militairen van de Molukken en Noord-Celebes niet alleen opgelegd kregen, 
maar ook internaliseerden en actief uitdroegen. 32 Heel interessant is dat 
hoewel Ambonezen en Menadonezen een minderheid van het totaal aan 
inheemse militairen vertegenwoordigden veteranen in memoires of 
interviews steevast alleen over Ambonezen en Menadonezen spreken als ze 
het over het KNIL hebben. Achterafgezien, kan gesteld worden dat het 
voor de koloniale autoriteiten een zeer effectieve etnotypering is geweest.  

De (overwegend islamitische) Javaanse KNIL-militairen konden 
schijnbaar niet tippen aan de kwaliteiten van de Ambonezen en 
Menadonezen. Waar de laatsten vooral geroemd werden om hun 
masculiniteit werden Javanen en hun cultuur juist feminiene eigenschappen 
toegedicht. Vrouwelijkheid bepaalde in niet onbelangrijke mate het (semi-) 
officiële koloniale (en daarmee Europees-mannelijke) beeld van de 
inheemse bevolking. Deze feminisering speelt een rol in Saids beschrijving 
van de oriëntalisering van de Oriënt, maar met name recentere studies naar 
gender en kolonialisme hebben hierop gewezen. 33 In concrete zin is dit 
terug te vinden in beschrijvingen van de ‘oosterling’ als sensueel, impulsief, 
zwak, onderdanig, en dergelijke. Nu zijn dit natuurlijk 
karaktereigenschappen die niet enkel aan vrouwen of vrouwelijk geachte 
groepen worden toebedeeld. Een gedeelte van dit feminiene repertoire is 
ook van toepassing op de dienaar in de dienaar-meester verhouding, een 

                                                 
31 F. Stijlen,  ‘In and  Out of Uniform: Molu ccan  Soldiers  in  the Dutch Colonial 

Army’ in:  E. Storm en A.A. Tuma ed.,  Colonial soldiers in Europe, 1914-1945. ‘Aliens in 

Uniform’ in Wartime Societies (Abbingdon, 2016) 229-248: 231-238. 
32 Celebes heet tegenwoordig Sulawesi. 
33 Zie voor Nederlands-Indië in deze context met name: A. Stoler, Carnal Knowledge 

and Imperial  Power: Race and the Intimate in Colonial Rule  (Berkeley 2010); E. Locher-

Scholten, Women and the Colonial Sate: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands-

Indies 1900-1942 (Amsterdam 2000) en F.  Gouda, ‘Languages of Gender and 

Neurosis in the Indonesian Struggle for Independence, 1945 -1949’, Indonesia 64 

(1997) 45-76. 
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verhouding die het koloniale beeld van de inheemse onderdaan ook 
nadrukkelijk bepaalde. Nu sluit het één het ander niet uit; sterker nog, beide 
gaan in de koloniale setting waarschijnlijk hand in hand zover het de 
beeldvorming rondom de inheemse onderdaan betreft. Een goed voorbeeld 
hiervan is de klassieke vader-kind analogie voor de verhouding tussen de 
metropool en de kolonie en tussen de kolonisator en de gekoloniseerde 
bevolking.34  

Interessant is dat in de Nederlandse militaire verslaglegging 
tegenstrijdige etnotypen naast elkaar gebruikt worden. De burgerbevolking 
in zijn algemeenheid en het falen van de tegenstander werden doorgaans 
geduid (direct en indirect) met de klassieke concepten van oosterse 
onderdanigheid, de behoefte aan leiding van bovenaf en traditie, en 
dergelijken. Successen of anderszins opvallende wapenfeiten werden juist 
geduid in het kader van oosterse wreedheden, irrationaliteit. Neem 
bijvoorbeeld het volgende citaat uit een door de brigadecommandant 
opgestelde dagorder voor zijn troepen. Het beschrevene is een terugblik op 
de inzet van de brigade op Bali gedurende de zomer en het najaar van 1946, 
en maakt duidelijk onderscheid tussen een goedwillende bevolking die naar 
orde, traditie en een vaderlijke hand smacht en een vijand die alleen voor 
eigen gewin optreedt en zich heeft laten misleiden door de Japanner:  
 

het volk werd geterroriseerd door benden, naar macht en  rijkdom 

beluste rampokkers  en andere door vuige propaganda vergiftigde 

onverlaten, zich  niet  bekommerende om sociale rechten,  noch om 

die van adatgezagsrechtelijke verhoudingen of om individuele rechten 

en bezit. (…) Gij hebt de bevolking van dit land ontworsteld aan het 

giftige en baatzuchtige streven van den Jap hetwelk daaraan ten 

grondslag heeft  gelegen. Uw tact, uw lichtend voorbeeld en uw 

onvermoeide bemoeienissen op velerlei gebied hebben de bevolking 

van hare dwalingen teruggebracht.35   

 

                                                 
34  Dit element was sterk aanwezig in de ethische politiek ten opzichte van 

Nederlands-Indië begin twintigste eeuw. 
35 NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv. nr. 3139, Stukken betreffende de verplaatsing 

van de Y-brigade van Bali naar Palembang, dagorder nr.  1,  22 oktober 1946. 

Overigens bestond de brigade op dat moment voor ongeveer twee-derde uit KNIL-

militairen.  
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Naast dit algemene koloniale oriëntalisme kan er ook een specifiek militair 
oriëntalisme geïdentificeerd worden. 36  Hierin is sprake van een 
oriëntalisering van de tegenstander, niet alleen om hem te duiden, maar ook 
om eigen gebrek aan succes of eigen falen te verklaren. De oosterse 
strijdwijze werd hierin als fundamenteel anders gezien dan de westerse. 
Klassieke beelden hierbij zijn fanatisme, wreedheid, sluwheid, ontwijking, en 
een zeer hoge acceptatiegraad voor de dood en ontberingen. 37 Duidelijk 
eigenschappen die tot een succesvolle oorlogsvoering zouden kunnen leiden, 
maar tegelijkertijd niet passen in het westerse ideaalbeeld van oorlog. 
Overigens moet worden opgemerkt dat deze weergave van de tegenstander 
niet puur oriëntalistisch of koloniaal is; het is bovenal een oriëntalistische 
variant op de klassieke neiging de tegenstander groter te doen voorkomen 
dan hij is, de wildste voorstellingen van hem te maken en zijn manier van 
oorlogsvoering als onjuist of oneerlijk neer te zetten.  

Nu kunnen de beelden van sluwheid en groot doorzettingsvermogen 
botsen met de koloniale beelden van een zwakke en onderdanige bevolking 
in het geval van veel vijandelijk succes. Vaak werd dit weggeredeneerd met 
een verwijzing naar een oosterse mentaliteit en het idee dat de tegenstander 
wel hulp van buitenaf moest hebben gehad. Dit is duidelijk aanwezig in de 
Nederlandse militaire verslaglegging, met name in de manier waarop 
Japanners impliciet als verklaring worden gebruikt voor Indonesische 
successen. Hierbij moet worden opgemerkt de Japanners aanzienlijk hoger 
in aanzien stonden in het westen dan de andere Aziatische volken. Neem 
bijvoorbeeld de volgende omschrijving van een groep tegenstanders in 
Tirtomojo en omgeving: ‘… een 110 tal goed bewapende en getrainde 
soldaten, die dit gebied op de juiste manier verdedigen onder leiding van de 
Jap. Yomamoto’. 38  De nadruk op ‘de juiste manier’ en de hoge 
trainingsgraad in verband met een Japanse commandant zijn veelzeggend. 
Op deze manier werd het inheemse vermogen tot zelforganisatie en 
succesvolle opstand weggeredeneerd.39 Dit militaire oriëntalisme was voor 

                                                 
36 P. Porter, Military Orientalism. Eastern War through Western Eyes (Londen 2009). 
37 Ook hierin  grossiert het  VPTL. Zie met name de hoofdstukken V-VIII, XII en  

XVI.  
38  NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv.  nr. 3066,  Oorlogsdagboek 5-6 RI,  

Korpsgeschiedenis 1e kwartaal 1949, januari. 
39 Japanners namen een bijzondere en bevoorrechte plek in in de westerse raciale 

classificatie van Azië in de eerste helft van de twintigste eeuw. Uiteindelijk hadden 

Japanners juridisch dezelfde positie als Europeanen in het vooroorlogse 
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Nederland niet nieuw met het uitbreken van de dekolonisatieoorlog in 
Indonesië in het najaar van 1945. Het KNIL ontleende een groot gedeelte 
van zijn zelfbeeld, organisatie en doctrine aan de negentiende-eeuwse 
koloniale oorlogen.40 Voor KNIL-officieren waren de oriëntalistische en 
koloniale etnotypen over de Indonesische bevolking, naast opgedane 
wijsheden uit romans of wetenschappelijke studies, bovenal het resultaat 
van de geleerde kennis uit eigen ervaring, oudere militaire verslagen en de 
militaire tradities van het KNIL.41   
 
 
Samengaan van de discoursen 
 
Het militaire discours over irreguliere oorlogsvoering en het oriëntalistische 
discours over de koloniale bevolking zoals zij naar voren komen in de 
militaire verslaglegging staan niet los van elkaar. Integendeel, ze spelen op 
elkaar in en versterken elkaar. Nu is een niet onbelangrijke vraag in hoeverre 
de gemiddelde Nederlandse militair in Nederlands-Indië ‘geschoold’ was in 
dit koloniale en militaire oriëntalisme en de bijbehorende stereotypen van de 
‘inheemse’ bevolking en tegenstander. Hoewel sporen van een 
oriëntalistische visie zeker niet afwezig zijn in egodocumenten die 
Nederlandse militairen hebben nagelaten, is de algemene tendens dat zij 
naar Indië gingen met weinig kennis over het land, en in zijn algemeenheid 
niet a priori negatief stonden tegenover de lokale burgerbevolking.42  

                                                                                                              
Nederlands-Indië. Dit beeld gecombineerd met de ervaring van de Japanse manier 

van oorlogsvoering leidde in de Tweede Wereldoorlog tot een beeld dat zowel 

denigrerend als lovend was. Voor een overzicht van de ontwikkeling van het 

Amerikaanse en daarmee geallieerde beeld van de Japanse tegenstander in 1941-

1945: J.A. Lynn, Battle: a History of  Combat and Culture (New York, NY 2007) 

hoofdstuk 7: ‘The Merciless Fight. Race and Military Culture in the Pacific War’. 
40 P. Groen, ‘Colonial Warfare and Military Ethics  in the Netherlands East Indies, 

1816-1941’ in: B. Luttikhuis en D. Moses ed., Colonial Counterinsurgency and Mass 

Violence: the Dutch Empire in Indonesia (Abbingdon 2014) 25-44; Departement van 

Oorlog, Aanhangsel van het Voorschrift voor de uitoef ening van de  Politiek-Politioneele Taak 

van het Leger (Weltevreden 1929).  
41 P. Groen, ‘Koloniale politiek en militaire geschiedschrijving’, Mededelingen van de  

sectie Militaire Geschiedenis landmachtstaf  6 (1983) 93-119. 
42  G. Oostindie, Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de  

verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam 2015)  met name hoofdstuk 3: ‘Een ver 

land met vreemde mensen’. 
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 Dit is echter maar een deel van het verhaal. Bijna iedere militair zal al 
voor hij in dienst trad in meer of mindere mate zich een beeld hebben 
gevormd van de kolonie en haar inwoners door de informatie die hij 
daarover kreeg uit persoonlijke kring (thuis, via familie of kennissen), de 
samenleving (op school of werk, in de kerk) en uit de media (kranten, radio, 
literatuur, reclame en oorlogspropaganda). 43  Een beeld dat bewust of 
onbewust waarschijnlijk voor een niet onbelangrijk deel berustte op 
klassieke stereotypen over de Oriënt en de kolonie. Daar komt bij dat de 
militairen, eenmaal in dienst, een aanvulling kregen op dat beeld. Hoe 
weinig dit soms ook voorstelde, een informatieboekje over het ‘land en volk’ 
in de kolonie, of een informatief praatje van een KNIL-veteraan samen met 
een les in een paar woorden Maleis zal voor veel militairen hun beeld van de 
kolonie en haar bewoners gekleurd hebben. Zeker in eerste instantie werd 
dergelijk voorlichtingswerk verricht door (oud-) KNIL-officieren. 44 In Den 
Haag werd men in de loop van 1946 enigszins bevreesd voor het al te 
vooroorlogse beeld dat de uitgezonden militairen zo kregen van de kolonie 
en haar toekomst. Men wilde liever een wat genuanceerder beeld 
overbrengen.45 Tegelijkertijd beseften de voorlichters ter plaatse dat het een 
grote uitdaging zou zijn die nuance over te brengen gezien het lage 
algemene kennisniveau van de troepen en hun (gewelddadige) dagelijkse 
ervaringen.46   

Een mooi voorbeeld van het (vroege) voorlichtingsmateriaal voor de 
troepen is een reeks aanwijzingen voor naar Nederlands-Indië vertrekkende 
Nederlandse troepen van begin 1946. Deze aanwijzingen, naar het lijkt 
opgesteld door de militaire autoriteiten in Batavia, werden aan 
bataljonscommandanten verstrekt, die het vervolgens met hun officieren en 
manschappen dienden te delen. De toon en inhoud van het document zijn 

                                                 
43 F. Baudet, Het vierde wapen. Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid 1944 -1953 

(Amsterdam 2013); E.M. Beekman, Paradijzen van  weleer. Koloniale literatuur uit 

Nederlands-Indië, 1600-1950 (Amsterdam 1998); S. Legêne, Spiegelref lex. Culturele sporen 

van de koloniale  ervaring  (Amsterdam 2010); R. Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Wat 

Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf  de eerste jaren der 

Compagnie tot op heden (Amsterdam 1972). 
44 Zo werd ook het VPTL weer uit de kast gehaald en aan KL-militairen verstrekt.  
45 Baudet, Het vierde wapen, 139-142. 
46 NA, Strijdkrachten Ned.-Indië, inv. nr. 263, Schrijven van de LVD Batavia aan 

voorlichtingsofficieren getiteld ‘enkele notities over de voorlichting aan den troep’, 

maart 1947; R.P. Budding, Beheersing van geweld: het optreden van  de  Nederlandse 

strijdkrachten in Indonesië 1945-1949 (Amsterdam 1996) 38-39. 
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doordrenkt van oriëntalistische etnotypen. Zo werd de Javaan omschreven 
als ‘… fijngebouwd en van nature gracieus van beweging, kalm en waardig 
van optreden, instinctief beleefd’. Soendanezen daarentegen zouden ‘veel 
opgewekter en vroolijker’ zijn, maar daarmee ook ‘minder vormelijk’. ‘Voor 
alle Indonesiërs geldt, dat de aanraking met uitwassen van de beschaving de 
bevolking in de steden geen goed gedaan heeft.’ Maar de massa buiten de 
steden zou slechts interesse hebben ‘voor de eigen dorpsgemeenschap en 
het dagelijksch brood’.47 Ten slotte werden de troepen nog gewaarschuwd:  

 
Bedenk steeds, dat gij  hier in eigen land zijt en  dat slechts een klein 

deel van de bevolking zoodanig misleid en opgehitst is, dat  dit in ons 

zijn vijand ziet.  Gedraag u derhalve behoorlijk jegens ieder lid van de 

rustige, goedwillende bevolking. Zij, die u als vijand tegemoet treden, 

verbeuren daarmede het recht op vrijheid en veiligheid.48  

 
 

Concluderend 
 
Het militaire discours over irreguliere oorlogsvoering werd versterkt en 
ondersteund door koloniale oriëntalistische etnotypen, en omgekeerd hielp 
het militaire discours de koloniale oriëntalistische etnotyperingen van de 
lokale bevolking en tegenstander in stand te houden. Dit is dan ook een van 
de verklaringen waarom de KL, dat praktisch geen koloniale en 
oriëntalistische achtergrond had, gedurende de oorlog van 1945-1949 
zonder al te veel moeite opereerde binnen het koloniaal-oriëntalistische 
kader van het KNIL; het militaire discours over irreguliere oorlogsvoering 
liet zich eenvoudig oriëntaliseren, en werd daarmee mogelijk zelfs sterker. 
Daarnaast speelde natuurlijk het KNIL als ervaringsdeskundige en 
voorbeeld hierin een grote rol, op ieder militair niveau.  

Wat betekent nu dit alles? Een moeilijk punt in de toepassing van de 
inzichten van de imagologie op concrete situaties is dat het in theorie zo 
scherpe onderscheid tussen waarheid en geloofwaardigheid, onfalsifieerbare 
etnotypen en falsifieerbare feitelijkheden in de praktijk zo troebel is. 

                                                 
47 NA, archief van de Missie Opzending Personeel naar Nederlands-Indië 1945-

1947, archiefnummer 2.13.105 (hierna NA, MOPNI), inv. nr. 1,  ‘Aanwijzingen voor 

de Nederlandsche troepen’, bijlage bij  schrijven  van 26 januari 1946 aan de 

Nederlandse Missie opzending personeel KL naar Ned.-Indië te Londen, 3-4. 
48 NA, MOPNI, inv. nr. 1, ‘Aanwijzingen voor de Nederlandsche troepen’, 16. 
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Vooroordeel en stereotype beïnvloeden de analyse van de werkelijkheid, 
maar ook vice versa. De waarneming van de werkelijkheid is zo een 
complex web van deels door feiten gesteunde stereotypen en door 
stereotypen gekleurde feiten.  

Belangrijk is om op te merken dat hier besproken duidingen van de 
tegenstander en andere partijen niet vaak het gevolg zullen zijn geweest van 
een directe keuze. Bij aanvang van het conflict koos men niet plots voor 
beide behandelde discoursen omdat die op dat moment goed uitkwamen. 
Integendeel, beide discoursen vormden een essentieel onderdeel van het 
zelfbeeld van respectievelijk de KL en het KNIL en daarmee hun raison d’ 
être. John A. Lynn schetst in zijn Battle, a History of Combat and Culture hoe 
ieder leger opereert binnen een eigen discours over wat het precies als 
oorlog ziet, en wat het meent dat de juiste manier is om die oorlog te voeren. 
Botst dat beeld met de realiteit, dan kan of het beeld aangepast worden, of 
moet de realiteit zich aanpassen aan het bestaande beeld.49 Dit laatste is wat 
er gebeurde voor de meeste westerse legers die met een niet-reguliere 
tegenstander werden geconfronteerd. Min of meer hetzelfde gold voor het 
KNIL. Als koloniaal leger was het bijzonder moeilijk buiten het koloniale 
oriëntalistische discours te opereren. Een gevolg van de beschreven 
versmelting van beide discoursen in Indië was dat de officiële 
rechtvaardiging voor de oorlog, het brengen van orde en rust in een 
geterroriseerd land, door de KL en het KNIL werd geïnternaliseerd. Beide 
legers zaten zo gevangen in het web van hun zelfbeeld en vijandbeeld, een 
positie die hun handelen in belangrijke mate zou sturen.  
 

 
  

                                                 
49 Lynn, Battle, 360-361. 



Tussen egodocument en archief. Twee bronnen over 
dezelfde oorlog 
 
Lotte Akkerman, Kimberley Bootsma & Bente de Leede 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 31, nummer 3, oktober 2016 

Inleiding 
 
Op 31 december 1946 vermeldt het oorlogsdagboek van het derde bataljon 
van de Prinses Irene Brigade, dat op dat moment gelegerd is in Kopo, West-
Java, het volgende:  
 

Een patrouille van 4e compagnie ontvangt geweervuur bij een 

kampong Noordoost van Tsjisaroea en schiet een inlander dood, die 

op verdachte wijze wegvlu chtte. Het geweervuur bleek afkomstig van 

Civiele Politie, die op duiven schoot.1 

 
Soldaat Kerkdijk, gelegerd bij dit bataljon, maakte het incident van dichtbij 
mee en beschreef het in zijn dagboek:  
 

Een inlander die bang geworden was voor die schoten [op een duif 

door iemand van de Inlandse politie] en op de loop ging, werd door 

de patrouille aangezien  voor een extremist, en  neergeschoten, waarna 

hij de andere dag aan zijn verwondingen overleed.2 

 
Het oorlogsdagboek van de eenheid en het persoonlijke dagboek van 
soldaat Kerkdijk maken op vrij identieke wijze melding van dit incident. Op 
basis van deze gegevens lijkt het erg aannemelijk dat daadwerkelijk op 31 
december 1946 een Indonesische burger werd doodgeschoten door iemand 
van de civiele politie, nadat hij was geschrokken van geweervuur en was 
weggerend. Dit incident is een voorbeeld van buitensporig geweld tijdens de 
dekolonisatieoorlog in Indonesië. Bij buitensporig geweld moet niet alleen 
gedacht worden aan het doden, neerschieten, mishandelen of seksueel 
misbruiken van krijgsgevangenen of burgers buiten gevechtssituaties om, 
maar ook aan gevallen van diefstal en brandstichting. Deze incidenten zijn 

                                                 
1  Nationaal Archief, Den Haag (hierna: NL-HaNA), Strijdkrachten Ned.-Indië 

2.13.132, inv. 2258. 
2 G. Kerkdijk,  Soldaat E. Kerkdijk: Registratienummer 25.12.12.159;  Die jongeman uit 

Bergentheim, hij werd geroepen: En vanuit zijn plichtsgevoel vervulde hij zijn taak; [7 december 

divisie] (z.p. 1997) 30.  
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onder het militair straf- en tuchtrecht verboden en vallen daarom binnen de 
categorie ‘oorlogsmisdaden’. 
 Zowel in de historiografie over de dekolonisatieoorlog in Indonesië 
als in de media is recentelijk veel aandacht geweest voor het geweld aan 
Nederlandse zijde van het conflict. Historicus Rémy Limpach concludeerde 
in de zomer van 2015 dat het Nederlandse leger in Indonesië op veel 
grotere schaal buitensporig geweld heeft toegepast dan aanvankelijk werd 
gedacht.3 Gert Oostindie trok in zijn meest recente werk een vergelijkbare 
conclusie op basis van onderzoek naar de egodocumenten van Nederlandse 
militairen. Oostindie baseerde zich hierbij op ongeveer zevenhonderd 
egodocumenten waarin bijna achthonderd verwijzingen zijn gevonden naar 
buitensporige geweldsincidenten verricht door de Nederlandse krijgsmacht.4  
 In het kader van het onderzoeksproject ‘Nederlands militair optreden 
in Indonesië 1945-1950’ van het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde) hebben wij een deel van deze achthonderd 
incidenten getraceerd in het Archief van de Strijdkrachten in Nederlands-
Indië, dat zich bevindt in het Nationaal Archief in Den Haag.5 Tijdens ons 
onderzoek hebben we gemerkt dat zowel egodocumenten als 
archiefmateriaal als historische bron beperkingen hebben voor onderzoek 
naar oorlogsgeweld. Wat wij in dit artikel laten zien, is dat het gebruiken en 
vergelijken van beide bronnen, zoals in het voorbeeld hierboven, niet alleen 
kan leiden tot nieuwe informatie over de koloniale oorlog en het geweld, 

                                                 
3 M. van der Kaaij, ‘Extreem geweld zat ingebakken in de krijgsmacht’, Trouw, 23 

september 2015. 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4147964/2015/09/23

/Extreem-geweld-zat-ingebakken-in-de-krijgsmacht.dhtml, geraadpleegd 16 juni 

2016. 
4 G. Oostindie, Soldaat in Indonesië. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van 

de geschiedenis (Amsterdam 2015), de egodocumenten die Oostindie heeft bestudeerd 

voor zijn werk zijn uitsluitend Nederlandstalige, gepubliceerde egodocumenten van 

soldaten en veteranen die in  de jaren 1945-1950 in de Nederlandse krijgsmacht in 

Indonesië hebben gediend. 
5  Omdat een alomvattende, gezaghebbende beschrijving van het geweld nog 

ontbrak, deden drie grote Nederlandse onderzoeksinstituten – het KITLV, NIMH 

en NIOD –  in 2012 een gezamenlijk voorstel voor een groot onderzoek naar het 

Nederlandse militaire geweld in Indonesië en  de nasleep ervan. Hoewel financiering 

vanuit de overheid niet werd toegekend, besloot het KITLV het onderzoek op 

kleine schaal met eigen middelen voort te zetten. 
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maar ook meer inzicht kan bieden in de manier waarop onderzoek kan 
worden gedaan naar geweld in het verleden.  

Na een korte uiteenzetting over de plaats van ons onderzoek binnen 
de geschiedschrijving over de oorlog in Indonesië en over onze 
methodologie lichten we in dit artikel aan de hand van enkele concrete 
casussen onze bevindingen toe. In de analyse van deze voorbeelden komt 
een aantal thema’s aan bod: de vergelijking tussen het egodocument en het 
archief, de context van de oorlog die uit de bronnen spreekt, en de manier 
waarop over het buitensporige geweld is gerapporteerd.6 
 
 
Historiografie 
 
De historische bronnenkritiek maakt van nature een onderscheid tussen 
verschillende typen bronmateriaal en hun bruikbaarheid. Het archiefstuk 
wordt traditioneel meer als een objectieve beschrijving van droge feiten 
beschouwd, terwijl het egodocument vaker gebruikt wordt om de 
ervaringen van ooggetuigen van het verleden te onderzoeken. De 
Nederlandse historiografie over de oorlog in Indonesië en het geweld 
weerspiegelde lange tijd deze tweedeling. Met enige uitzonderingen 
daargelaten, hebben historici zich lange tijd voornamelijk gebaseerd op 
archiefmateriaal.  
 Eén van deze uitzonderingen is het werk van twee Indië-veteranen 
Van Doorn en Hendrix, Ontsporing van geweld uit 1970. Dit is een van de 
vroegste standaardwerken en een historisch-sociologische studie naar de 
ontsporing van het geweld in Indonesië. Van Doorn en Hendrix gebruikten 
bij hun onderzoek vooral getuigenverslagen en gegevens die zij zelf als 
dienstplichtige soldaten tijdens de oorlog hadden verzameld.7   
 In de jaren tachtig van de vorige eeuw volgden publicaties over de 

                                                 
6 In dit artikel gebruiken we de term ‘Indonesië’ om te verwijzen naar de gebieden 

die tot aan de oorlog tot Nederlands-Indië gerekend  werden en tegenwoordig tot 

het huidige Indonesië behoren. Voor de plaatsnamen die in dit  artikel genoemd 

worden houden we de originele spell ing van de bronnen aan, die kan afwijken van 

de moderne spelling.  
7  J. van Doorn en W. Hendrix,  Ontsporing van geweld. Over het Nederlands-

Indisch/Indonesisch conf lict (Rotterdam 1970); Recensie van P.J. Drooglever over het 

boek Ontsporing van geweld, in: Low Countries Historical Review (BMGN) 86 (1971) 315-

317. 
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dekolonisatieoorlog die zich voornamelijk richtten op de politieke en 
diplomatieke aard van het conflict. De ambtelijke en militaire rapporten uit 
de officiële archieven golden hiervoor zonder meer als belangrijkste bron.8 
Andere onderwerpen die aan bod kwamen in deze periode zijn specifieke 
casussen en militaire strategieën, bijvoorbeeld het werk over het 
gewelddadige optreden van het Korps Speciale Troepen (KST) van de 
historicus Willem IJzereef en de werken van militair-historicus Jaap de 
Moor. 9  Onderzoek naar de oorlog en het geweld aan de hand van 
egodocumenten ontbrak lange tijd.10 
 In 1991 promoveerde historica Petra Groen echter op een onderzoek 
naar het militair-strategisch beleid van het Nederlandse leger in Indonesië. 
Zij richtte zich met name op militaire en overheidsarchieven. Daarnaast 
maakte zij gebruik van persoonlijke archiefstukken van militaire 
hooggeplaatsten. Zij gebruikte dit materiaal slechts voor haar militair-
strategische focus.11 Stef Scagliola deed een stap verder in haar proefschrift. 
Zij was de eerste die op grote schaal gebruikmaakte van egodocumenten in 
haar werk Last van de oorlog (2002). Scagliola gebruikte de persoonlijke 

                                                 
8 J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie (Baarn 1983); J.J.P. de Jong, Diplomatie 

of  strijd. Een analyse van het Nederlandse  beleid tegenover de Indonesische Revolutie, 1945–1947 

(Amsterdam 1988). 
9 Het Korps Speciale Troepen (KST, ook wel DST of de ‘Groene Baretten’) waren 

commando’s die onder het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vielen. Ze 

werden ingezet tijdens speciale operaties  tegen de militair verder ontwikkelde 

Indonesische tegenstanders. De bekendste of beruchtste commandant van het  KST 

was Raymond Westerling. 

W. IJzereef, De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies 

(Dieren 1984); J. de Moor, ‘Het Korps Speciale Troepen: tussen de Marechaussee-

formule en  politionele actie’  in: G. Teitler en P. Groen ed., De politionele acties 

(Amsterdam 1988) 121-143; J. de Moor, Westerling’s oorlog. Indonesië 1945-1950: de 

geschiedenis van de commando’s en  parachutisten  in Nederlands -Indië  1945-1950 (Amsterdam 

1999). 
10 R. Limpach, ‘Business as usual: Dutch mass violence in the Indonesian War of 

Independence 1945–49’ in: B. Luttikhuis en D. Moses ed., Colonial Counterinsurgency 

and Mass  Violence. The Dutch Empire in  Indonesia (Londen en New York, NY 2014) 

63-90. 
11 P. Groen, Marsroutes en dwaalsporen: het Nederlands  militair -strategisch beleid in  Indonesië 

1945-1950 (Leiden 1991) 11-12. 



Tussen egodocument en archief 
 

 

43 

bronnen van militairen om meer te weten te komen over de ervaringen van 
veteranen in de nasleep van de oorlog.12 
 De eerste die egodocumenten gebruikte voor onderzoek naar het 
geweld tijdens de oorlog was Gert Oostindie in zijn boek Soldaat in Indonesië 
(2015). Hij richtte zich tot de egodocumenten van Nederlandse militairen 
om uitspraken te doen over de aard en de schaal van het geweld dat 
gepleegd is.13 Het recent verschenen werk van de Zwitsers-Nederlandse 
historicus Rémy Limpach over het Nederlandse optreden in Indonesië 
toont de nieuwste ontwikkeling in het gebruik van historische bronnen. Zijn 
werk berust op nog niet eerder bestudeerd archiefmateriaal, wat hij 
combineert met de ervaringen van soldaten zelf uit getuigenverslagen en 
egodocumenten.14 
 Wat opvalt aan de verschillende werken is dat historici tot nu toe 
verschillende typen bronmateriaal hebben gebruikt, maar dat zij nauwelijks 
hebben gereflecteerd op het type materiaal dat zij centraal stellen en wat de 
gevolgen hiervan zijn voor hun onderzoek. Alleen historici die werken met 
egodocumenten lijken zich te willen verantwoorden voor hun keuze. Zij 
reflecteren kritisch op de beperkingen van het persoonlijke materiaal. Gert 
Oostindie deed dit bijvoorbeeld door te benadrukken dat in de zoektocht 
naar ‘harde feiten over de oorlog’ de egodocumenten achteraf geschreven 
herinneringsliteratuur zijn, waarbij zelfcensuur een belangrijk element 
vormt.15  Omgekeerd lijken de meeste historici een dergelijke expliciete 
verantwoording van het bronmateriaal bij het gebruik van archiefmateriaal 
minder noodzakelijk te vinden. In ons onderzoek naar de 
geweldsverwijzingen uit de egodocumenten laten we zien dat het heel zinvol 
is om meer te reflecteren op het brongebruik en de betekenis van 
verschillende bronnen binnen het onderzoek naar oorlogsgeweld. Dit is bij 
het gebruik van officiële verslaglegging niet minder belangrijk dan bij het 
gebruik van persoonlijke verslagen.  
 
 

                                                 
12  S. Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun 

verwerking (Amsterdam 2002). 
13 Oostindie, Soldaat in Indonesië, 40. 
14 Limpach, ‘Dutch Mass Violence’, 66. In september 2016 is Limpachs werk De 

brandende kampongs van Generaal Spoor verschenen, de auteurs baseren zich dan ook 

op Limpachs eerdere artikel.   
15 Oostindie, Soldaat in Indonesië, 40. 
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Methodologie 
 
De benadering in ons onderzoek is gebaseerd op het principe van cross-
reference. Dit houdt in dat we verwijzingen naar specifieke 
geweldsincidenten,die door soldaten zijn beschreven in hun persoonlijke 
documenten, getraceerd hebben in de officiële documentatie over de oorlog 
die destijds door het leger is opgesteld. De selectie van de egodocumenten 
die aan de basis van ons onderzoek staat, is bepaald door de dagboeken, 
correspondenties, memoires, gedenkboeken en biografische schetsen die 
gebruikt zijn door Gert Oostindie voor zijn boek Soldaat in Indonesië. De 
egodocumenten en het archief zijn door ons samengebracht vanwege de 
beperkingen van beide bronnen.  

De beperkingen van het egodocument spitsen zich met name toe op 
de betrouwbaarheid van de persoonlijke documenten. Er is sprake van 
‘emotioneel gekleurde indrukken van individuen’.16 Daarnaast hebben we te 
maken met de feilbaarheid van de herinnering. De herinneringen aan de 
basis van de bron kunnen overdreven zijn, gekleurd of vergeten.17 Het kan 
bijvoorbeeld per egodocument verschillen in hoeverre de auteur bij het 
schrijven rekening heeft gehouden met de lezer. Het is goed denkbaar dat 
bepaalde gevoelige onderwerpen, zoals oorlogsmisdaden, in een brief aan de 
ouders of verloofde door de auteur achterwege zijn gelaten. Dat er toch 
over dit onderwerp is geschreven, blijkt uit het onderzoek van Oostindie, 
die bijna achthonderd extreme geweldsincidenten aantrof in de 
zevenhonderd egodocumenten die hij onderzocht. 

Aan de hand van deze incidenten uit de egodocumenten hebben wij 
onderzoek gedaan in het Archief van de Strijdkrachten in Nederlands-
Indië.18 Dit archief is een verzameling van de officiële verslaglegging van de 

                                                 
16 Scagliola, Last van de oorlog, 262. 
17  Het egodocument kent meer beperkingen dan alleen de subjectiviteit en de 

feilbaarheid van de herinnering. Aaron Moore heeft het dagboek bijvoorbeeld 

beschreven als  een disciplinerend element:  hoe ziet de soldaat zichzelf en  hoe vindt 

hij dat hij moet zijn? Oorlogsverhalen in dagboeken worden gezien als een 

constructie van de soldaat  zelf en van zijn culturele en sociale context.  A.W. Moore,  

Writing War. Soldiers Record the Japaneses Empire (Cambridge, MA 2013) 11-17;  Y.N. 

Harari, ‘Military Memoirs. A Historical Overview of the Genre from the Midd le 

Ages to the Late Modern Era’, War in History 3 (2007) 289-309.  
18  NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, is  een redelijk compleet en  

vooral uitgebreid archief, het bevat ruim vijfduizend inventarisnummers.  
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dekolonisatieoorlog uit verschillende lagen van de legerhiërarchie. Het 
archiefmateriaal bestaat naast materiaal afkomstig van de generale staf, ook 
uit logboeken, patrouilleverslagen en oorlogsdagboeken, die veel informatie 
bevatten over de oorlog, maar die niet veel aanknopingspunten bieden voor 
onderzoek naar buitensporig geweld.19 Het betreft veelal routinerapporten, 
die beschrijven waar acties plaatsvonden en hoeveel slachtoffers er vielen. 
Zoals blijkt uit de voorbeelden, ontbreken uitgebreide beschrijvingen van 
het verloop van acties vaak. 

Van de bijna achthonderd geweldsincidenten uit de egodocumenten 
die de basis vormen van het boek van Gert Oostindie, hebben wij 
tweehonderdveertien incidenten onderzocht in het archief.20 Het onderzoek 
spitste zich toe op de vraag of beide bronnen elkaar kunnen helpen in het 
onderzoek naar het geweld tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zijn de 
geweldsincidenten uit de egodocumenten terug te vinden in het archief? Zo 
ja, wat betekent dit voor de informatie die de egodocumenten kunnen geven 
over het aan Nederlandse zijde gepleegde buitensporige geweld? Helpen de 
egodocumenten om het Archief van Strijdkrachten beter toegankelijk te 
maken voor onderzoek naar dit geweld? 

Van de onderzochte incidenten was er in tweeënvijftig gevallen 
sprake van een treffer tussen de twee bronnen. Dit betekent dat de twee 
bronnen overeenkomsten vertoonden op drie punten: militaire eenheid, 
plaats en datum. Voor de resterende honderdtweeënzestig incidenten uit de 
egodocumenten die wij onderzocht hebben, leverde de zoektocht in het 
archief niks op. Dit had doorgaans één van twee mogelijke oorzaken: een 
gebrek aan informatie in het egodocument over eenheid, plaats of datum 
van het betreffende geweldsincident, of het ontbreken van archiefmateriaal 
over een bepaald legeronderdeel of periode. Een deel van het 
archiefmateriaal is tijdens en na afloop van de oorlog in Indonesië 
vernietigd of verloren gegaan.21 

                                                 
19 Dit in tegenstelling tot andere archieven van het leger die in het kader van het  

KITLV-project ‘Nederlands militair optreden in Indonesië 1945-1950’  zijn 

bestudeerd, zoals het Archief van de Krijgsraden te Velde, het  Archief van de 

Procureur-Generaal en  Archief van de Netherlands Forces  Intelligence Service 

(NEFIS). 
20  De resterende incidenten zijn onderzocht door andere stagiairs van het  

onderzoeksproject. 
21 Oostindie, Soldaat in Indonesië, 30. 
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In dit artikel baseren wij ons op de treffers die we hebben gevonden. 
De punten waar het egodocument en het archief elkaar kruisen zijn het 
interessantst. Wanneer het incident uit het egodocument is terug te vinden 
in het archief, kan de inhoud van de twee bronnen vergeleken worden. Los 
van concrete historische informatie zorgt de kruising voor inzicht in de 
manier waarop dezelfde situatie in twee bronnen is beschreven. Dit is het 
punt waar de beperkingen van het bronmateriaal het beste zichtbaar worden 
en kunnen worden overkomen. De voorbeelden die hierna volgen laten zien 
hoe de bronnen samen wederzijdse aanvullingen en correcties opleveren. 
 
 
Op zoek in het archief 
 
Voordat gesproken kan worden van een treffer tussen het egodocument en 
het archief, is het belangrijk dat de details van het geweldsincident in beide 
bronnen overeenkomen. Beide bronnen moeten gaan over dezelfde militaire 
eenheid, laten zien waar deze gelegerd was en wanneer het betreffende 
incident plaatsvond. Als één of meerdere van deze gegevens in het 
egodocument ontbreekt, is het lastig om te zoeken in het archief. Wanneer 
in het egodocument bijvoorbeeld een executie tijdens een patrouille 
beschreven is, maar geen specifieke periode of datum vermeld is, dan is het 
heel moeilijk om te achterhalen om welke van de vele in het archiefstuk 
gemelde patrouilles het gaat. De voorbeelden in dit artikel laten zien dat 
wanneer de details uit het egodocument wel terug te vinden zijn in het 
archief, de waarschijnlijkheid van het geweldsincident en de 
geloofwaardigheid van het egodocument toenemen. Per geval verschilt of 
het geweldsincident in het archief beschreven staat en hoe uitgebreid deze 
beschrijving is. 

We zijn er bij ons onderzoek van uitgegaan dat het niet in alle 
gevallen noodzakelijk is dat de beschrijvingen van het geweldsincident zelf 
in beide bronnen identiek zijn om te kunnen spreken van een treffer. Een 
treffer kan ook zitten in de bevestiging door het archief dat de beschreven 
eenheid uit het egodocument inderdaad op de gegeven plaats en datum 
aanwezig was, zonder dat het archief expliciet verwijst naar het 
geweldsincident. Een voorbeeld hiervan blijkt uit de vergelijking van de 
informatie over een incident bij Lalang, Noord-Sumatra. De Nederlandse 
journalist Hans Post, die meereisde met het zesde KNIL-bataljon infanterie, 
schreef op 25 juli 1947: 
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De meest merkwaardige ervaring van de dag doe ik niet  ver voor 

deze plaats  [Lalang] op. Er wordt plotseling gestopt, omdat enige 

Indonesiërs in het zijterrein hard wegrennen. Enkele KNIL-mannen 

zetten te voet  de achtervolging in  en vuren enige malen in  de richting 

van de vlu chtenden. Twee Indonesiërs worden ten slotte gegrepen. 

Zij blijken geen extremisten te zijn.22 

 
De korpsgeschiedenis van juli 1947 over het betreffende bataljon, die te 
vinden is in het archief, vermeldt over dit incident alleen: ‘Te 09.00 uur 
werd de aanval ingezet uit Bindjei tegen R’dam A en R’dam B Lalang, 
Soenggal. (…) Weerstand werd bijna niet ondervonden (…) Te 11.45 was 
Lalang en even later Soenggal genomen.’23 De informatie in het archiefstuk 
doet niet veel meer dan bevestigen dat het bataljon op de betreffende datum 
aanwezig was in de buurt van Lalang. Hoewel het specifieke 
geweldsincident niet beschreven staat in het archiefstuk maken de 
overeenkomsten tussen eenheid, plaats en datum in beide bronnen het 
waarschijnlijk dat het incident bij de inname van Lalang, zoals omschreven 
in het egodocument, heeft plaatsgevonden.  

In sommige gevallen komen de beschrijvingen in beide bronnen wel 
exact overeen, op de vermelding van de oorlogsmisdaad zelf na. In een 
egodocument beschreef soldaat Westra bijvoorbeeld:  
 

Daar werd een fouragewagen, met een minimum aan bewapening, 

beschoten; 3 doden, 1 zwaar, 1 ernstig en 2 licht gewonden. Ze 

kregen gelukkig al snel versterking. Er werden 2 gevangenen gemaakt 

waarvan 1 nog door de onzen wordt doodgeschoten!!!24  

 
Het doodschieten van deze laatstgenoemde gevangene is een 
standrechtelijke executie, wat niet geoorloofd was zonder rechtspraak of 
eventuele vluchtpoging. De beschrijving in het archiefstuk van het 
geweldsincident vermeldt op dezelfde dag exact dezelfde situatie, dezelfde 
locatie en hetzelfde aantal doden en gewonden, met als enige uitzondering 
de executie. In plaats van de executie eindigt het korte verslag in het archief 
met: ‘Juist op het moment, dat de vijand tot een stormaanval wilde overgaan, 

                                                 
22 H. Post, Bandjir over Noord-Sumatra dl. I (Medan 1949) 32. 
23 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 3357. 
24 J. Westra, Jongvolwassen in de knel: Dienstplicht in Indie ̈ 1946-1950: Dagboekuittreksels. 

(z.p. 1992) 24. 
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kwam zowel van Leles als van Tjibatoe zelf, redding opdagen, die de 
aanstormende vijand met verliezen terug sloeg.’ 25  Het egodocument 
vermeldt de overige details van het incident zo accuraat dat het 
waarschijnlijk is dat de standrechtelijke executie heeft plaatsgevonden, 
ondanks het feit dat deze niet in het archiefstuk beschreven staat. De reden 
hiervoor is onbekend. 

Zoals hierboven is uitgelegd, is de onvolledige informatie over 
eenheid, plaats of datum in het egodocument een belangrijke oorzaak voor 
het uitblijven van een treffer tussen het egodocument en het archiefstuk. In 
sommige gevallen bleek deze onvolledigheid overkomelijk. Soms vermeldt 
het egodocument namelijk andere, kleine details over een incident die 
kunnen helpen bij het zoeken in het archief. Dit is het geval in de 
omschrijving door soldaat Kooy uit bataljon 1-11 R.I.26 van een voorval van 
mishandeling. Hij vermeldde geen specifieke datum bij het incident maar 
alleen de maand waarin het had plaatsgevonden, namelijk september 1947. 
Hij schreef: 
 

We zijn naar een kampong geweest waar zich extremisten zouden 

bevinden. Voordat  we daar waren pikten we in  een kampong een stel 

inlanders [op] en hiervan hadden er een paar aandeel gehad in het 

afslachten van E.M.-ers. We vonden een paar omslagen van 

zakdoekjes [sic zakboekjes]. De kapitein is niet zachtzinnig met deze 

knapen omgesprongen en de ene, een hadji, bloedde behoorlijk.27 

 
In het archief is zo’n geval zonder een specifieke datum lastig te traceren, 
maar door het kleine detail van de zakboekjes was het incident toch terug te 
vinden in een korpsgeschiedenis van 1-11 R.I., waar op 23 september 1947 
wordt vermeld: ‘omslagen van zakboekjes vermoorde E.M.-ers gevonden’.28 
De mishandeling van een aantal Indonesiërs die volgde op het vinden van 

                                                 
25 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 2294.  
26 Dit is de schrijfwijze van de Koninklijke Landmacht voor infanteriebataljons. Het 

gaat hier om het eerste bataljon van het elfde Regiment Infanterie. Het archief is 

onderverdeeld per divisie, regiment en bataljon. In de archiefinventaris wordt deze 

schrijfwijze gebruikt. Om het voor de lezer zo helder mogelijk te houden, nemen 

wij in dit artikel deze schrijfwijze over. Het KNIL gebruikte overigens een andere 

notatie met Romeinse cijfers en is daarom eerder hierboven wel uitgeschreven. 
27  Met E.M-ers worden soldaten van de 7 December Divisie bedoeld. H. 

Krosenbrink ed., Wij, de jongens overzee (Doetinchem 1989) 185. 
28 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 3107. 
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de zakboekjes van medesoldaten staat in het archief niet vermeld, maar de 
overige overeenkomsten tussen de bronnen maken het aannemelijker dat 
het incident daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 
 Door de overeenkomsten tussen het egodocument en het archief 
wordt het niet alleen steeds aannemelijker dat de geweldsincidenten die de 
egodocumenten beschrijven daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, de 
aanvullende informatie die het egodocument biedt over de incidenten, zoals 
het aantal doden dat viel, de manier waarop zij omkwamen, of de redenen 
waarom zij werden gedood, wordt ook geloofwaardiger. De treffers 
versterken zo de kennis over het geweld en over de bronnen waar het 
geweld al dan niet beschreven staat. Door het gebruik van cross-reference 
wordt de aloude bewering dat egodocumenten inherent minder 
betrouwbaar zijn dus enigszins ondervangen.  
 
 
De meerwaarde van het egodocument 
 
Omdat de geweldsincidenten in de egodocumenten over het algemeen vaker 
worden vermeld en uitgebreider beschreven worden dan in het archief, kan 
het egodocument in combinatie met het archief meer vertellen over de 
oorlog. De bron biedt inzicht in de sfeer van de oorlog, die bijdroeg aan het 
vaker voorkomen van buitensporig geweld, in de mentaliteit van de soldaten, 
hoe zij in bepaalde situaties handelden, of in de motieven voor de 
oorlogsmisdaden waaraan zij zich schuldig maakten. 

Een motief dat op deze manier in ons onderzoek vaker naar voren is 
gekomen, is wraak. Een voorbeeld hiervan is de eerder beschreven 
mishandeling van een aantal Indonesiërs die verantwoordelijk werden 
gehouden voor de dood van medesolaten. Een vergelijkbare situatie waarin 
wraak een motief was, werd omschreven en toegelicht door soldaat 
Schoemaker van 6-2 R.I (402 B.I.) in december 1949: 29 
 

Vandaag is het carrierpeloton als versterking naar Tawangmangoe 

gezonden. Die hebben zich daar even een naam gemaakt, die later 

ons hele bataljon kreeg,  nl. het  ‘bloed-bataljon.’ Zij hebben daar 

korte metten gemaakt met de T.N.I., temeer daar bij  een 

colonnebeschieting twee jongens van de compagnie waren 

                                                 
29 Voor het zesde bataljon, tweede Regiment Infanterie werd ook de naam 402 B.I. 

(Bataljon Infanterie) gebruikt.  
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gesneuveld, te weten Schumans en Pardoel.  In de ogen van degenen, 

die dit misschien lezen, kan onze manier van werken daar geen 

genade vinden, maar de toestand maakte daar zo'n optreden nodig.30 
 
De korpsgeschiedenis van dezelfde eenheid in het archief vermeldt voor de 
betreffende periode alleen het sneuvelen van Schumans en Pardoel ten 
gevolge van vijandelijke acties en de compagnie die ter versterking naar 
Tawangmangoe ging. Het wraakmotief dat leidde tot het buitensporige 
geweld en de noodzakelijkheid van dit middel volgens de Nederlandse 
soldaat is iets wat in de officiële rapporten nooit zou zijn vermeld, maar wat 
met behulp van het egodocument nu aan de informatie over het incident in 
het archief gekoppeld kan worden. Dit inzicht is van waarde voor de manier 
waarop de verslagen in het archief moeten worden gelezen, het geeft 
bijvoorbeeld diepte aan de vermeldingen van het aantal doden ten gevolge 
van vijandelijke acties. 

Het voorbeeld over Tawangmangoe vertelt niet alleen iets over de 
motieven voor het gepleegde geweld, maar ook over de omstandigheden 
waarbinnen de Nederlandse soldaten opereerden. Uit de omschrijving in het 
egodocument blijkt duidelijk dat het hardhandige optreden van het ‘bloed -
bataljon’ voor deze eenheid, in deze periode en op deze locatie een normale 
manier van handelen is geweest. Het toont ook iets van de gespannen sfeer 
waar de soldaten zich in bevonden, net als de eerdere voorbeelden over 
Kopo en Lalang. Hierin was het waarnemen van rennende Indonesiërs 
aanleiding om het vuur te openen, zonder dat duidelijk was of het 
tegenstanders betrof. Dit maakt duidelijk dat er een sfeer van angst heerste, 
waarbij er snel geschoten werd, die ongetwijfeld bijdroeg aan het plegen van 
oorlogsmisdaden. Met deze achtergrondkennis kan ook andere 
verslaglegging van dezelfde eenheden worden beschouwd. 

Een ander voorbeeld dat meer inzicht biedt in de omstandigheden 
van de oorlog is het verslag van een onbekende soldaat over de 
samenwerking van zijn eenheid, 1-11 R.I., met een peloton 
commandotroepen van het beroemde of beruchte Korps Speciale Troepen 
(KST) in april 1948 tijdens een actie op West-Java in de buurt van Tjiamis: 
 

In de ochtendschemering gingen we op pad om het toegewezen 

terrein af te grendelen. Verderop zagen we een man, met een 

doorgestoken keel, tegen een boom zitten. Hij bleek die dag het 

                                                 
30 Krosenbrink, Wij, de jongens overzee, 193-194. 
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eerste slachtoffer te zijn van de commando-tactiek. (…)  In het 

gebied waar de commando’s hun sporen hadden achtergelaten 

[vonden] we twee bewoners waarvan de lichamen verminkt waren. 

Even daarna ontdekten we iemand die door ophanging om het leven 

was gebracht.31 

  
De korpsgeschiedenis van 1-11 R.I. uit dezelfde periode bevestigt dat het 
KST meewerkte aan de actie die door de eenheid werd uitgevoerd en dat 
tijdens hun confrontaties met de tegenstanders veel doden vielen: de 
speciale troepen hadden honderdtwintig vijandelijke doden gemaakt. 
Waarop de opmerking volgde: ‘Aangezien KST de vorige dag zijn munitie 
verschoten had, kon deze niet ingezet worden.’ 32  De hoge 
slachtofferaantallen in de officiële verslaglegging verhullen de onrechtmatige 
wijzen waarop de tegenstanders om het leven kwamen. Deze details worden 
aangevuld door het egodocument. Verder laat het egodocument de 
verschillen zien tussen de manieren waarop verschillende legeronderdelen te 
werk gingen. De omschrijving van de onbekende soldaat neemt afstand van 
de ‘commando-tactieken’, maar onthult ook tot op zekere hoogte de 
acceptatie door het leger in de breedte van dergelijk buitensporig gew eld 
waar de speciale troepen verantwoordelijk voor waren. 
 
 
De beperkingen van het archief 
 
Zoals eerder al kort aan bod kwam, biedt het Archief van de Strijdkrachten 
in Nederlands-Indië weinig aanknopingspunten voor onderzoek naar 
buitensporig geweld. De egodocumenten kunnen helpen om het archief te 
ontsluiten. Wat betekent de vergelijking tussen egodocument en archiefstuk 
voor de manier waarop het archiefstuk als historische bron over 
buitensporig geweld moet worden benaderd? Wat verklaart dat het 
archiefstuk in veel gevallen niet of nauwelijks melding maakt van een 
geweldsincident? 

Een eerste verklaring voor het feit dat in veel archiefstukken geen 
verwijzing naar geweld is gevonden, heeft te maken met de manier waarop 
er tijdens de oorlog werd gerapporteerd: onvolledig en met behulp van 
verhullend taalgebruik. Zoals Gert Oostindie in zijn boek heeft laten zien, 

                                                 
31 P. Pothof, De marsroute van 1-11 R.I. (Bergen op Zoom 1995) 154-155. 
32 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 3107. 
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waren betrokken soldaten zich er vaak van bewust wanneer hun gedrag de 
norm overschreed, waardoor vrijwillige rapportage over geweld gepleegd 
door Nederlanders niet voor de hand lag.33 Het vermoeden dat er sprake is 
geweest van bewuste onderrapportage en/of verhullend taalgebruik wordt 
door veel historici aangehaald, maar is doorgaans lastig om vast te stellen of 
te bewijzen. Hoe valt te onderzoeken of datgene wat niet in het archief te 
vinden is met opzet is verhuld of simpelweg niet heeft plaatsgevonden? De 
vergelijking met een ander soort bron, in dit geval een egodocument, maakt 
die informatie die op dat moment nog ‘onzichtbaar’ is, zichtbaar. 

Een klassiek voorbeeld van verhullend taalgebruik in het archief is de 
vermelding ‘op de vlucht doodgeschoten’. Het vermoeden dat een dergelijke 
vermelding een eufemisme is voor executies maakt het taalgebruik verdacht. 
Het probleem is dat we dit niet zonder meer kunnen aannemen. In 
sommige gevallen verwijst deze formulering namelijk daadwerkelijk naar 
vluchtende of rennende Indonesiërs, zoals in het eerder gegeven voorbeeld 
over de beschietingen in Kopo en Lalang. In andere gevallen verhult de 
formulering wel een incident van buitensporig geweld.  

Ter illustratie: op 27 juni 1949 vermeldt het oorlogsdagboek van 3-14 
R.I., dat op dat moment gelegerd was in Paroeng, West-Java, dat soldaat 1e 
klasse J. Donkers was gesneuveld tijdens een ‘gevechtsaanraking’ met een 
vluchtende bende.34 Twee dagen later werd het volgende beschreven: ‘Door 
een gev[echts] patr[ouille] werden in de kampong Tjiboengoer twee 
vluchtende personen onder vuur genomen en gedood.’ 35  Op het eerste 
gezicht lijkt er niet direct reden te zijn om aan te nemen dat het hier om 
buitensporig geweld gaat. Het was in principe toegestaan om vluchtende 
personen, die gewapend waren en mogelijkerwijze een bedreiging vormden, 
te beschieten. Pas wanneer er een vergelijking wordt gemaakt met een 
egodocument dat dezelfde situatie beschrijft, blijkt er meer aan de hand te 
zijn. Soldaat Theo Barten, die diende bij 3-14 R.I., schreef in een brief aan 
zijn broer: 
 

Daags daarna moesten we op patrouille waar een van onze jongens 

sneuvelde.  Een jongen uit Someren, z'n  naam was Donkers.  Ja,  Wim 

en wat doe je daar aan? Niets, deze vlegels krijg je niet, ze betrekken 

je van hier of daar uit een hinderlaag en trekken er dan tussen uit. We 

                                                 
33 Oostindie, Soldaat in Indonesië, 30-31. 
34 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 2321. 
35 Ibidem. 
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hadden er twee te pakken die op de plaats de kogel kregen. Maar 

daar schiet  je ook niets mee op, de wapens [afpakken] is veel 

voornamer maar die krijg je niet.36 

 
Waar het oorlogsdagboek verwijst naar twee vluchtende personen die onder 
vuur werden genomen en gedood, sprak de betrokken soldaat Barten over 
een kogel krijgen op de plaats. De legitieme gevechtshandeling uit het 
oorlogsdagboek is nu een standrechtelijke executie, wat onder de krijgswet 
niet was toegestaan. Wat wij hebben kunnen constateren in ons onderzoek 
is dat deze beschrijving van ‘op de vlucht neergeschoten’ vaak voorkomt in 
het archief in verhouding tot het aantal verwijzingen naar vluchtende 
personen in de egodocumenten. Met deze kennis kan het vermoeden van 
eufemistisch taalgebruik in de officiële verslaglegging, waar dergelijke 
formuleringen veel in voorkomen, in enkele concrete gevallen worden 
bevestigd.  
 Het is ook mogelijk dat het geweld niet bewust is verzwegen, maar 
dat deze specifieke informatie niet werd genoemd in dit type bron. Zo heeft 
ons onderzoek uitgewezen dat korpsgeschiedenissen en oorlogsdagboeken 
over het algemeen niet de juiste plaatsen waren om uitgebreid te verwijzen 
naar allerlei typen geweldsincidenten. Dit wordt geïllustreerd door het feit 
dat sommige ‘kleinere’ geweldsincidenten zoals diefstal en brandstichting 
die zijn beschreven in de egodocumenten, vrijwel nooit terug te vinden zijn 
in het archief.  

Een voorbeeld hiervan zijn de afwijkende manieren waarop de 
patrouille in de buurt van Tjimerak, West-Java, van 3-8 R.I. op 30 april 1948 
wordt beschreven in een archiefstuk en egodocument. Het dagelijks 
operatief rapport van deze eenheid vermeldt op 3 mei:  
 

Op 30 april  kwam deze patr[ouille] (…) in contact  met de vijand. 

Een Jap. en  een Indon. werden gedood, een geweer en een mand vol 

patroonhulzen werden buitgemaakt. Eigen verliezen 1 gewonde.37 

 
Ook hier geldt dat er in eerste instantie geen sprake lijkt te zijn van 
oorlogsmisdaden. Twee vijanden zijn tijdens het gevecht gedood, waarna 

                                                 
36  J.D. van Boeijen, De jongens van ‘Toedjoe Poeloe Doea’: Herinneringsalbum van het 

Bataljon 3-14 R.I.,  3e Infanterie Brigade Groep,  1 Divisie ‘7 December’, West -Java 1946-1950 

(Helmond 2009) 463. 
37 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 2296. 
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diverse spullen zijn buitgemaakt. Het gedenkboek dat de belevenissen van 
3-8 R.I. beschrijft, waaronder dezelfde patrouille, maakt wel melding van  
buitensporig geweld, namelijk het in brand steken van woningen:  

 

In verschillende woningen werden volle manden  met patroonhulzen 

aangetroffen.  De betrokken huizen werden in brand gestoken, 

waarbij de ontploffingen van munitie werden gehoord.38  

 
Een vergelijkbaar voorbeeld over een dergelijk ‘klein’ geweldsincident 
betreft de beschrijving van een patrouille van eenheid 4-7 R.I. in de buurt 
van de rivier de Kommering op 3 en 4 januari 1948, waarbij contact werd 
gemaakt met de vijand. Soldaat Van Eeten schreef hierover in zijn 
memoires:  
 

4 januari;  onder luitenant Boering worden in de kampong Serinanti, 

op plaatsen waar telkens werd geschoten, de hutten in  brand 

gestoken. (…) Bij één van deze acties verdronk overigens ene 

sergeant Jansen in de Kommering.39 

 
In de korpsgeschiedenis van 4-7 R.I. over het eerste kwartaal van 1948 
worden, net als in het egodocument, het vuurgevecht en de verdrinking van 
sergeant Jansen vermeld. De brandstichting wordt daarentegen ook hier niet 
genoemd:  
 

[H]et bataljon [heeft] in het eerste kwartaal van het  jaar 1948 zijn 

intensieve patrouille-gang in  de Ogan-Komering sector voortgezet, 

waarbij meermalen – in het bijzonder aan de Oostelijke grens van het 

gebied (Komering) – contact met vijandelijke afdelingen werd 

gemaakt. Bij deze acties werden aan TNI zijde doden en gewonden 

gemaakt, terwijl wapens in onze handen vielen. Voorts werden door 

ons talrijke krijgsgevangenen gemaakt en personen van verdacht 

allooi voor onderwerping aan een nader verhoor gearresteerd. (…) 

In de verslagperiode ontvielen  het bataljon twee kaderleden als 

gevolg van ongelukken t.w. een sergeant verdronk door het zinken 

van een prauw bij patrouillegang.40 

                                                 
38 E.H. Neppelenbroek, Slavenwerk: Een openhartig relaas van een Indië-compagnie, Java 

1946-1949. De kronieken van 'Compie Lima' (Breda 1993) 80. 
39 Diverse auteurs, De herinneringen blijven. Indonesië 1945 – 1950 (boek van de Club 

van Oud-Indiëgangers Waalwijk e/o 1991) 59. 
40 NL-HaNA, Strijdkrachten Ned.-Indië, 2.13.132, inv. 3257.  
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In beide voorbeelden tonen verschillende bronnen een aantal sterke 
overeenkomsten. In het eerste voorbeeld wordt in beide bronnen verwezen 
naar de aanwezigheid van een mand met patroonhulzen. In het tweede 
voorbeeld wordt zowel in egodocument als archiefstuk de verdrinking van 
een sergeant vermeld. Ondanks deze overeenkomsten is in beide gevallen 
de brandstichting niet terug te vinden in het archiefstuk. Het is de vraag of 
dit een verzwijging van het geweld betreft of dat deze zaken laten zien dat 
een operatierapport of korpsgeschiedenis überhaupt niet de plaats is om een 
dergelijk geweldsincident uitgebreid in te beschrijven. Wat het ons in ieder 
geval leert, is dat als we onderzoek willen doen naar dergelijke incidenten, 
we dan weinig aanknopingspunten zullen vinden in het militaire 
archiefmateriaal.  

Naast mogelijke gevallen van onderrapportage en verhullend 
taalgebruik geldt ook de informatie die in een bepaalde bron ‘thuishoort’ 
dus als een zaak waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
bestuderen van het archief. Deze beperkingen van het archief voor een 
onderzoek naar buitensporig geweld laten zien dat het niet alleen 
noodzakelijk is om de egodocumenten, maar ook het archiefmateriaal met 
een kritische blik te bestuderen. 
 
 
Conclusie 
 
In dit artikel hebben we laten zien dat zowel het egodocument als het 
archiefstuk als historische bron beperkingen hebben voor onderzoek naar 
buitensporig oorlogsgeweld aan Nederlandse zijde tijdens het conflict in 
Indonesië. Deze beperkingen hebben te maken met de betrouwbaarheid 
van het materiaal en de hoeveelheid bruikbare informatie die het materiaal 
bevat. Wanneer de twee bronnen worden samengebracht en er sprake is van 
een treffer, kunnen sommige beperkingen worden overkomen. Samen 
kunnen de bronnen meer vertellen over de oorlog en het geweld dat 
gepleegd is. Daarbij biedt cross-reference inzicht in de verschillende typen 
bronmateriaal die gebruikt worden in het historisch onderzoek naar de 
oorlog in Indonesië. 

Het confronteren van de twee typen materiaal in dit onderzoek heeft 
niet als doel om de informatie in de ene of andere bron te ontkrachten of te 
bewijzen, maar is gericht op het vinden van een wederzijdse onderbouwing. 
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Wanneer er sprake is van een treffer bieden de bronnen elkaar aanvullingen 
en correcties. Enerzijds vergroot het archief de waarschijnlijkheid van de 
geweldsincidenten in de egodocumenten en daarmee de geloofwaardigheid 
van het egodocument. De persoonlijke bron wordt op deze manier meer 
dan een individuele getuigenis. Anderzijds zorgt het gebruik van het 
egodocument voor de ontsluiting van het archief, en biedt het inzicht in de 
context van de oorlog en de manier waarop het buitensporige geweld in het 
archief omschreven is. 

Het feit dat driekwart van de incidenten uit de egodocumenten die 
we onderzocht hebben niet bevestigd konden worden met materiaal uit het 
Archief van de Strijdkrachten hoeft geen weerslag te hebben op de 
representativiteit van ons onderzoek. Naar aanleiding van de voorbeelden in 
dit artikel van incidenten die wel te traceren waren, kan worden gesteld dat 
het uitblijven van een treffer juist heel veel kan zeggen over de aard van het 
bronmateriaal. Zeker in het archief is het niet vinden van informatie in 
sommige gevallen even veelzeggend als het wel vinden. Het bevestigt dat er 
sprake is van onderrapportage en van verhullend taalgebruik, wat tot op 
heden enkel vermoed maar niet bewezen kon worden.  
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Inleiding 
 
In de niet-Nederlandse geschiedschrijving is de Indonesische Revolutie 
(1945-1949) lange tijd onverbrekelijk verbonden geweest met heroïek, 
romantiek en eensgezindheid in de strijd. Strijdend voor een onafhankelijke 
Republiek Indonesië zouden vastberaden Indonesische nationalisten het 
wankelende Nederlandse koloniale rijk ten val gebracht hebben: geweld was 
militair geweld. Wat in die geschiedschrijving buiten beschouwing bleef, 
gemarginaliseerd of als vanzelfsprekend gezien werd – het was immers een 
revolutie – was het Indonesische geweld tegen de Nederlandse, Indo-
Europese, Chinese en Indonesische burgerbevolking. 

Sinds een aantal jaren echter wordt in de niet-Nederlandse 
geschiedschrijving het Indonesische geweld geproblematiseerd. In 2008 
noemde de Australische historicus Robert Cribb de Indonesische moord- 
en slachtpartijen op Nederlanders en Indo-Europeanen die plaatsvonden 
tijdens de bersiap (oktober 1945 – maart 1946) een ‘kortstondige genocide’.1 
Cribb verklaart dat de moorden uit loyaliteit en uit de blinde woede van op 
hol geslagen massa’s voortkomen. De Amerikaanse historicus William H. 
Frederick nuanceerde Cribbs verklaringen. Op basis van zijn onderzoek 
naar de moorden op Nederlanders en Indo-Europeanen in Oost-Java toont 
Frederick aan dat deze bepaald niet ‘kortstondig’ waren en zich opnieuw 
voordeden na de twee Nederlandse militaire acties van juli 1947 en 
december 1948.2 De daders van het geweld in Oost-Java waren geen in 
extase geraakte massa’s, maar behoorden tot de goed opgeleide, politiek 
actieve stadsjeugd, die op een systematische manier martelden en moordden. 

Hoewel het Indonesische geweld tegen de Chinese burgerbevolking 
een lange geschiedenis heeft, is er over dat geweld tijdens de Revolutie 

                                                 
1 R. Cribb, ‘The Brief Genocide of Eurasians in Indonesia, 1945/46’ in: A. Dirk 

Moses ed., Empire,  Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in 

World History (New York, NY en Oxford 2008) 424-439. 
2 W.H. Frederick, ‘The Killing of Dutch and Eurasians in Indonesia’s National 

Revolution (1945-49). A “Brief Genocide” Reconsidered’, Journal of  Genocide Research 

14.3-4 (2012) 359-380. 
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betrekkelijk weinig bekend. De Amerikaanse historicus Mary Somers 
Heidhues concludeert in een artikel uit 2012 dat het Indonesisch geweld 
tegen Chinezen niet kan worden gelijkgesteld aan genocide. Voor een 
genocide is het aantal slachtoffers te laag en ontbreekt het bewijsmateriaal 
dat de daders de bedoeling hadden de Chinezen als groep uit te roeien. Er is 
hoogstens sprake van ‘genocidal incidents’. 3  De Indonesische historicus 
Ravando lijkt met de titel van zijn MA-scriptie, waarop hij in 2014 aan de 
Universiteit Leiden afstudeerde, Somers Heidhues’ conclusie te weerspreken. 
Die titel luidt namelijk ‘“Now is the time to kill all Chinese!”’. 4 In zijn 
scriptie, waarin hij het bloedbad analyseert dat Indonesiërs in 1946 onder de 
Chinese bevolking van Tangerang aanrichtten, gebruikt Ravando de term 
genocide echter niet.  

In de Nederlandse geschiedschrijving over het Indonesische geweld 
tijdens de Revolutie staat de bersiap centraal. In haar studie Bersiap in 
Bandoeng uit 1989 verklaart Mary C. van Delden het Indonesische geweld uit 
het ontbreken van alle ‘regulering’, het wegvallen van alle ‘sociale 
beheersingselementen’ en de afwezigheid van een Republikeins 
geweldsmonopolie. 5 Desondanks benadrukt Van Delden dat de 
Indonesische gewelddaden tegen de Nederlanders en de Indo-Europeanen 
stelselmatig plaatsvonden.6 H.Th. Bussemaker noemt in zijn studie Bersiap! 
Opstand in het paradijs, die hij in 2005 publiceerde, een aantal factoren voor 
de agressie van Indonesische strijdgroepen tegen de Indo-Europeanen. Zij 
hadden zich voor en tijdens de oorlog afzijdig gehouden van de 
Indonesische bevolking, zij hadden hun vreugde geuit over de Japanse 
capitulatie, maar het was vooral de vorming door Indo-Europese jongeren 
van knokploegen waardoor alle Indo-Europeanen de vijanden van het 
Indonesische volk werden. 7  Op de vraag of de bersiap een ‘etnische 

                                                 
3  M. Somers Heidhues, ‘Anti-Chinese Violence in Java during the Indonesian 

Revolution, 1945-49’, Journal of  Genocide Research 14.3-4 (2012) 381-401: 396. 
4 Ravando, ‘“Now is the Time to Kill All Chinese”. Social Revolution and the 

Massacre of Chinese in Tangerang, 1945-1946’, MA-scriptie,  Universiteit Leiden, 

2014. 
5 M.C. van Delden, Bersiap in Bandoeng. Een onderzoek naar geweld in de  periode  van 17 

augustus 1945 tot 24 maart 1946 (Kockengen 1989) 177-178. 
6 Ibidem, 178-179. 
7  H.Th. Bussemaker, Bersiap!  Opstand in  het paradijs. De Bersiap-periode  op Java en 

Sumatra 1945-1946 (Zutphen 2013) 15-19, 328-329. 
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schoonmaak’ was geeft Bussemaker in zijn studie geen eenduidig antwoord. 
Het woord genocide gebruikt hij niet. 

Zijn er over het Indonesische geweld tegen de Nederlandse, de 
Indo-Europese en de Chinese burgerbevolking een paar monografieën, een 
handvol artikelen en een enkele scriptie beschikbaar, over het Indonesische 
geweld tegen de Indonesische burgerbevolking is tot op heden niets 
gepubliceerd. Wel wordt er in de hierboven genoemde publicaties naar dit 
geweld verwezen. Volgens Cribb werden die Indonesiërs slachtoffer van 
geweld die zich voorstanders toonden van een Nederlandse terugkeer. 8 
Somers Heidhues constateert dat het geweld vooral gericht was tegen 
Indonesische leiders die hadden samengewerkt met het Nederlands 
bestuur. 9 Frederick gaat op basis van zijn onderzoeksresultaten een stap 
verder en concludeert dat veel Indonesiërs, ‘and not only those associated 
with “Dutchness”’, werden vermoord tijdens ‘waves of spy hysteria’ die 
gedurende de gehele Revolutie over Oost-Java rolden. 

Dit artikel is een verkenning van de aard en omvang van het geweld 
– in het bijzonder ontvoering en moord – dat Indonesische bendes, milities 
en militairen tijdens de Revolutie gebruikt hebben tegen de burgerbevolking. 
In dit kader beperk ik mij tot het geweld tegen de Indonesische 
burgerbevolking zoals dat heeft plaatsgevonden in West-Java. Ervan 
uitgaande dat dit geweld in samenhang met het geweld tegen andere 
bevolkingsgroepen moet worden bestudeerd, bespreek ik – zij het summier 
– eerst het Indonesische geweld tegen Nederlanders, Indo-Europeanen en 
Chinezen. Vervolgens bespreek ik – enigszins uitgebreider – het 
Indonesische geweld tegen Indonesische boeren, burgers, bestuurders en 
politieambtenaren. 

Kenmerkend voor het Indonesisch geweld tegen de 
burgerbevolking is – en daarmee sluit ik aan bij Remco Rabens bijdrage in 
Journal of Genocide Research uit 2012 – dat het gericht was tegen individuen en 
groepen die beschouwd werden de terugkeer van de koloniale verhoudingen 
te steunen, wat zou ingaan tegen de belangen van het Indonesische volk. De 
daders noemden hun slachtoffers Nica-honden als zij Nederlanders of 
Indo-Europeanen waren, Nica-spionnen of Nica-slaven als zij 
Nederlandsgezinde Indonesiërs waren en Nica-Chinezen als zij Chinezen 
waren, waarbij Nica staat voor Netherlands Indies Civil Administration. De 
Nica was een organisatie die in april 1944 door minister van Koloniën H.J. 

                                                 
8 Cribb, ‘The Brief Genocide’, 436. 
9 Somers Heidhues, ‘Anti-Chinese Violence’, 382. 
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van Mook in samenspraak met generaal Douglas MacArthur, 
opperbevelhebber van de South West Pacific Area, was opgezet om het 
Nederlandse gezag te herstellen in de Indonesische gebieden die door de 
Amerikaanse strijdkrachten op de Japanners heroverd werden. Voor 
Indonesiërs die streefden naar honderd procent onafhankelijkheid werd 
Nica een scheldwoord voor wie Nederlander was en voor wie Nederlanders 
steunde. Ook nadat de naam in januari 1946 gewijzigd werd in AMACAB 
(Allied Military Administration Civil Affairs Branch) bleven Indonesiërs het 
scheldwoord Nica gebruiken. 

Bovenal maakt een bestudering van het Indonesisch geweld tegen 
de burgerbevolking duidelijk dat het beeld van heroïek, romantiek en 
eensgezindheid in de strijd heroverweging verdient. Wie uitsluitend het 
geweld tegen Nederlanders en Indo-Europeanen of het geweld tegen 
Chinezen bestudeert, loopt het gevaar alsnog de indruk te wekken dat de 
Indonesiërs een eensgezinde strijd voerden. De bestudering van het 
Indonesisch geweld tegen Indonesiërs toont echter aan dat die 
eensgezindheid een mythe is en dat de onafhankelijkheidsoorlog evenzeer 
een burgeroorlog was. Die burgeroorlog zou, in het geval van West-Java, tot 
in de jaren zestig voortduren. 

Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op Nederlandse bronnen die 
zich in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden. Ik heb gebruik 
gemaakt van materiaal uit het archief van de Procureur-Generaal bij het 
Hooggerechtshof van Nederlands-Indië. Dat materiaal bestaat vooral uit de 
‘Loyaliteits- en intelligence rapporten, opgemaakt door de Afdeling Politieke 
Zaken van het Hoofd Tijdelijk Bestuur van West-Java’, waarin melding 
wordt gemaakt van ontvoeringen, verminkingen, mishandelingen, moorden, 
plunderingen en brandstichtingen. Tevens heb ik gebruik gemaakt van 
Nederlandse en Indonesische documenten uit het archief van de 
Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS), de latere Centrale 
Militaire Inlichtingendienst (CMI) in Nederlands-Indië. Vooral de dossiers 
over de in de bersiap gepleegde moorden zijn daarbij van belang geweest. 
De Indonesische documenten die ik geraadpleegd heb, zijn tijdens de 
Revolutie door Nederlandse militairen buitgemaakt. Het betreft in het 
bijzonder documenten van de Daroel Islam, de Islamitische Staat. 

Bestuur, politie en inlichtingendienst hadden belang bij het 
nauwgezet registreren van Indonesische misdrijven. Het was een legitimatie 
voor hun aanwezigheid en hun optreden. In de rapporten worden de naam, 
de woonplaats en de functie van de slachtoffers, evenals de datum en het 
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tijdstip van het misdrijf gegeven. Vaak worden ook de daders van het 
misdrijf met name genoemd. Deze gegevens lijken betrouwbaar, maar we 
moeten rekening houden met overregistratie en met de mogelijkheid dat de 
anonieme daders Nederlandse militairen waren. 

Om het Indonesisch geweld tegen de burgerbevolking tijdens de 
Revolutie in al zijn complexiteit te analyseren, zou onderzoek gedaan 
moeten worden naar de in deze periode voorkomende gewelddaden in 
geheel Indonesië. Een dergelijke aanpak zou echter, zoals Frederick terecht 
stelt, ‘a book-length study’ vereisen.10 Wat nu volgt is daarom slechts een 
verkenning. 
 
 
Nederlanders en Indo-Europeanen 
 
We kunnen het Indonesisch geweld tegen de Indonesische burgerbevolking 
tijdens de onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949) niet los zien van dat geweld 
tegen de Nederlandse, Indo-Europese en Chinese burgerbevolking. We 
moeten het Indonesisch geweld in zijn onderlinge samenhang bestuderen 
om stellingen als die van Frederick te kunnen nuanceren: 
 

in a decolonization process in  which most Indonesians most of the 

time took ethnic identity to be a reliable key to national loyalty.11 

 
Stellingen als deze negeren namelijk de in deze jaren alomtegenwoordige 
dreiging van Indonesisch geweld tegen Indonesische boeren, burgers en 
bestuurders. 

Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zijn er door 
Indonesisch geweld tienduizenden burgers om het leven gekomen. Wordt 
het aantal Nederlandse en Indo-Europese burgerslachtoffers geschat op 25 
à 30.000 – dat was toen tien procent van de totale Nederlandse en Indo-
Europese bevolking 12  – en wordt het aantal Chinese burgerslachtoffers 
geschat op 10.000,13  naar het aantal Indonesische burgerslachtoffers dat 
door Indonesisch geweld is omgekomen is het gissen. De Australische 
historicus Adrian Vickers schat het aantal Indonesiërs dat in het gevecht is 

                                                 
10 Frederick, ‘The Killing of Dutch and Eurasians’, 361, 375-376. 
11 Ibidem, 375. 
12 Ibidem, 369. 
13 Somers Heidhues, ‘Anti-Chinese Violence’, 396. 
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omgekomen op 45.000 à 100.000. Het aantal Indonesische 
burgerslachtoffers schat hij op 25.000 à 100.000.14 Hoeveel Indonesische 
burgers door Indonesisch geweld en hoeveel van hen door Nederlands 
militair geweld om het leven zijn gekomen blijft onduidelijk. Deze aantallen 
verbleken echter bij de 2,4 miljoen Indonesiërs die in deze jaren, volgens de 
econoom en historicus Pierre van der Eng, van honger en dorst en van 
gebrek en ellende omkwamen. 

Het berekenen van het precieze aantal slachtoffers van geweld – 
laat staan het achterhalen van hun identiteit – is onbegonnen werk. 
Documentatie daarover ontbreekt. De dode lichamen zijn inmiddels 
opgenomen in de Indonesische aarde, opgegaan in de Indonesische lucht en 
opgelost in de Indonesische wateren. Toch is er ooit geprobeerd de 
slachtoffers te registreren. Op 1 juni 1946 werd in Batavia het bureau 
Gravendienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 
opgericht. Het doel van de Gravendienst was om de in Nederlands-Indië en 
daarbuiten liggende graven van KNIL-militairen en van burgers van alle 
nationaliteiten ‘onzer overzeesche gewesten’, die waren omgekomen door 
het Japanse geweld tijdens de oorlog en door het geweld van ‘extremisten’ 
tijdens de bersiap, te traceren, te identificeren, te registreren en deze 
zodoende ‘te onttrekken aan de vergetelheid’. De Gravendienst verzocht 
ieder die inlichtingen kon verschaffen over graven op erven en over lijken in 
putten contact op te nemen met de dienst.15 En inlichtingen is wat de dienst 
kreeg. 

Op 11 juli 1946 tijdens een opgraving van een Chinese dodenakker 
ten oosten van Batavia werden door de Gravendienst de stoffelijke resten 
aangetroffen van een circa 25-jarige vrouw en een circa 2-jarig kindje. 
Beiden hadden donkerblond haar. Zij konden worden geïdentificeerd als 
mevrouw H.M. van Buuren-Prins en haar dochtertje E.M.C. van Buuren. Er 
werden op die dodenakker nog vier graven gevonden. Hoewel van de 
stoffelijke resten het geslacht, de lengte, de leeftijd en de haarkleur bepaald 
konden worden, bleek identificatie niet mogelijk. 16 Deze zes slachtoffers 

                                                 
14 A. Vickers, A History of  Modern Indonesia (Cambridge 2005) 100-101. 
15 ‘Gravendienst  opgericht. Tot opsporing van gesneuvelden’, Nieuwe Courant , 12 

juni 1946, p. 1; ‘Bureau Gravendienst’, Het Dagblad, 11 juni 1946, p. 1; zonder titel, 

Het Dagblad, 24 juni 1946, p. 2.  
16  Nationaal Archief, Den Haag, Netherlands Forces Intell igence Service en  

Centrale Militaire Inlichtingendienst in  Nederlands-Indië (hierna NA, NEFIS en 
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behoorden tot de 18 Nederlanders die op 7 oktober 1945 door drie 
gewapende Indonesiërs gedwongen werden de trein waarin zij zaten op 
station Krandji te verlaten. Daar wachtte een grote menigte hen op die hen 
bedreigde met slag-, steek- en vuurwapens.17 De Nederlanders moesten al 
hun geld en kostbaarheden afgeven. Vervolgens werden zij in drie groepen 
gesplitst. Een groep van vier werd in de gevangenis van Bekasi geïnterneerd. 
De veertien overigen werden nog op dezelfde dag om het leven gebracht.18 

Op 17 juli, 19 juli, 30 juli en 14 augustus 1946 deed de 
Gravendienst op een begraafplaats in de kampong Krandji wederom 
opgravingen. Op aanwijzing van kampongbewoners werden de stoffelijke 
resten van 16 personen gevonden. In totaal trof de Gravendienst dus de 
stoffelijke resten aan van 22 personen. Als zich onder hen de 14 
Nederlanders bevonden, die in oktober 1945 uit de trein waren gehaald, dan 
blijven er 8 onbekende personen over. Dat zouden Nederlanders kunnen 
zijn geweest die op andere data uit treinen zijn gehaald en vermoord.  

De toedracht van de Krawangmoorden verschaft ons inzicht in het 
geweld waaraan Indonesiërs blootstonden tijdens de slachtpartijen op 
Nederlanders en Indo-Europeanen. Zo bevond zich onder de 8 onbekende 
personen ook een circa 25-jarige man met zwart haar op wie een leren riem 
en resten van jute gevonden werden, wat erop zou kunnen wijzen dat hij 
een Indonesische politieman is geweest.19 En zo liet de aanvoerder (panglima) 
van de drie Indonesiërs die verantwoordelijk waren voor de ontvoering van 
de Nederlanders uit de trein op station Krandji, hen doden omdat zij de 
buit voor zichzelf zouden hebben gehouden en niet aan hem hadden 
afgestaan. 

De toedracht van deze moorden verschaft ons overigens ook 
inzicht in de machtsverhoudingen in het gebied ten oosten van Batavia. De 
vier Nederlanders die in de gevangenis van Bekasi en later in het Landhuis 

                                                                                                              
CMI), 2.10.62,  inv. nr. 2030, ‘Betreffende Krandji en  omgeving’, 6 oktober 1946, p. 

2. 
17 NA, NEFIS en CMI, 2.10.62,  inv. nr. 2030, G. Aalbertsberg,  ‘Verslag van de 

belevenissen van Mevrouw Prins, echtgenoote van den directeur van het 

Krankzinnigengesticht  te Buitenzorg van haar belevenissen tusschen 7 en  21 

October 1945’, z.d., p. 1. 
18 NA, NEFIS en CMI, 2.10.62,  inv. nr. 2030, ‘Betreffende Krandji en omgeving’, 6 

oktober 1946, p. 1. 
19 NA, NEFIS en CMI, 2.10.62,  inv. nr. 2030, ‘Betreffende Krandji en omgeving’, 6 

oktober 1946, p. 3. 



Tom van den Berge 
 

 

64 

Tamboen geïnterneerd zaten, werden op 21 oktober bevrijd door de 
Republikeinse minister van Propaganda Amir Sjarifoedin in eigen persoon. 
De minister en zijn gevolg moesten zich echter wel door de panglima laten 
ontwapenen. Blijkbaar had de Republikeinse regering in Krawang niets in te 
brengen. 20  Het dossier dat NEFIS hierover heeft aangelegd is getiteld  
Krawangmoorden. Behalve dit dossier bevat het NEFIS-archief voor West-
Java dossiers over de Serang- en Soebangmoorden, de Bandoeng- en 
Bataviamoorden, de Garoet-, de Koeningan- en de Soekaboemimoorden. 
 
 
Chinezen 
 
Somers Heidhues, verwijzend naar Mark Levene’s Genocide in the Age of the 
Nation-State, beschouwt de Chinezen tijdens de Indonesische Revolutie als ‘a 
surrogate for the resented colonial masters (...), for perpetrators often “saw” 
their victims as “representing” something else’.21 De Chinezen symboliseerden 
voor de Indonesiërs het door hen gehate koloniale gezag. Een van die 
symbolen was de Chinese vrouw die in maart 1946 in Batavia door 
pemoeda’s (nationalistische jongeren) met een koevoet werd doodgeslagen 
omdat zij een Nica-spionne zou zijn. 22  Symbolen waren de dertig 
vooraanstaande Chinese inwoners van Soekaboemi die in januari 1947 in 
verzekerde bewaring werden gesteld op basis van de beschuldiging dat zij 
Nica-spion waren.23  En symbolen waren ook de Chinese gezinnen van 
Tangerang, onder wie bejaarden, zieken en pasgeborenen, die in juni 1946 
overhaast moesten vluchten toen troepen van de Laskar Rakjat, het 
volksleger, luid schreeuwend ‘bikin abis Tjina sebab andjing Nica’ – maak de 
Chinezen af, want het zijn Nica-honden – hun desa’s en kampongs 

                                                 
20 NA, NEFIS en CMI, 2.10.62,  inv. nr. 2030, G. Aalbertsberg,  ‘Verslag van de 

belevenissen van Mevrouw Prins, echtgenoote van den directeur van het 

Krankzinnigengesticht  te Buitenzorg van haar belevenissen tusschen 7 en  21 

October 1945’, z.d., p. 4.  
21 Somers Heidhues, ‘Anti-Chinese Violence’, 397. 
22 Nationaal Archief, Den Haag, Procu reur-Generaal bij  het  Hooggerechtshof van 

Nederlands-Indië, 1945-1950 (hierna NA, PG), 2.10.17, inv. nr. 1053, Territoriaal 

Commando, Inlichtingen Dienst, 9 juli 1946. 
23 NA, PG, 2.10.17, inv. nr.  1059, NEFIS Buitenpost Buitenzorg,  W.P.G. de Vrijer,  

aan hoofd NEFIS BK Batavia, 9 januari 1947. 
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binnendrongen.24 Honderden en nog eens honderden Chinezen, symbolen 
van het gehate koloniale gezag die niet hadden kunnen vluchten, moesten 
alle hoop laten varen in de hel van Tangerang. 

In juni 1946 richtten Indonesische burgers en soldaten een 
bloedbad zonder weerga aan onder de Chinese inwoners van Tangerang en 
omstreken. Tangerang, een stad ten westen van Batavia, was in mei van dat 
jaar gedeeltelijk door Nederlandse troepen bezet. Trok het Republikeinse 
leger zich terug ten westen van de rivier Tjisedane, de eenheden van de 
Laskar Rakjat besloten te blijven om de Nederlanders te bestrijden en de 
Chinezen te vermoorden. Dagen achtereen trokken zij, bijgestaan door de 
lokale bevolking, moordend en plunderend door de Chinese wijken. Meer 
dan 15.000 Chinezen wisten naar Batavia te ontkomen. Na afloop van de 
moordpartijen en de plundertochten werden de Chinese wijken in brand 
gestoken. Tijdens een verkenningsvlucht had een piloot van de Royal Air 
Force waargenomen dat een aaneengesloten gebied van meer dan honderd 
vierkante mijl was afgebrand of nog brandde. De hitte van het vuur kon 
door hem nog op een hoogte van tweeduizend voet gevoeld worden.25 
Chinese bronnen schatten het aantal doden van het bloedbad op 1085. Het 
Republikeinse dagblad Merdeka (Vrijheid) schatte het aantal doden op 132.26 

De rapporten van het Hoofd Tijdelijk Bestuur West-Java noch de 
NEFIS-rapporten maken melding van slachtoffers onder de Indonesische 
burgerbevolking tijdens het moorden en plunderen in Tangerang. Deze 
zouden bijvoorbeeld gevallen kunnen zijn als gevolg van onenigheid over 
het verdelen van de buit, het weigeren mee te doen aan de slachtpartijen of 
het beschermen van de Chinese burgerbevolking. In de loyaliteitsrapporten 
is er alleen sprake van de vlucht van een loerah – een dorpshoofd – omdat 
hij de veiligheid van zijn kampong niet meer kon waarborgen. 27 Wel is 
bekend – althans uit de Nederlandstalige pers in Batavia – dat er een terreur 
‘van de ergste soort’ bestond voordat Nederlandse troepen Tangerang 
bezetten. De Tentara Republik Indonesia (TRI, Leger van de Republiek 

                                                 
24  NA, PG, 2.10.17, inv. nr. 1053, Intelligence Rapport van het Territoriaal 

Commando Batavia, No. 6, 1 juli 1946. 
25 ‘Het drama in het Tangerangsche. Zorg voor de getroffenen’, Het Dagblad, 7 juni 

1946, p. 1. 
26 NA, PG, 2.10.17, inv.  nr. 1048, ‘Rapport Intelligence & Loyaliteitsonderzoek’, nr.  

182, 23 juli 1946; Ravando, ‘“Now is the Time to Kill All Chinese”’, 75-76. 
27 NA, PG, 2.10.17, inv.  nr. 1048, ‘Rapport Intelligence & Loyaliteitsonderzoek’, nr.  

162, 29 juni 1946. 
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Indonesië) wilde de Nederlanders tonen dat de bevolking geheel achter de 
Republiek stond en niets van samenwerking met de Nederlanders moest 
hebben. Daarom werd de bevolking door de TRI gedwongen te evacueren. 
‘Bij deze evacuatie zijn allerlei middelen toegepast, tot vrouwenroof toe [...]. 
Elk rapport betreffende de toestanden in Tangerang, spreekt van 
beestachtigheden van de ergste soort.’ De TRI zou ook een loerah hebben 
‘verwijderd’ en hebben vervangen door een ‘berucht individu’, die een 
schrikbewind uitoefende. 
 

Onder zijn bestuur patrouilleerde de TRI intensief door de 

kampongs. Deze patrouilles hadden het  karakter van een rooftocht. 

Zij hadden óók ten doel: handhaving van het strenge verbod om 

levensmiddelen naar Batavia te vervoeren. Wie hiervan verdacht 

werd, werd beschouwd als ‘spion’ en zonder pardon afgemaakt.28 

 
Het motief voor ‘Tangerang’ was volgens de Republikeinse pers wraak. Het 
dagblad Ra’jat (Het Volk) zag in Tangerang een vergelding voor de slachting 
onder de Indonesische burgerbevolking die Nederlandse militairen in april 
1946 bij de bezetting van Pesing hadden aangericht. In die gelederen 
zouden Chinezen hebben meegevochten. De schuld voor het bloedbad 
legde het dagblad bij de Nederlanders en bij de Chinezen zelf. Het dagblad 
Merdeka had een aantal verklaringen voor Tangerang: Chinezen waren door 
de Nica bewapend en hadden op Indonesische burgers – ook op kinderen – 
geschoten; Chinezen werden door de Nica gebruikt om strijders van de 
Laskar Rakjat op te sporen; Chinese Nica-agenten zouden huizen van 
Indonesiërs in brand hebben gestoken. 29 Volgens een officiële medewerker 
van het Chinese Rode Kruis hadden de leiders van de Laskar Rakjat de 
aanval op de Chinezen zorgvuldig voorbereid. Zij hadden besloten alle 
Chinezen ten westen van Tangerang te doden omdat zij beschouwd werden 
als spionnen voor hun familieleden, die in het door Nederlanders bezette 
gebied woonden en die bij de leiders van de Laskar Rakjat bekend stonden 
als ‘Nica-Chineezen’.30 

                                                 
28 ‘Hoe de TRI in Tangerang huishield. Ontstellende rapporten’, Het Dagblad, 4 juni 

1946, p. 1; ‘Het schrikbewind in Tangerang. Gruwelijk machtsmisbruik van de TRI’, 

Nieuwe Courant , 6 juni 1946, p. 1. 
29 Ravando, ‘“Now is the Time to Kill All Chinese”’, 81. 
30 ‘Het drama in het Tangerangsche. Zorg voor de getroffenen’, Het Dagblad, 7 juni 
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Indonesische boeren en burgers 
 
Overal in West-Java – in Serang en Rangkasbitoeng, in Batavia en 
Buitenzorg, in Soekaboemi en Tjiandjoer, in Krawang en Poerwakarta, in 
Bandoeng en Tjimahi, in Garoet en Tasikmalaja, in Tjirebon en 
Madjalengka – hebben Indonesische boeren en burgers een hoge prijs 
moeten betalen voor de onafhankelijkheid. Wie voor de Nederlandse 
overheerser spioneerde, wie met hem samenwerkte of wie aan hem 
goederen leverde, die werd door ‘bendes’ en milities ontvoerd en vermoord, 
diens huis werd door hen geplunderd en in de as gelegd. In de ‘Loyaliteits- 
en Intelligence Rapporten’, die zijn opgemaakt door de Afdeling Politieke 
Zaken van het Hoofd Tijdelijk Bestuur (HTB) van West-Java, is het jaar in 
jaar uit een opeenstapeling van ontvoeringen, moorden, plunderingen en 
brandstichtingen. ‘Nica-spionnen’ stonden nummer één op de dodenlijst. In 
december 1945 werden in Meester Cornelis, Batavia, twee vrouwen en een 
man ‘in het openbaar afgeslacht’, omdat zij verdacht werden van Nica-
spionage.31 In juli 1947 werd in Buitenzorg door de Gravendienst een man 
opgegraven, die eind 1945 vermoord was door ‘extremisten’, omdat ook hij 
verdacht werd van spionage voor de Nica. 32  In maart 1949 werd in 
Tjiandjoer een zekere Nji Ipah door een ‘goed bewapende bende’ van 14 
man ontvoerd en vermoord, aangezien zij ervan verdacht werd een spionne 
van de CMI te zijn.33 

Ook ‘Nica-slaven’, Indonesiërs die in dienst waren van 
Nederlanders, werden door gangsters, revolutionairen, militairen en 
islamisten bespot en bedreigd, getjoelikt en getjintjangd – ontvoerd en in 
stukken gehakt. Zo moesten de Indonesische werknemers van de 
Nederlandse rubberonderneming Klappanoenggal, die gelegen was in het 
regentschap Buitenzorg, het zwaar ontgelden. In maart 1947 werd een 
mandoer met geweerschoten gedood, omdat hij zich bereid verklaard had 
om weer in dienst te treden bij zijn oude werkgever. In dezelfde maand 
werd iemand vermoord door vijf met vuurwapens uitgeruste Indonesiërs, 

                                                 
31 NA, PG, 2.10.17, inv.  nr. 1047, ‘Rapport Intelligence & Loyaliteitsonderzoek’, nr.  
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omdat hij was voorgedragen voor de post van mantri. In april werd een van 
de tappers van de onderneming, onder de beschuldiging ‘een Nica-slaaf’ te 
zijn, ontvoerd door drie mannen. Hij wist echter te ontvluchten en op de 
onderneming terug te keren.34 In juli 1948 werd alsnog een Indonesische 
employé van de rubberonderming Klappanoenggal vermoord.35 

Zelfs Indonesiërs die hun waar verkochten aan Nederlanders, Indo-
Europeanen en Chinezen waren hun leven niet zeker. In oktober 1945 had 
de Republikeinse regering in Batavia opgeroepen tot een voedselboycot van 
alle Europeanen.36 Pasar Roempoet in Menteng Poeloe, Batavia, een markt 
die vaak door Europeanen en bedienden van Europeanen werd bezocht, 
werd bewaakt door pelopors en pemoeda’s. De verkopers durfden hun waar 
niet te verkopen en de kopers werden bedreigd.37 In maart 1946 verbood de 
TRI Indonesische verkopers het vervoer van koopwaar van Tangerang naar 
Batavia. Overtreders van het verbod zouden met de kogel worden gestraft.38 
Pa Djoemhaja, verkoper in Tjibatoe, werd in september 1947 vermoord 
omdat hij eieren had verkocht in Soekaboemi.39 
 
 
Indonesische politie- en bestuursambtenaren 
 
Overal in West-Java – van Tjilegon tot Tjirebon – verkeerden boepati’s, 
wedana’s en loerahs (regenten, districts- en dorpshoofden) voortdurend in 
gevaar zo niet vermoord dan toch ontvoerd of – in het gunstigste geval – uit 
hun functie gezet te worden.40 In december 1945 werd in Rangkasbitoeng 
de boepati van Lebak, Raden Hardiwinangoen, door vijf leden van de 
Dewan Perwakilan Rakjat (DPR, Volksparlement) ontvoerd en vermoord.  

                                                 
34 NA, PG, 2.10.17, inv.  nr. 1050, ‘Rapport Intelligence & Loyaliteitsonderzoek’, nr.  

393, 28 mei 1947. 
35  ‘Bedreigd pionierswerk der teruggekeerde Javaplanters. Terreur tegen het  

oeconomische herbouwwerk in Indonesië’, Het Nieuwsblad voor Sumatra, 11 augustus 

1948, p. 3. 
36 Bussemaker, Bersiap!, 130. 
37 NA, PG, 2.10.17, inv. nr. 1047, ‘Rapport No. 5’, 5 december 1945. 
38 NA, PG, 2.10.17, inv.  nr. 1047, ‘Rapport Intelligence & Loyaliteitsonderzoek’, nr.  

73, 1 maart 1946. 
39  NA, PG, 2.10.17,  inv. nr.  1067, Residentie-Recherche Buitenzorg,  ‘Geheim 

rapport. Over tournee naar Soekaboemis che van 6 t/m 8 October 1947’,  9 oktober 

1947. 
40 NA, NEFIS en CMI, 2.10.62, inv. nr. 2035, ‘Verslag Hr. Sadikin’, 9 maart 1948. 
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Het motief van de daders was wraak. Hardiwangoen zou als assistent-
wedana van Pandeglang in 1926 tijdens de communistische opstand in 
Bantam hebben deelgenomen aan de ‘eliminatie’ van communisten. 41 
Bovendien werd hij door de DPR-leden nog steeds gezien als een marionet 
van de Indische regering, een ‘Nica-spion’. Toen hij in december 1945 naliet 
om in Rangkasbitoeng een besloten vergadering van Soekarno en Hatta bij 
te wonen werden de DPR-leden bevestigd in hun overtuiging van 
Hardiwinangoens ‘deloyale houding’ tegenover de Republiek. Het DPR-
bestuur besloot hem te ontvoeren en te vermoorden. En aldus geschiedde. 
Het lijk van de regent werd enkele dagen later aangetroffen bij de monding 
van de rivier de Tjisiih.42 

Ook de regent van Serang, Raden Adipati Aria Hilman Djajadiningrat, 
werd gevangen genomen door ‘extremistische elementen’.43 Ook hij zou in 
1926 communisten hebben uitgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. 
Bovendien had Djajadiningrat tijdens de Japanse bezetting de communist 
Tjeq Mamad, die Tan Malaka had geholpen in 1942 bij zijn overtocht van 
Sumatra naar Java,44 in handen gespeeld van de Kempeitai, de beruchte 
militaire politie van het keizerlijk leger. Tjeq werd gearresteerd, 
gevangengezet en zwaar mishandeld. Na de Japanse capitulatie zou Tjeq 
met zijn Dewan Rakjat de macht in Bantam overnemen. Zijn bestuur zou 
spoedig ontaarden in terreur. Tjeq op zijn beurt liet Djajadiningrat 
arresteren en in de gevangenis in Serang opsluiten, waar hij dagelijks zou 
zijn gemaltraiteerd. 45 Djajadiningrat had echter meer geluk dan 
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(Leiden 2007) 25-26. 
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Hardiwinangoen: hij zou worden bevrijd door troepen van de TRI en de 
Republikeinse resident van Buitenzorg worden. 

Ook burgemeesters, wedana’s en assistent-wedana’s –
districtshoofden en onderdistrictshoofden – ontkwamen niet aan de 
wraakzucht van bendes, milities en militairen. In het najaar van 1945 werden 
de Bantamse wedana’s van Pandeglang, Tjiomas en Anjer vermoord. Zij 
zouden volgens de daders hebben geknoeid met de distributie van kleding, 
die in de oorlog door de Japanners aan het einde van de vastentijd ter 
beschikking van de bevolking waren gesteld. 46  De burgemeester van 
Soekaboemi, Raden Soeria Hoedaja, werd in augustus 1947 door de Tentara 
Nasional Indonesia TNI ontvoerd.47  Na de eerste Nederlandse militaire 
actie, die van 21 juli tot en met 4 augustus 1947 duurde, konden gewezen 
Republikeinse ambtenaren in West-Java in dienst treden bij de Nederlands-
Indische regering. Menig Indonesisch militair beschouwde hen als Nica-
agenten. In dezelfde maand verschenen er in Soekaboemi en omgeving 
pamfletten waarin zij die met de Nederlanders heulden bedreigd werden 
met de dood.48 In november 1947 werden in het regentschap Poerwakarta 
vier assistent-wedana’s ontvoerd en werd een assistent-wedana 
doodgeschoten. In het district Manondjaja werden in juni 1949 tijdens een 
desavergadering de wedana van Manondjaja, de assistent-wedana van 
Tjibeureum en een politie-agent vermoord.49  

Loerahs waren onophoudelijk het slachtoffer van ontvoering en 
moord. Van de bestuursambtenaren stonden zij het dichtst bij de bevolking. 
Van die bevolking waren de bendes, milities en militairen direct afhankelijk. 
Van haar eisten zij voedsel, vrouwen, onderdak en bescherming. Kon of 
wilde de bevolking aan die eisen niet voldoen dan kon zij – de loerah 

                                                                                                              
Bantam’, 28 december 1948; ‘De terreur in Bantam. Bendehoofden vormen er het 
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voorop – rekenen op hun vergelding. In de rapporten van commissarissen 
van politie en korpschefs worden de loerahs, die ontvoerd en vermoord 
waren, met naam en toenaam genoemd. De tijd waarop zij zijn gedood is 
genoteerd. Van de daders noch van hun motieven is veel bekend. De daders 
worden in de rapporten aangeduid als een ‘bende’, een ‘gewapende bende’, 
een ‘onbekende bende’. Soms waren de daders met vijf, met dertig of met 
veertig man. Als wapens voerden zij pistolen, stenguns, karabijnen en 
kapmessen. Op een enkele uitzondering na was er voor de loerahs op wie zij 
het in deze jaren hadden voorzien geen ontkomen aan. Op basis van de 
staten en rapporten kan een lange lijst gemaakt worden van ontvoerde en 
vermoorde loerahs: in november 1947 werden in het regentschap 
Poerwakarta de loerahs van Blendoeng, Sindangkasih, Djatisari, Soekakerta, 
Klari, Parakanteroes, Poesakaratoe en Bantarsero ontvoerd.50 In november 
1948 werd Hamim loerah van Naringgoel (aan West-Java’s zuidkust) in zijn 
woning doodgeschoten door een ‘onbekende bende’.51 In juli 1949 werd de 
loerah van Tjinta, ten noordoosten van Garoet, ontvoerd door een ‘bende’ 
en daarna doodgeschoten.52 In de revolutiejaren moeten er in West-Java 
honderden en nog eens honderden loerahs ontvoerd en om het leven 
gebracht zijn. 

Wat voor loerahs gold, gold ook voor politieambtenaren. Ook zij 
werden door ‘bendes’ en ‘milities’ gezien als Nica-agenten en dat was een 
motief om hen te ontvoeren en te vermoorden. Dat werd gezegd van de 
moorden, die in september en oktober 1947 in de residentie Soekaboemi op 
drie agenten van de desapolitie gepleegd werd.53 In november 1947 werden 
twee agenten van de stadspolitie van Soekaboemi door een gewapende 
bende uit hun woning ontvoerd. De volgende morgen werden hun ‘zwaar 
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verminkte lijken’ gevonden. 54  In juni 1949 werd nabij Indramajoe een 
desapolitie door 60 man vermoord. In dezelfde maand werden in 
Madjalengka vijftien desabestuursleden ontvoerd, onder wie drie 
desapolitiemannen. 55  Ook ronda’s (nachtwachten) en kepala ronda’s 
(nachtwachthoofden) liepen een groot risico het slachtoffer te worden van 
bendes of milities. Roemanta, kepala ronda van de kampong Tjiborerang, ten 
noordoosten van Garoet, werd in januari 1949 tijdens zijn patrouille 
ontvoerd door tien man, die bewapend waren met twee revolvers en 
kapmessen. De volgende ochtend werd hij aangetroffen met één schotwond 
midden door de borst, één schotwond achter de schouders en één houwslag 
aan de rechterzijde van het hoofd.56 In diezelfde maand werden even ten 
noorden van Tasikmalaja, in Indihiang, twee lijken gevonden, van wie een 
kon worden geïdentificeerd als Asmita, de kepala ronda van de kampong 
Tjikoenirwetan. De moordenaars zouden te vinden zijn onder de kaum DI, 
de aanhangers van de Daroel Islam.57 
 
 
Islamitische Staat 
 
De Darul Islam was een beweging die na 1945 in West-Java was ontstaan, 
zich in latere jaren naar delen van Midden-Java, Zuid-Borneo, Zuid-Celebes 
en Atjeh zou verspreiden en zich ten doel stelde een Islamitische Staat van 
Indonesië (Negara Islam Indonesia) te stichten. 58 De militaire tak van de 
beweging was de in 1948 opgerichte Tentara Islam Indonesia (TII, 
Islamleger van Indonesië). De TII was een samenvoeging van de 
islamitische strijdgroepen Hizboellah en Sabilillah. De inlichtingendienst 
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van de TII stond bekend onder de omineuze naam Gestapo. Gestapo en 
TTI bestreden hun tegenstanders met buitensporig geweld. In hun 
baanbrekende studies over de Darul Islam, respectievelijk uit 1981 en 2012, 
noemen de Nederlandse islamoloog Kees van Dijk en de Italiaanse 
islamologe Chiara Formichi weliswaar het geweld waarmee deze beweging 
tegen het Indonesische leger en de Indonesische burgerbevolking optrad, 
maar zij besteden geen aandacht aan de aard en omvang van dat geweld.59 

De geestelijke vader van de politieke en militaire structuur van de 
Islamitische Staat was de belangrijkste leider van de Darul Islam S.M. 
Kartosoewirjo. Kartosoewirjo beschouwde de Renville-overeenkomst van 
januari 1948, waarbij Nederland en de Republiek besloten tot een 
wapenstilstand en tot terugtrekking van de TNI uit West-Java, als een 
verhulde zegen. De diplomatie had gefaald. Soekarno en de zijnen zouden 
zich door de Nederlanders hebben laten ringeloren. De moslims van West-
Java zouden de revolutie in naam van de islam voortzetten en zouden een 
islamitische staat stichten. Aan de wieg van die Indonesische Islamitische 
Staat, de Negara Islam Indonesia (NII), zou Kartosoewirjo in augustus 1949 
staan. De NII en de TII, die staat en dat leger, stelden zich tegenover de 
Republiek Indonesië. Uit de documenten, die in september 1948 door 
Nederlandse militairen op eenheden van de TII werden buitgemaakt – en 
die zich nu in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden – kunnen we 
lezen hoe Kartosoewirjo en de zijnen zich de weg naar een Islamitische 
Staat van Indonesië voorstelden. Uit die documenten spreekt visie en durf, 
vindingrijkheid en verbetenheid, maar vooral meedogenloosheid. 

In een document van de TII uit juni 1948, dat getiteld is ‘Rentjana 
djihad’ (Plan voor de heilige oorlog), beschrijft een divisiecommandant 
welke acties moesten worden ondernomen in de periode van 5 juli tot en 
met 13 augustus 1948, ‘fase 1’ van de heilige oorlog. In deze fase zou de 
‘vijfde colonne’ van de Darul Islam onder de bevolking een subtiele 
propaganda (propaganda haloes) moeten voeren, die bestond uit het 
verspreiden van verhalen, geruchten en fabels. Zo zou het uitbreken van de 
pest in vier desa’s in het district Tjiandjoer, waaraan 7000 mensen waren 
bezweken, erop wijzen dat de slachtoffers de islam vijandig gezind waren 
geweest. Zo zouden door Gods rechtvaardigheid talloze Nederlandse 
militairen door eigen vuur zijn omgekomen. En zo zou de uitbarsting van 
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de Goenoeng Gede bij Tjiandjoer erop duiden dat de komst van de Mahdi – 
dat is de Messias – aanstaande was.60 In ‘fase 1’ ook zou de gewapende tak 
van de Darul Islam haar tegenstanders zonder pardon uit de weg moeten 
ruimen. In het Soendanese spraakgebruik van de beweging raakten voor het 
begrip ‘doden’ allerlei termen in omloop: tegenstanders werden diboenoeh, 
digodog of didorhos, dat is ‘opengesneden’, ‘gekookt’ of eenvoudigweg 
‘neergeknald’. 61  Behalve dat de huizen van de Nederlanders moesten 
worden afgebrand en dat de thee, kina- en suikerriettuinen moesten worden 
vernietigd, moesten in elk onderdistrict de spionnen, de desahoofden en de 
bestuursambtenaren worden ontvoerd en vermoord. 62  In Bandoeng – 
evenals in Buitenzorg, Soekaboemi en Tjiandjoer – moesten er 
bomaanslagen worden gepleegd, voorafgegaan door provocaties en 
moordpartijen. 63  Pekalongan moest worden gezuiverd van mensen en 
bevolkingsgroepen die de Darul Islam tegenwerkten.64 

Wie de Darul Islam weerstreefde, belandde op een zwarte lijst van 
de TII. Op zo’n zwarte lijst, die in september 1948 in handen van de NEFIS 
gekomen was, stonden 88 personen. Onder hen die vermoord moesten 
worden bevonden zich mantri’s – opzichters – bij het Boswezen, mandoers 
– ploegbazen – bij theeondernemingen, onderwijzers, politieambtenaren, 
rechercheurs, griffiers, dorpshoofden en hoge bestuursambtenaren, tot aan 
regenten toe. 65  De zwarte lijsten werden ter hand gesteld van de 
inlichtingendienst van de TII, de Gestapo. De Gestapo had de taak militaire 
en politieke gegevens te verzamelen, fluistercampagnes op te zetten, anti-
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Nederlandse pamfletten te verspreiden en sabotage te plegen. Bovendien 
bestond haar taak uit het schrijven van dreigbrieven en het liquideren van 
hen die met de Nederlanders samenwerkten.66 Zo ontving de loerah van de 
desa Tjipareuan, Bloeboer Limbangan, in mei 1948 een dreigbrief, waarin hij 
ervan werd beschuldigd god en vaderland te hebben verraden. Bleef hij 
‘zondigen’ dan moest hij eens opletten waar straks, wanneer de Gestapo-
agressie uitbarstte, het mes van de dood zou neerkomen (nanti apabila agressie 
Gestapo jang akan datang awaslah peso pati dimana letaknja).67 

De Gestapo ging grondig te werk en liet het niet bij bedreigingen. 
Ontvoeringen, moordaanslagen en brandstichtingen vonden in 1949 vrijwel 
dagelijks plaats. In zijn ‘crimineel verslag’ over januari van dat jaar 
constateerde de chef van de Negara Recherche ‘een opleving der 
criminaliteit over de gehele linie’. Van de 683 ontvoeringen in het 
regentschap Tasikmalaja in die maand, kwamen er 650 voor rekening van de 
Daroel Islam. 68  De TII trad meedogenloos op en zette los van de 
Republikeinse onderhandelingspolitiek haar strijd voort in de door de 
Nederlanders gesteunde Negara Pasundan – de staat Pasoendan. De chef 
van de Negara Recherche constateerde in zijn ‘politiek-politioneel verslag’ 
over juni 1949, dat de Darul Islam ‘in wezen ook (zelfs) tegen de Republiek 
Indonesia’ actie begon te voeren.69 En dat zou de Islamitische Staat in West-
Java tot aan het begin van de jaren zestig blijven doen toen het 
Indonesische leger de beweging liquideerde, de leiders arresteerde en 
Kartosoewirjo executeerde. 
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Slotwoord 
 
In dit verkennend artikel over het Indonesische geweld tegen de 
Indonesische burgerbevolking in West-Java tijdens de Revolutie heeft de 
aard en omvang van dat geweld centraal gestaan. Slachtoffers van het 
geweld waren Indonesiërs die bij Nederlanders werkten, aan Nederlanders 
verkochten, voor Nederlanders spioneerden. Slachtoffers waren ook 
Indonesische bestuurs- en politieambtenaren. De Australische historicus 
Vickers schat het aantal Indonesische burgerslachtoffers dat door geweld 
om het leven kwam op 25.000 à 100.000. De meeste burgerslachtoffers – 
2,4 miljoen – stierven echter geen gewelddadige dood. Zij stierven van 
honger en uitputting of bezweken aan ziektes. Of deze massale sterfte te 
wijten was aan Nederlandse blokkades, Indonesische evacuaties of 
anderszins is moeilijk na te gaan. 

De Indonesische daders van het geweld tegen Indonesische burgers 
vormden een diverse groep. Onder hen bevonden zich militairen, zoals die 
van de TRI in Soekaboemi, revolutionairen, zoals die van de Dewan 
Perwakilan Rakjat in Bantam, en islamisten, zoals die van de Darul Islam in 
Garoet. In de Nederlandse rapporten worden de meeste daders echter 
aangeduid als ‘kwaadwilligen’, ‘terroristen’ of ‘extremisten’ of als deel  
uitmakend van een ‘bende’, een ‘gewapende bende’ of een ‘onbekende 
bende’. 

De opzet van de daders was dezelfde: moord. Zij zijn zich bewust 
geweest van de gevolgen van hun daden en hebben deze daden ook gewild: 
‘bikin abis Tjina’ (maak de Chinezen af). De motieven van de daders waren 
echter velerlei. Dat kon wraak, afgunst of hebzucht zijn. Maar dat konden 
ook religieuze, militaire of etnische motieven zijn: ‘bikin abis Tjina sebab 
andjing Nica’ (maak de Chinezen af, want het zijn Nica-honden). Wat de 
daders ook tot hun misdrijven mag hebben bewogen, onze analyses gaan 
voorbij aan het ongeloof, de ontreddering en de doodsangst bij de 
slachtoffers en gaan voorbij aan het sadisme, het cynisme en de 
onverschilligheid bij de daders. 

In Indonesië lijkt de belangstelling voor het Indonesische geweld 
tegen de burgerbevolking in de revolutiejaren te groeien. Zoals wel vaker 
gebeurt, ging ook daar de kunst aan de wetenschap vooraf. In 2009 
vertoonde de beeldend kunstenaar FX Harsono voor het eerst zijn 
indringende videodocumentaire nDudah (De opgraving) over de 
massamoord op Chinese burgers in 1947-1948 in de omgeving van zijn 
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geboortestad Blitar, Oost-Java.70 In een scherp en moedig artikel in het 
dagblad The Jakarta Post van 12 november 2013 roept de historicus Abdul 
Wahid zijn landgenoten op om het onaanvaardbare te aanvaarden en onder 
ogen zien dat de Revolutie niet alleen de heiligste maar ook de donkerste 
periode van de Indonesische geschiedenis is.71 
 

                                                 
70 FX Harsono, ‘nDudah’, Http://www.fxharsono.com/videowork_view-

ndudah.php, geraadpleegd op 23 juli 2016. 
71  A. Wahid, ‘The Untold Story of the Surabaya Battle of 1945’,  

http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/12/the-untold-story-surabaya-

battle-1945.html, geraadpleegd op 23 juli 2016. 
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In januari 1969, direct na de onthullingen van J. Hueting over excessen die 
in de jaren 1945-1950 door Nederlandse troepen zouden zijn begaan in 
Indië, kwam het parlement met vragen. Naar aanleiding daarvan zegde 
minister-president P. de Jong een nota toe waarin alle kennis over de 
vermeende excessen zou worden samengevat. In juni van hetzelfde jaar zag 
de 'Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent 
excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 
1945 – 1950', kortweg bekend als de Excessennota, het levenslicht. Deze nota 
was voorbereid en geschreven door een onderzoekscommissie, bestaande 
uit de Stuurgroep en de Coördinatiegroep.  
 
 
Inleiding 
 
In deze chronologisch geordende bijdrage bestudeer ik de gedachten achter 
de werkwijze van Stuurgroep en Coördinatiegroep. Het gaat me thans niet 
om een complete evaluatie van de Excessennota, ik plaats enkele sprekende 
voorbeelden op de voorgrond waaruit duidelijk wordt onder welke 
beperkingen de commissie opereerde en welke gevolgen dat had voor de 
nota die uit haar werk resulteerde.1 De werkwijze van de 
onderzoekscommissie is gekleurd door de tijd waarin over gebruik en nut 
van recentere archieven de nodige terughoudendheid bestond.  

In dit verband past heel mooi een brief van secretaris-generaal 
Schrijver van het ministerie van Defensie aan zijn minister op 13 februari 
1968 over het ontruimen van een archiefdepot van Marine aan de 
Slachthuiskade.2 Schrijver signaleert dat er in dit archief (en ook in het 
KNIL-archief) compromitterende stukken te vinden zijn. Moeten deze 

                                                                 
1
 In het Nationaal Archief (NA) is vooral van de volgende archieven 

gebruikgemaakt: NA 2.09.95 Commissie Onderzoek excessen (Commissie 

Excessen); NA 2.13.160 Commissie Regeringsonderzoek Wandaden Indië 

(Commissie Wandaden); NA 2.13.144 Inventaris van het archief van de Commissie 

Zaayer en de collectie inzake de moord op vaandrig Aernout, 1950-1963. 
2 Commissie Wandaden, 4.  
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stukken nu naar het Algemeen Rijksarchief? Het zijn stukken, zo stelt hij, 
over mensen die zich niet goed tegenover Japan hebben gedragen, die zich 
hebben misdragen in de krijgsgevangenkampen en laakbaar handelden in de 
strijd tegen de Indonesiërs. Hij vindt dat de stukken niet naar het ARA 
hoeven, ze kunnen ook eerst naar het Centraal Archievendepot van 
Defensie, dat spaart een hoop moeilijkheden. Een half jaar later, in de 
Ministerraad op 15 november 1968, spreken de aanwezigen over 
beleidsgevoelige overheidsarchieven in het algemeen.3 Een minister vindt de 
termijn van vijftig jaar goed. Als daarvan afgeweken zou worden: ‘Spr. ziet 
het voorstel toch als een zeker afglijden naar een naar zijn oordeel 
ongewenste praktijk. Het is bovendien de vraag of de geschiedschrijving, die 
een zekere afstand tot de gebeurtenissen dient te bewaren, hiermee wel 
gediend is.’ Het is in deze sfeer van gereserveerde afstand tot recente 
archieven dat de Commissie Excessen aan het werk toog. 
 
 
Een ambtelijke nota 
 
Een van de grote problemen waarvoor de onderzoekscommissie kwam te 
staan was de enorme tijdsdruk. De nota, eind januari 1969 aangekondigd en 
toegezegd, moest per 1 juni kant-en-klaar bij de Tweede Kamer liggen. De 
commissie had geen computers, kon niet terugvallen op het wereldwijde 
web of digitaal ontsloten bronnen. In 1969 waren typemachines, 
kaartenbakken en slechte fotokopieën schering en inslag. Van een fiks aantal 
ministeries en instellingen waren de archieven beslist niet op orde. Een 
aantal belangrijke archieven was in Indonesië achtergebleven. Er heerste 
onduidelijkheid rond het begrip ‘oorlogsmisdaad’ en er was soms zelfs 
ronduit ontkenning in veel kringen. De commissie ondervond stille 
tegenwerking, maar anderzijds ook medewerking van naamloze ambtenaren 
op verschillende ministeries, die in archieven en documentatiecentra 
zochten naar ongebruikelijke gebeurtenissen. En hoe moesten ze rekening 
houden met amnestie die daders van beide strijdende partijen bij de 
onafhankelijkheid van Indonesië was toegezegd?  

En toch kwam er een nota uit in juni 1969. Nu, bijna vijftig jaar later 
is er hier en daar onbegrip over de te snelle werkwijze, het niet benutten van 
alle archiefbronnen, het niet voortzetten van de zoektocht naar de waarheid 
in 1969. Maar uit de stukken van de onderzoekscommissie blijkt dat de 

                                                                 
3 Commissie Wandaden, 9. 
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beperkingen van de Excessennota soms waarschijnlijk eerder voortkwamen 
uit praktische belemmeringen dan uit moedwillige achterhouding of 
manipulatie. Dan zou kritiek beter gericht worden aan het adres van latere 
onderzoekers en historici, journalisten en politici, die dit inventariserende 
ambtelijke rapport al snel zijn gaan interpreteren als een historische studie, 
met een claim op volledigheid.  

De Stuurgroep, bestaande uit de secretarissen-generaal van 
verschillende ministeries en de voorzitter van de Coördinatiegroep, gaf op 
het hoogste ambtelijke niveau leiding aan de werkzaamheden. De 
Coördinatiegroep, onder voorzitterschap van E.J. Korthals Altes, oud-
raadsheer van de Hoge Raad, had de leiding bij het verzamelen en ordenen 
van de op te zoeken gegevens. Die kwamen uit archieven van veel 
ministeries, uit archieven bij het Algemeen Rijksarchief en uit archieven van 
militair-justitiële organen en instellingen. Het secretariaat lag bij het 
ministerie van Justitie, terwijl C. Fasseur de functie van secretaris van de 
Coördinatiegroep vervulde (zijn naam wordt tegenwoordig veelvuldig 
genoemd als auteur van de nota). Doel van de nota was om voor 1 juni 
1969 al het materiaal in overheidsarchieven te zoeken en te ordenen, het 
materiaal te evalueren, een algemeen beeld samen te stellen en tot slot vast 
te stellen of op verantwoorde wijze kon worden beoordeeld in welke mate 
excessen zich hadden voorgedaan en in welke mate men daartegen was 
opgetreden.  

De ministeries gingen snel aan het werk na de toezegging van een 
nota, allereerst het ministerie van Justitie. In een vertrouwelijke notitie aan 
de secretaris-generaal en de minister van Justitie, 27 januari 1969, bespreekt 
het hoofd van de afdeling staats- en strafrecht de komende werkzaamheden: 
‘Het archiefmateriaal zal uiterst moeilijk te ordenen zijn en dan nog een 
onvolledig beeld geven.’4 Het archief van Binnenlandse Zaken, zo blijkt bij 
een eerste verkenning, is op datum gelegd, niet per onderwerp. Dat geldt 
ook voor de archieven van het ministerie van Koloniën, die bij 
Binnenlandse Zaken zijn ondergebracht. Al snel kwamen bij het onderzoek 
de rapporten van twee eerdere onderzoekscommissies boven water: de 
commissie Enthoven (1948) en de commissie Van Rij & Stam (1954). 
Zowel Enthoven, als Van Rij en Stam waren in respectievelijk 1947 en 1949 
onderzoek gaan doen naar vermeende oorlogsmisdaden, onder andere in 
Zuid-Celebes. De volledige rapporten waren nooit geheel open aan de 
Tweede Kamer medegedeeld. De Kamer had er ook niet voortdurend op 

                                                                 
4 Commissie Excessen, 153. 
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aangedrongen. Dat er in 1954 ook nog eens een klein intern onderzoek was 
ondernomen naar oorlogsmisdaden, had te maken met de nasleep van de 
affaire-Westerling.5 Ook in dat kader was al snel opgemerkt dat belangrijke 
stukken over de affaire-Westerling en andere zaken nog steeds in Indonesië 
lagen.6 

Een eerste voorlopige blik in het archief op Justitie liet zien dat er vrij 
veel materiaal over de acties van Raymond Westerling op Zuid-Celebes was, 
maar dan vooral van Nederlandse kant (zijn optreden in Zuid-Celebes, de 
couppoging in Bandoeng in 1950, uitleveringsverzoeken). Verder meldden 
de archiefambtenaren bij Justitie dat de meeste stukken over een andere 
geruchtmakende zaak, niet zozeer met betrekking tot oorlogsmisdaden als 
wel met betrekking tot corruptie in de legertop (de zogenaamde zaak-
Aernout), nog steeds bij de procureur-generaal in Den Haag zouden liggen, 
weggestopt in een kast.7 Misschien konden er bij grondig zoeken stukken 
naar boven komen over de amnestie zoals overeengekomen met Indonesië 
in 1949. Enkele kleinere zaken konden direct met name worden genoemd: 
de zaak Meine Pot, de aanslag op Harjono en de Peniwen-moorden. Dat 
waren zaken die de pers al hadden gehaald in de jaren veertig. Het archief 
van de procureur-generaal te Batavia lag grotendeels in Indonesië. Het 
archief van de Netherlands Forces Intelligence Service (de 
inlichtingendienst in Indië) lag onder beheer van één ambtenaar op 
Binnenlandse Zaken.  

Tot zover de eerste verkenning in de justitiële archieven. Het 
ordenen zou heel veel tijd kosten. Justitie had dus blijkbaar niet veel te 
bieden. Niet erg optimistisch besloot de ambtenaar: ‘Ik vraag mij af of in de 
nota aan de Kamer een voorlopige opsomming (aanduiding) van wat in de 
archieven aanwezig is niet beter achterwege kan worden gelaten. Wat justitie 
betreft kan althans niet veel boeiends worden verteld.’8 
 
 
 

                                                                 
5 R.P.P. Westerling (1919-1987), beschuldigd van oorlogsmisdaden in Zuid-Celebes, 

couppleger in 1950 en voortdurend een veelbesproken en controversieel figuur.  
6 Commissie Excessen, 1. Dossier is beperkt openbaar tot 2045! 
7 Stukken zijn inmiddels te vinden in NA 2.13.144 Inventaris van het archief van de 

Commissie Zaayer en de collectie inzake de moord op vaandrig Aernout, 1950-

1963, vooral in de nummers 5-7 en 65. 
8 Commissie Excessen, 153. 
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Duizenden dossiers 
 
De ambtenaren bij het ministerie van Defensie zagen zich met het 
omgekeerde probleem geconfronteerd: niet een tekort aan dossiers maar 
een overdaad. In een brief van 6 februari 1969 van de president van het 
Hoog Militair Gerechtshof aan het ministerie inzake de eerste bevindingen 
bij het pas begonnen archiefonderzoek, is sprake van 13.000 dossiers. 
Slechts de helft was enigszins bestudeerd, op titel en onderwerp afgaande. 
Die hoeveelheid viel uiteen in strafvonnissen Koninklijke Landmacht (4500 
berecht), strafvonnissen KNIL (2900 berecht, 352 onderzocht) en bij de 
temporaire krijgsraden 115 zaken waarvan twee als oorlogsmisdrijf (een 
Indische Nederlander met twaalf jaar, en een Menadonees met vijf jaar). De 
in totaal 6500 dossiers waren binnen twee weken vluchtig doorgekeken. De 
steller van de nota merkt op dat er vooral veel gevallen van plundering zijn 
bestraft, doch slechts weinig geweldsmisdrijven. 9 

In het archief gaat deze nota vergezeld van een kladje, vermoedelijk 
opgesteld door de ontvangend ambtenaar op Defensie, met daarop 
aanbevelingen om niet verder te verzamelen uit particuliere archieven omdat 
de overheidsarchieven al genoeg werk opleveren. Wel raadde de anonieme 
auteur van dit kladje aan om te onderzoeken wat spontaan door 
particulieren aangeboden werd, en om een klein onderzoek te doen in de 
zendingsarchieven te Oegstgeest, omdat verschillende incidenten door 
kerkelijke gezagsdragers waren aangebracht. 
 
 
Vergaderen 
 
Bij de vergadering van de Stuurgroep op 12 februari 1969 heette het: 
‘Hierbij wordt aangetekend dat met het oog op de beschikbare tijd het niet 
mogelijk zal zijn in bijzonderheden te treden en zeker niet de dossiers 
betreffende eventuele excessen grondig te bezien.’ Die uitspraak kon al 
gedaan worden na de eerste bevindingen op Defensie en Justitie.10 Even 
daarvoor werd in de vergadering de opdracht geformuleerd: ‘Zo tijdig 
relevante gegevens en gedachten te verzamelen en te ordenen dat de 
ministers in juni, als zij weer contact met de Kamer opnemen, geprepareerd 

                                                                 
9 Commissie Wandaden, 10. Deze nota is vergezeld van het hier na te noemen 

kladje. 
10 Commissie Excessen, 8. 
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kunnen zijn, weten wat daarna moet en kan geschieden en wat in die tijd in 
de publiciteit kan worden gebracht.’ Als eerste trouwens leverde het Hoog 
Militair Gerechtshof gegevens in. Er werd verwacht dat de diverse 
ministeries ongeveer tien tot vijftien bladzijdes moesten vullen. Alle 
ministeries kregen een paar onderwerpen om over te schrijven, de lijst met 
excessen en de inleiding zou door Justitie worden gedaan. Toch was er de 
vrees dat de nadruk zou komen te liggen op excessen en niet op het 
algemene beeld. Besproken werd dat er wellicht te weinig aandacht zou zijn 
voor de excessen van Indonesische kant, te weinig lof voor de Nederlandse 
soldaten. Verder discussieerde de Stuurgroep over of er van 1945 tot 1949 
formeel sprake was van een oorlog in juridische zin. Viel militaire 
rechtspleging niet uitsluitend onder militair gezag? Maar dit was een 
juridische kluif die in dit stadium en in het kader van dit onderzoek nog niet 
kon worden aangepakt, er was te weinig tijd. Belangrijk vooral was de 
departementale archieven op orde brengen.  

Op 19 februari 1969 vond de eerste vergadering van de 
Coördinatiegroep plaats, met werkafspraken.11 De groep vond dat men 
zichzelf beperkingen moest opleggen vanwege de omvang en toestand van 
de archieven. Particulier materiaal kwam niet aan de orde, er was immers 
materiaal genoeg. ‘Men blijkt van gevoelen dat de Coördinatiegroep zich 
beter van iedere aanmoediging aan particulieren om stukken af te staan kan 
onthouden.’ En hoe het algemene gedeelte te schrijven? De aanwezigen 
merkten op dat een algemene inleiding snel partijdig kon zijn. In de reeds 
ter beschikking staande rapporten (de Celebesrapporten van Enthoven en 
van Van Rij en Stam, uit 1948 en 1954) werd overigens tevens een schets 
van bijzondere omstandigheden voor het geweld gegeven. Dat sloeg op de 
amnestieregeling, de gratieverleningen en het gehele vervolgingsbeleid. 
Defensie en Justitie kregen als taak contact te leggen met de griffie van het 
Hoog Militair Gerechtshof over deze zaak. Er moest ook over de justitiële 
kaders duidelijkheid komen. 

De ministerraad stond, zo was inmiddels vernomen, niet 
onwelwillend tegenover een vervolgonderzoek, als het rapport per 1 juni 
zou zijn gepubliceerd, misschien onder een nieuw op te richten instituut. De 
Coördinatiegroep besloot verder op deze vergadering in haar onderzoek 
niet te spreken over ‘oorlogsmisdrijven’, dat zou ‘practische’ belemmeringen 
kunnen opwerpen, zo werd gesteld, en het zou volkenrechtelijk lastig zijn. 
Beter was het om over ‘excessen’ te praten, die qualitate qua niet konden 

                                                                 
11 Commissie Wandaden, 8. 
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vallen onder de amnestiewetgeving. Dat zou trouwens precedenten 
scheppen en onderscheid aanbrengen tussen militairen en burgers. Kortom, 
het onderzoek ging over excessen, een niet-juridische term, delicten die 
waren uitgezonderd van de amnestie-ordonnantie van 3 november 1949. 
Heel duidelijk waren in die regeling uitzonderingen gemaakt voor het 
onnodig doden of zwaar letsel toebrengen, het aanranden van de 
eerbaarheid, en voor vernielen of stelen. De Stuurgroep zou aan de 
ministerraad laten weten dat als de Raad inderdaad een vervolg wilde, dat dit 
onderzoek in opdracht zou kunnen worden gegeven aan S.L. van der Wal 
(Universiteit Utrecht). Die was bezig voor de Rijkscommissie Vaderlandse 
Geschiedenis met de publicatie die later Officiële bescheiden betreffende de 
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 zou heten, waarin publicatie 
van bronnen over de periode 1945-1949 plaatsvond.12 Van der Wal moest 
dan zeker extra personeel, tijd en geld krijgen. Zoals de zaken er nu voor 
stonden, aldus de Coördinatiegroep, zou er per 1 juni 1969 een onvolledig 
en summier rapport komen. 
 
 
Wat en hoe te onderzoeken 
 
In een uitwerking van die voornemens schreef Fasseur als secretaris aan de 
secretaris-generaal op Justitie, op 20 februari 1969, dat de archieven van 
particulieren definitief niet mee betrokken gingen worden in het 
onderzoek.13 Moest er een algemeen historisch overzicht komen in de nota? 
Fasseur vond het niet echt nodig: de Coördinatiecommissie kon een korte 
inleiding maken met nadruk op wreedheden tevens begaan van 
Indonesische kant. Namen zouden zeker niet worden genoemd. 

De aanbevelingen van de Coördinatiegroep werden overgenomen 
door de Stuurgroep op 5 maart. Verder besliste de Stuurgroep, althans 
stelde voor, dat er geen nieuw oorlogsinstituut zou komen. De heren namen 
ook kennis van het feit dat veel van wat op Justitie gelegen had, inmiddels 
was vernietigd, mede op grond van niet-vervolging en de amnestieregeling.14 

                                                                 
12 Off iciële bescheiden betref f ende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 

uitgegeven door S.L. van der Wal, P.J. Droogleever en M.J.B. Schouten. (RGP 

Kleine Serie, Den Haag, 1971-1996) 
13 Commissie Excessen, 154. 
14 Berichten over vernietiging van documenten verschenen b.v. in Het Vaderland van 

4 mei 1954. 
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Het ministerie van Justitie zou een samenvatting maken van wat daar over 
excessen bekend was. 

De voorzitter van de Stuurgroep, E.J. Korthals Altes, had op 10 
maart 1969 overleg met E. Bonn.15 E. Bonn was auditeur-militair bij de 
Krijgsraad KNIL te Batavia geweest. Deze beaamde dat alle niet afgedane 
strafzaken tegen KNIL-mensen waren vernietigd, ook de zaken Geelhoed 
en Schrijver, ‘die bij herhaling Indonesische gevangenen zonder militaire 
noodzaak en zonder vorm van proces hadden laten doodschieten. Men 
heeft zich toen dus niet bekommerd om de uitzondering die in deze 
ordonnantie voor oorlogsmisdrijven werd gemaakt.’16 Bonn gaf aan dat in 
de archieven van het Hoog Militair Gerechtshof alleen de veroordelingen 
bewaard waren, de aangiftes van zaken en eventuele vrijspraken niet, zoals 
de affaire ‘huwelijk bij Tjilatjap’.17 

De Stuurgroep die op 19 maart bijeenkwam besliste dat het Rapport 
Van Rij en Stam (oorspronkelijk uit 1949, inmiddels door de commissie uit 
het archief opgeduikeld!) nu wederom niet integraal naar de Kamer zou 
worden gestuurd, maar wellicht later. Intussen had Van der Wal laten weten 
dat hij best wilde doorwerken aan een extra opdracht inzake de excessen als 
hij maar extra geld en mankracht zou krijgen. Het zou overigens afhangen 
van een expliciet verzoek van de Kamer. De stuurgroep besliste dat in de 
eindnota tien excessen (waaronder Peniwen en Tjilatjap) uitvoerig zouden 
moeten worden beschreven, de rest niet. Die uitvoerige beschrijving kon 
mede worden gemaakt op basis van de eerdere rapporten van Enthoven en 
van Van Rij en Stam.18 Op de ministeries werd intussen druk doorgewerkt 
door anonieme ambtenaren die in dossiers zochten naar excessen. Uit het 
archief van de Commissie Excessen is niet op te maken hoe ze precies 
zochten en welke criteria werden gehanteerd.  

In een notitie voor 25 maart 1969, het eerste gesprek met de Kamer, 
opgesteld door Korthals Altes de dag ervoor, werd het tussentijdse 
regeringsbericht aan de Kamer voorbereid. Men was aan het werk gegaan 
met een ruime opvatting van het begrip exces. Veel archieven van militaire 

                                                                 
15 Commissie Wandaden, 1 
16 Zie voor de zaak Geelhoed en Schrijver ook: NA2.09.19 Inventaris van de 

archieven van de Krijgsraden (te Velde) in Nederland en in Nederlands-Indië, 1923- 

1962, 183. Beperkt openbaar. Commissie Wandaden, 1 
17 Meer over de zaak Tjilatjap zie Commissie Excessen, 3 en 87, beide beperkt 

openbaar. 
18 Commissie Wandaden, 6. 
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audities waren vernietigd, maar er was materiaal bij de ministeries van 
Algemene Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken, Justitie, Marine, 
Buitenlandse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van 
Onderwijs en Wetenschappen en uiteraard ook in de dossiers van de 
militaire rechtspraak. Bij de eerste inschatting, na anderhalve maand 
onderzoek, was het aantal excessen gering. Een groot aantal mensen was er 
mee bezig geweest. Pas na deze rondes zou de regering melden of er een 
vervolgonderzoek moest komen, of er ook over de politieke en militaire 
gezagsverhoudingen kon worden gesproken en hoe de verhouding van een 
groot nieuw onderzoek met de opdracht aan Van der Wal zou zijn. 
 
 
Officiële geschiedschrijving? 
 
De Coördinatiegroep kreeg in de vergadering op 27 maart te horen dat er 
van het archief Indonesië in overgangstijd (onder BiZa) niets gevonden was. 
Van der Wal overigens zag intussen een vervolgonderzoek niet meer zo 
zitten. De vergadering stelde vast: ‘De kans op een dergelijk witboek, dus 
een bronnenpublicatie van grotere omvang van regeringswege, acht men 
gering: de regering zal waarschijnlijk zo weinig mogelijk documenten willen 
publiceren en die arbeid willen overlaten aan wetenschappelijke 
onderzoekers.’ Van der Wal zag een snelle publicatie om louter politieke 
redenen niet zitten.19 Van der Wal doelde daarmee blijkbaar op de druk die 
op het onderzoek lag, als gevolg van toezeggingen aan de Tweede Kamer. 
Ook de Stuurgroep, een week later, hield zich met Van der Wal bezig: deze 
wilde zelf stug doorgaan met zijn bronnenpublicatie, zelfs als er niet meer 
personeel was. Aan de voorzitter van Rijkscommissie voor Vaderlandse 
Geschiedenis, F.W.N. Hugenholtz, tevens de toezichthouder op de 
bronnenpublicatie, zou worden gevraagd of hij publicatie van 
geschiedschrijving over de periode zou kunnen bevorderen, en dan met 
enige politieke begeleiding. Verder maakte de Coördinatiegroep een 
tussenbalans op van haar onderzoek. Van het belangrijke archiefmateriaal 
leek het merendeel toch te komen uit het archief van de procureur-generaal. 
In de nota zouden geen namen worden gepubliceerd en evenmin de exacte 
vindplaatsen van het materiaal. Zoals hier eerder gemeld zou een klein 
aantal zaken groot worden beschreven, zoals Peniwen, maar daarbij kon 

                                                                 
19 Commissie Wandaden, 8. 
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worden geleund, heel sterk zelfs, op de beschrijvingen van Van Rij/Stam, 
Enthoven en andere rapportages. 

Intussen ging het onderzoek op de ministeries door. Een voorbeeld 
van de werkwijze op één van die ministeries, in dit geval Defensie: de 
ambtenaar op Defensie schreef aan zijn Secretaris-generaal Kiès op 24 april. 
Hem waren de lotgevallen van de patrouille Singh, te Makassar, met vier 
KL-militairen opgevallen.20 Die zaak was ook geseponeerd (waarom, dat 
schreef de ambtenaar er helaas niet bij). De steller van de berichtgeving:  

 

Ik heb van die 16 boekdelen er 7 oppervlakkig doorgekeken; één, die 

van Bandoeng 1948, nam ik geheel door. Ik noteerde uit dit boek en 

uit de andere, die ik steekproefsgewijs doornam, een aantal gevallen 

van plundering en aanranding en één van doodslag. Die 

aantekeningen gaf ik aan lt. kol. Tonnaer. Aangezien in deze 

Weeklijsten bijzonderheden over de delicten ontbreken, was het niet 

mogelijk na te gaan of de gevallen van plundering e.d. ‘oorlogs -

excessen’ waren of niet. Ongeveer driekwart van de vermelde zaken 

in de diverse boeken was uitgelopen op sepôt of krijgst. afdoening. 

  

De berichtgever spreekt hier over de zestien dikke weeklijsten van de 
audities te Batavia, Bandoeng, Semarang, Medan en Makassar, alle bij het 
HMG, in Nederland te raadplegen. Ook hier, zoals in andere gevallen, is 
niet echt duidelijk wat precies onder het begrip exces wordt verstaan en of 
de onderzoeken werkelijk geheel compleet zijn geweest.  

Het blijft daarmee onduidelijk hoe dit onderzoek, evenals dat op 
andere ministeries in die dagen, werkelijk heeft plaatsgevonden. Wat waren 
de referentiekaders? Welke richtlijnen hadden de ambtenaren te volgen? Zo 
oordeelde klaarblijkelijk de Stuurgroep ook, tijdens de vergadering op 1 
mei.21 Voor hen lag het rapport over het Centraal Archieven Depot 
(Defensie): ‘Dit onderzoek heeft geen enkele gegeven van enig belang 
opgeleverd.’ De minister zelf gaf in reactie hierop aan dat hij redelijk 
ontstemd was over de medewerking van zijn ambtenaren, althans de 
verantwoordelijken. De regeringsopdracht had bij het Hoofdkwartier van de 
Landmacht niet de aandacht gekregen die het verdiend had. Hij was ook 
ontevreden over de medewerking van de zeemacht, de sectie 
krijgsgeschiedenis, en de mariniersbrigade. De archieven van de Militaire 
Politie daarentegen waren wel goed doorzocht. In de vergadering van de 

                                                                 
20 Commissie Wandaden, 1. 
21 Commissie Wandaden, 8. 
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Stuurgroep kwam ook naar voren dat professor Hugenholtz inmiddels had 
geadviseerd tegen een tweede versnelde regeringsopdracht. Sterker nog, uit 
het oogpunt van verantwoorde geschiedschrijving was hij eigenlijk ook al 
tegen publicatie in juni van de voorlopige resultaten van het onderzoek van 
de Commissie Excessen.  

Van Defensie had de Stuurgroep inmiddels te horen gekregen dat er 
uit de 13.000 betrokken zaken bij het Hoog Militair Gerechtshof hooguit 
slechts vierhonderd ‘echte’ zaken leken te zijn, de rest betrof voornamelijk 
diefstal, vergrijpen tegen de krijgstucht, et cetera. Een verzachtende 
omstandigheid was dat de verslaggeving over incidenten vanaf eind 1945 
belemmerd was door moeilijke verbindingen, te intensieve gevechts- of 
patrouille-activiteit, verplaatsing van legeronderdelen en -eenheden, zware 
belasting van commandanten en bemoeienissen van de Militaire Politie. 
Intussen vloeiden op Justitie de deelnota’s over de verschillende 
onderwerpen binnen. Het was aan Justitie om die nota’s te bundelen en er 
een overzicht bij te schrijven. Dat gebeurde, en begin mei was het eerste 
concept gereed. 
 
 
De nota krijgt definitieve vorm 
 
De ministerraad in de vergadering van 23 mei overlegde om de laatste 
eindjes aan elkaar te knopen. Allereerst betoonde zij zich redelijk tevreden 
over de ontwerpnota.22 Minister van Justitie Polak zag dat er meer excessen 
waren ontdekt dan aanvankelijk gedacht. Verder hadden de autoriteiten vele 
gevallen van gerechtelijke vervolging afgehouden. Premier De Jong 
constateerde uit de voorlopige resultaten dat hij op grond van het rapport 
en de verzamelde gegevens kon concluderen dat er geen systematische 
wreedheid was geweest.23 We hebben te maken, zo zei hij, met een leger van 
telkens honderdduizend man, over vier jaar waren dus in totaal bijna 
tweehonderdduizend soldaten ingezet. De gebeurtenissen in 1950 in 
Bandoeng – de couppoging van Westerling – gingen wel genoemd worden, 

                                                                 
22 Commissie Wandaden, 9. 
23 Zie in Nota Archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië 

begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950, Zitting 1968-1969 

10008, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Optreden van Nederlandse militairen 

tijdens de politionele acties voorafgaande aan de soevereiniteitsoverdracht aan 

Indonesië, brief van de minister-president, minister van algemene zaken, blz. 8.  
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maar vielen feitelijk buiten het onderzoek naar excessen.24 Zuid-Celebes was 
in de nota apart behandeld wegens de grote omvang. Besloten werd dat 
onderzoek en materiaal openbaar zouden komen, zonder 
naamsvermelding.25 Men wilde zeker niet alsnog tot strafvervolging 
overgaan. Minister Klompé merkte op (niet ter vergoelijking trouwens) dat 
iedere oorlog tot excessen leidt, maar zo stelde De Jong, het was indertijd 
formeel geen oorlog. De secretaris-generaal van Algemene Zaken merkte op 
dat geschiedschrijver en bronnenpublicist Van der Wal geen extra 
medewerkers zou krijgen, hij stelde zelf geen prijs op uitbreiding. De 
departementen zouden desgevraagd materiaal voor hem zoeken en ordenen, 
dit alles in overeenstemming met de wensen van F.W.N. Hugenholtz en zijn 
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.  

De vrees voor mogelijke verzoeken of eisen tot strafvervolging 
naderhand bleef bestaan. De betrokken ambtenaar op Justitie ging hierop 
in, in een vertrouwelijke notitie in de vorm van een briefing aan zijn 
secretaris-generaal op 29 mei 1969. Hij merkte op dat deze zaak niet op een 
persconferentie moest worden belicht, maar in de Kamer.26 De regering, zo 
adviseerde hij, moest zich niet vastleggen, zoals ze dat ook niet had gedaan 
in de nota betreffende het archievenonderzoek: de regering zou pas zeer 
onlangs uit de archieven volle kennis van het materiaal hebben kunnen 
nemen, dus was er nog geen ruimte voor een definitief oordeel. Anderzijds 
had de regering wel gemeend in het kader van het streven naar grotere 
openbaarheid, de publicatie van bijeengebracht archiefmateriaal te doen 
plaatsvinden.  

In ieder geval gaf de ambtenaar wel een advies voor het 
regeringsstandpunt. Er waren zeker argumenten die tegen volledige 
verjaring van de gepleegde feiten pleitten: samengevat, KNIL-mensen 
zouden er formeel buiten vallen, landmacht en marinepersoneel zouden 
alleen alsnog kunnen worden vervolgd als zij de feiten hadden gepleegd 

                                                                 
24 Hier wordt gedoeld op de APRA-coup van 22 januari 1950 in Bandung, een 

poging tot machtsovername onder R. Westerling. 
25 Een toezegging die tot op de dag van vandaag niet is nagekomen. 
26 Commissie Excessen, 9 en 153, beide beperkt openbaar. Gelukkig wel openbaar 

is de nota van C. Fasseur aan de secretaris-generaal van Algemene Zaken op 16 

april 1969, die hetzelfde weergeeft. In 2.03.01 Inventaris van de archieven van de 

Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van 

Algemene Zaken (AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924) 1942-

1979 (1989), 11993. 
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onder bepaalde omstandigheden (hetzij samen met andere militairen, hetzij 
alleen, maar dan moest het slachtoffer ook militair zijn geweest). Niet-
militairen, zoals politie, waren helemaal niet meer vervolgbaar. De 
schriftelijke bewijslast ontbrak immers. In die gevallen waarin wel 
bewijsmateriaal was geweest, was al tot sepot besloten (door de militaire 
autoriteiten, of door de ministerraad). Op zo’n besluit kon niet meer 
teruggekomen worden. Bovendien, zo merkte de ambtenaar op, kon het 
Openbaar Ministerie ook van vervolging afzien op grond van algemeen 
belang. Dat algemeen belang gold nog steeds.  
 

Een vervolging zou de betrekkingen met Indonesië, dat tot nu toe op 

die vervolging ook geen prijs blijkt te stellen, ernstig kunnen schaden 

doordat de verdediging zich waarschijnlijk zou beroepen op excessen 

door de tegenpartij, terwijl onder het Nederlandse publiek geesten 

worden opgeroepen die moeilijk te bezweren zouden zijn. Het 

belang dat gemeenlijk met vervolging pleegt te worden gediend, zoals 

dat van de generale of speciale preventie of de bevrediging van het 

rechtsgevoel, is voorts niet of nauwelijks aanwezig; daarvoor zijn de 

feiten onder te uitzonderlijke omstandigheden en te lang geleden 

gepleegd, hetgeen zich waarschijnlijk ook in de strafmaat zou 

weerspiegelen. 

 
Die mening zond de secretaris-generaal de volgende dag aan zijn minister 
door.27 Hij schreef dat er voor het onderzoek niet echt veel tijd was geweest 
en dat er slechts gegevens waren gevonden over een klein deel. Voorts 
waren er zaken die wel eerder vervolgd waren, maar ook zaken die buiten 
vervolging waren gebleven. Zou er dan nu reden zijn om deze laatste 
categorie ineens opnieuw te laten onderzoeken? Het meeste materiaal was in 
1948-1949 ook al bekend. Veel getuigen waren weg, in het buitenland, en er 
lag de amnestie-ordonnantie. Strafrecht, oorlog dus, gold tot 15 mei 1945 en 
pas na 1952 was er een nieuwe regeling gemaakt. De daden van het KNIL 
zouden bovendien intussen al verjaard zijn. Er waren ook zaken die 
onvoldoende gedocumenteerd waren, zoals de elektrocutie van vijftig man 
in de zaak-Peniwen. Deze zaak, zo schreef de secretaris-generaal, was 
feitelijk aan één man toe te schrijven. Voor Zuid-Celebes golden eveneens 
factoren als amnestie, verjaring, het gebrek aan onomstotelijk bewijs en de 
precieze instructies van de legertop. 

                                                                 
27 Commissie Excessen, 9. Beperkt openbaar. 
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De minister op zijn beurt deelde deze visie met de premier op 30 
mei.28 ‘Wij hebben slechts gegevens verzameld over een klein deel van alles 
wat er gebeurd is. Dat maant in de eerste plaats tot voorzichtigheid. In de 
tweede plaats moet ik opmerken, dat de Regering nauwelijks tijd heeft 
gehad om al het beschikbare materiaal te bestuderen.’ Hij gaf ook de 
motivatie weer om niet te vervolgen: veel zaken waren al berecht en 
vervolgd; sommige zaken waren geseponeerd; in praktisch alle andere zaken 
had de regering gemeend dat er geen reden was alsnog te vervolgen. ‘In 
onze Nota is er al de aandacht op gevestigd, dat het materiaal, dat voor de 
dag kwam, destijds niet onbekend was. Dat men nu over de excessen anders 
oordeelt dan destijds, mag nog geen reden zijn om op de beslissingen van 
destijds terug te komen.’ En dan nog, er bestond het gevaar van willekeur, 
veel gebeurtenissen waren immers niet meer te achterhalen, getuigen waren 
niet te vinden, de meeste zaken waren verjaard. Bovendien leek de 
maatschappelijke druk van de ketel te zijn, immers in bepaalde kringen was 
men nog steeds bang voor vervolging achteraf.  
 
 
Hoe verder? 
 
De nota werd in de Kamer besproken en leidde niet tot een 
vervolgopdracht.29 Het verzoek van fractieleider van de PvdA, J.M. den Uyl, 
tot een vervolgonderzoek of een parlementaire enquête werd door de 
meerderheid in de Kamer niet gehonoreerd. Overigens: Den Uyls inzet 
voor een grondiger onderzoek kan gezien zijn eigen voorgeschiedenis 
verrassend genoemd worden. Hoe iemands kijk op zaken kan veranderen, 
bewijst een berichtje uit Vrij Nederland op 8 februari 1947 van ene J.M. den 
Uyl die het opneemt voor het leger te velde!30 

Bij een vervolgonderzoek had misschien ook de volgende zaak 
verduidelijkt kunnen worden. Het Parool berichtte nog in 1966 over een 
zaak, die al eerder was vermeld op 7 november 1947.31 Een militair had in 

                                                                 
28 Commissie Excessen, 9. Beperkt openbaar. 
29 Zie hier ook: 2.03.01 Inventaris van de archieven van de Ministeries voor 

Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken 

(AZ): Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924) 1942-1979 (1989), 4472. 
30 Bericht aanwezig in Commissie Wandaden, 3.  
31 Commissie Wandaden, 16. Het Parool 7 november 1947. Dit dossier is beperkt 

openbaar, namen kunnen hier helaas niet worden gegeven. Het is mijns inziens hier 
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zijn dagboek geschreven: ‘Tenslotte valt het niet mee om 5 mensen neer te 
knallen die niets kunnen terugdoen, hoewel je aan de andere kant weet dat 
ze die straf verdiend hebben.’ En: ‘Ik moet eerlijk bekennen, en ik geloof 
dat het met de anderen zo gesteld is, dat die executie me veel minder heeft 
aangegrepen dan ik dacht het geval te zullen zijn.’ In het uiterst dunne 
dossier over deze zaak heb ik niets van actie gevonden, althans geen 
persbericht, geen brief aan Het Parool. Veel betrokkenen woonden in het 
buitenland, ze hadden een positie, ze wilden er niet aan herinnerd worden, 
het zou slechte publiciteit genereren. Deze overwegingen die ik in de 
ambtelijke annotatie in het archief van de Commissie Excessen vond, 
tekenen misschien wel de sfeer die bij veel oud-verantwoordelijken en 
functionerende ambtenaren in 1969 heerste.  
 
 
Conclusies 
 
De conclusie uit het archief van de Commissie Excessen is onomstotelijk: 
de samenstelling van de Excessennota is erg haastig gegaan, veel 
bronnenmateriaal is over het hoofd gezien. Dit had ongetwijfeld met 
tijdsdruk te maken, maar zeker ook met tegenwerking vanuit verschillende 
ministeries. Men wilde niet met dit soort zaken geconfronteerd worden en 
er heerste vrees voor strafvervolging achteraf. Vanuit de 
onderzoekscommissie zelf is weinig initiatief tot het voortzetten van 
onderzoek gekomen, althans ik heb het niet kunnen constateren in 
departementale stukken. Maar wie had kunnen inschatten in januari 1969 
welke werkzaamheden er verricht moesten worden, hoeveel meters er 
doorgeploegd moesten worden? In elk geval past enige lof voor de 
naamloze ambtenaren die de dossiers zelf hebben doorgekeken. Het rapport 
was met mankementen op tijd gereedgekomen en uiteindelijk nam de 
Tweede Kamer er genoegen mee. Maar dat betekent niet dat wij als historici 
met een dergelijk haastig opgestelde inventarisatie genoegen hoeven te 
nemen als het laatste woord.  

De NRC van 17 februari 1969 vond, in het kader van het net 
begonnen onderzoek, dat ook de geheime overheidsarchieven waaruit de 
commissie werkte tegen 2000 openbaar zouden moeten zijn.32 Dat was ook 

                                                                                                                                                  
ook niet noodzakelijk. Ik heb deze zaak als zodanig niet in de Excessennota kunnen 

terugvinden.  
32 Commissie Wandaden, 7, Nieuwe Rotterdamsche Courant  17 februari 1969. 
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de strekking van de toen nog geldende Archiefwet. Helaas is daar tot nu toe 
nog steeds geen volledig gehoor aan gegeven. Er zijn nog steeds beperkt 
openbare archieven (met sommige stukken zelfs tot 2050). Veel 
archiefstukken van de excessencommissies zelf zijn op eigen verzoek ook 
voorlopig niet vrij toegankelijk. Dat is een slechte zaak. In de meeste 
gevallen ligt de lange beperkingstermijn aan de archiefvormers zelf, niet aan 
het Nationaal Archief. Dat is ook de reden dat geheel formeel (en tegen 
mijn zin in), volgens de geldende regels, bepaalde namen zijn weggelaten in 
bovenstaand stuk. Een volwassen omgaan met je eigen verleden kan voor 
een beschaafd land geen kwaad. Dat gold toen niet alleen voor de 
Excessennota, maar dat geldt ook nu nog voor het omgaan met de archieven 
en voor een gedegen en grondig onderzoek over de periode 1945-1949 in 
Indonesië. 

 

 



‘Alles is natuurlijk te begrijpen als je erover nadenkt’ 
Interview met Prof. dr. Cees Fasseur over Nederlandse 
oorlogsmisdrijven in Indonesië, het ontstaan van de Excessennota 
en het metier van de historicus 
 
Gert Oostindie, Ireen Hoogenboom, Tom van den Berge en Bart Luttikhuis 
 
 

 
Leidschrift, jaargang 31, nummer 3, oktober 2016 

Gesprek met Fasseur op 25 februari 2014 door Gert Oostindie, Ireen 
Hoogenboom en Tom van den Berge. Uitgewerkt door Bart Luttikhuis in 
augustus 2016 na Fasseurs overlijden, geautoriseerd door zijn echtgenote, 
mr. J.C. Fasseur-Van Santen. 

Op 13 maart 2016 overleed Prof. dr. Cees Fasseur onverwachts aan 
complicaties bij een medische behandeling. Fasseur (geb. 1938 te 
Balikpapan in het voormalige Nederlands-Indië) was één van de bekendste 
historici van Nederland, die zich als Leids hoogleraar in de loop van de 
jaren ontwikkelde van specialist in de bestuurlijke geschiedenis van 
Nederlands-Indië tot gevierd biograaf. Hij schreef onder andere over 
Koningin Wilhelmina, het huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard, 
en in zijn laatste boek over minister-president Pieter Sjoerds Gerbrandy. 
Naast historicus was Fasseur ook jurist: zijn carrière begon als referendaris 
bij het ministerie van Justitie, waar hij ruim twintig jaar werkzaam zou 
blijven.1 

Als ambtenaar op Justitie was Fasseur onder andere als secretaris 
betrokken bij het opstellen van de Excessennota,2 het officiële rapport over 
Nederlandse ‘geweldsexcessen’ begaan tijdens de dekolonisatie van 
Indonesië. Dat rapport werd na een onderzoek van slechts vier maanden in 
juni 1969 door de regering Piet de Jong aan de Tweede Kamer aangeboden. 
In het rapport werd een overzicht gegeven van in de ministeriële archieven 
gevonden geweldsincidenten. Op basis van dat archiefonderzoek werd 
geconcludeerd:  
 

                                                 
1 Over deze tweeledige carrière schreef Fasseur zijn postuum verschenen memoires: 

Dubbelspoor: herinneringen (Amsterdam 2016). 
2 ‘Excessennota: Nota betreffende het  archiefonderzoek naar de gegevens omtrent 

excessen in  Indonesië begaan door Nederlandse militairen  in de periode 1945-1950’,  

Kamerstukken 1968-1969, nr. 10008, 3; zie ook de heruitgave:  J. Bank, De 

excessennota: Nota betreff ende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië 

begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950 (Den Haag 1995). 



Oostindie, Hoogenboom, Van den Berge en Luttikhuis 
 

 

96 

De Regering betreurt dat er zich excessen hebben voorgedaan, maar 

zij handhaaft  haar opvatting,  dat de krijgsmacht als geheel zich  in 

Indonesië correct  heeft gedragen. De verzamelde gegevens 

bevestigen, dat van systematisch e wreedheid geen sprake is  geweest. 

Een voorbehoud wordt gemaakt voor de Zuid-Celebesaffaire en [...] 

ook voor hetgeen kan zijn geschied ter verzameling van inlichtingen 

omtrent de tegenstander. 

 
Twee jaar voor Fasseurs overlijden, op 25 februari 2014, voerden wij met 
hem een geanimeerd gesprek ter ondersteuning en informatie van ons eigen 
onderzoek naar Nederlands militair optreden in Indonesië. 3 We spraken met 
Fasseur over zijn rol bij het opstellen van de Excessennota, over zijn 
inschatting – met de kennis van nu – van het Nederlandse geweld, en over 
de verantwoordelijkheid van historici in het maatschappelijk debat. Omdat 
wij elkaar al lang kenden werd er wederzijds getutoyeerd.  
 
 
Cees, je was ambtenaar op het ministerie van Justitie ten tijde van het 
onderzoek voor de Excessennota over Nederlandse wandaden in 
Indonesië. Hoe kwam jouw rol in dat onderzoek tot stand, speelde 
daarbij ook je eigen Indische achtergrond een rol? 
 
Eigenlijk was ik aanvankelijk helemaal niet zo betrokken bij dit onderwerp, 
ik was op het ministerie belast met wetgeving op het publiekrechtelijke 
terrein. Maar dat veranderde toen de regering op 29 januari 1969 
aankondigde dat er een historisch onderzoek ingesteld zou worden.4 Toen 
herinnerde Albert Mulder, de Secretaris-Generaal van het ministerie, zich 
dat ik als enige op het departement ook geschiedenis had gestudeerd en hij 
besloot dat dit wel een mooi klusje voor mij was. Mijn Indische achtergrond 
speelde daarin eigenlijk geen rol, er waren zoveel mensen [op het ministerie] 
met een Indische achtergrond. In de commissie die uiteindelijk tot stand 

                                                 
3 Zie: http://www.kitlv.nl/research-projects-dutch-military-operations-in-indonesia, 

geraadpleegd 5 oktober 2016. 
4 Aanleiding voor Kamervragen en voor de aankondiging van het onderzoek was 

het verhitte publieke debat dat was ontstaan na de uitzending van het VARA-

programma Achter het Nieuws van 17 januari 1969, waarin de veteraan dr.  Joop 

Hueting uit eigen ervaring vertelde over oorlogsmisdaden in Indonesië. Zie 

hierover o.a.: S. Scagliola,  Last van de oorlog: De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië 

en hun verwerking  (Amsterdam 2002). 
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kwam hadden trouwens wel alle leden een Indische achtergrond, behalve de 
voorzitter E.J. Korthals Altes. Zo gaat dat bij interdepartementale 
commissies: er komt een brief binnen waarin een departement wordt 
uitgenodigd om een ambtenaar af te vaardigen als lid van die commissie. 
Die leden werden vaak aangewezen omdat ze bijvoorbeeld ‘toch ook iets in 
Indië gedaan hadden’. Ik zat er als secretaris bij, ik was dus de jongste in het 
gezelschap.  

In die commissie zat vervolgens iedereen met de vraag: wat gaan we 
eigenlijk doen? Hier lag de brief van de minister-president die beloofde dat 
de departementale archieven zouden worden doorzocht en geordend met 
betrekking tot de vraag naar de mate waarin zich excessen hadden 
voorgedaan, en de mate waarin daartegen opgetreden was. Op de 
achtergrond speelde mee dat oppositieleider Den Uyl een oproep tot een 
parlementaire enquête had gedaan. Of hij werkelijk een diepgravend 
onderzoek wilde betwijfel ik wel een beetje, want ook in zijn eigen 
achterban zaten genoeg mensen die daar niet op zaten te wachten. Maar ja, 
je moet toch wat als oppositieleider. Maar daardoor werkten wij onder 
tijdsdruk, zoveel tijd als er later bijvoorbeeld voor het Srebrenicarapport 
was hadden wij niet. De regering wilde binnen een half jaar een duidelijk 
rapport op tafel hebben, dan zou een parlementaire enquête nog wel 
kunnen worden voorkomen.  
 
 
Had je de indruk toen het werk van de commissie begon dat er door 
de leden van de commissie of door de politiek een bepaalde uitkomst 
van het onderzoek gewenst werd?  
 
Nee. Door de leden van de commissie werd het onderzoek natuurlijk wel 
heel serieus genomen, maar er was geen angst dat hier iets prijs gegeven zou 
worden. Men was eigenlijk redelijk onbevangen. De mensen die ervaring 
hadden in Indië in die tijd, die zeiden dat er eigenlijk helemaal niets aan de 
hand was, er was niets te verbergen. Eén daarvan was bijvoorbeeld majoor 
Kiës van Defensie. Zoals dat gaat bij interdepartementale commissies 
hadden de meeste van die ambtenaren nog zoveel andere zaken aan hun 
fiets hangen. Een groot deel van het onderzoekswerk kwam dus in feite op 
mij neer. De enige die zich er echt mee bemoeide was de voorzitter, 
Korthals Altes.  
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Tegelijk was wel een groot aantal ambtenaren in de verschillende 
departementale archieven aan het werk geslagen, maar die lichtten in hun 
eigen departement dossiers om excessen in kaart te brengen. Zo werden dan 
in vijf departementen vijf keer dezelfde excessen geturfd, want uiteraard was 
er allerlei correspondentie over en weer geweest. Bovendien waren die 
archieven helemaal niet geordend, ze lagen eigenlijk deels nog ongeopend 
zoals ze in 1949 uit Indië waren overgekomen. Wat de archiefmedewerkers 
dus toestuurden waren lange lijsten van stukken waarin excessen ter sprake 
kwamen. Die lijsten konden we niet als zodanig overleggen want er zat kop 
noch staart aan, het geheel moest in een nota gepresenteerd worden. Aan 
mij als secretaris werd dus het verzoek gedaan al die stukken op volgorde te 
leggen en bij elkaar te brengen.  

Zo ging ik die verschillende archieven langs om nog eens in de 
inventarissen te kijken of ze wel alles gevonden hadden. Die 
archiefmedewerkers waren aardige mensen, daar zat geen kwaad bij. Alleen 
het archief van de Indische pensioenen, dat destijds nog op het Spui in Den 
Haag zat, dat werd min of meer bewaakt door voormalige militairen van het 
KNIL. Die gaven hoog op van Raymond Westerling 5: ‘zo’n man hoor, ik 
heb nog onder hem gediend’. Zij vroegen toch een beetje wat ik daar 
eigenlijk kwam doen. Maar toen ik vertelde dat ik zelf ook een Indische 
achtergrond had en in de stamboeken van het KNIL mijn vader en 
grootvader kon aanwijzen, was het ijs gesmolten.  

Dan kwam er ook nog de hilarische episode rond het rapport Van 
Rij-Stam bij. Tijdens het onderzoek bleek namelijk dat door een commissie 
in 1949 onder leiding van de juristen Van Rij en Stam al allerlei stukken 
verzameld waren. Dat was voor ons als leden van de commissie ook nieuw. 
Zo gaat dat soms bij onderzoeken, je komt verrassende dingen tegen. We 
wisten wel dat die commissie in 1949 al onderzoek gedaan had, maar niet 
dat er door die commissie allerlei stukken geschreven waren. Die stukken 
lagen nog in het kippenhok van de heer Stam, oud-officier van justitie. Toen 
Stam in de krant las dat de Commissie Excessen aan het werk zou gaan, 
heeft hij daarover het ministerie gebeld. Zo kwamen die stukken dus bij mij 
terecht.  

                                                 
5 Kapitein Raymond Westerling (1919-1987), commandant van het Korps Speciale 

Troepen (KST),  als  zodanig verantwoordelijk voor de zeer gewelddadige ‘zuivering’ 

van Zuid-Celebes, december 1946 – februari 1947. Zie o.a.: J. de Moor, Westerling’s 

oorlog: Indonesië 1945-1950: De geschiedenis van de commando’s en parachutisten in 

Nederlands-Indië 1945-1950 (Amsterdam 1999).  
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Die eerdere commissie Van Rij-Stam had natuurlijk al wel rapport 
uitgebracht in 1954, dat was op een aantal ministeries ook wel bekend, maar 
niet het bestaan van de onderliggende stukken. Van Rij en Stam hadden bij 
hun onderzoek in Indonesië in 1949 heel veel materiaal uit de archieven 
gewoon meegenomen. Als historicus ben je natuurlijk in een archief altijd 
geneigd om doorslagen gewoon mee te nemen, tegenwoordig krijg je daar 
de kans niet meer toe. Maar Van Rij en Stam konden dat wel, met name ook 
doorslagen van verhoren door Paardekooper, de raadsheer-commissaris van 
het Indische Militair Hooggerechtshof. Die stukken kwamen dus bij mij 
terecht. Na het onderzoek dacht ik: wat moet ik eigenlijk met dat materiaal? 
Eigenlijk hoorde het bij de archieven van het ministerie van Justitie, maar 
het was volledig ongeordend dus dan komen ze maar zomaar ergens te 
liggen, en bovendien werden er allerlei nog levende figuren in genoemd. 
Dus zijn die stukken nog vele jaren bij mij op zolder blijven liggen, tot ik in 
1982 ging verhuizen. Toen dacht ik, ze moeten maar eens naar het 
Nationaal Archief, daar kan je ze dus nu vinden in de Collectie Fasseur.  
 
 
Wat betreft de resultaten van het onderzoek: heb je wel eens het 
gevoel gehad dat er politieke druk op jou of op de commissie 
uitgeoefend werd? 
 
In de loop van ons onderzoek werd natuurlijk al gauw duidelijk dat er toch 
wel veel boven water kwam. Het aanvankelijke idee dat het wel mee zou 
vallen veranderde snel in: ‘God, er is toch best veel gebeurd.’ Dat is dan een 
feit waar je moeilijk voor weg kunt lopen. De gegevens lagen er. Ik heb 
totaal nooit het gevoel gehad dat er druk op mij of op de leden van de 
commissie werd uitgeoefend om dingen achter te houden, en ik zou 
natuurlijk ook de laatste zijn geweest om daarin te berusten. Integendeel, ik 
heb in de drukproeven van de nota toen die al bij de staatsdrukkerij lag nog 
een of twee excessen ingevoegd die ik in een laat stadium had gevonden in 
de papiermassa. Ik heb mijn onderzoek met animo gedaan en er was 
niemand die mij daarin hinderde, het was een volstrekt ongestuurd 
onderzoek. 

Het politiek sturen begon pas op het moment dat voorzitter Korthals 
Althes zich boog over het schrijven van de nota. Aan het schrijven van die 
nota heb ik ook wel stukken bijgedragen, vooral de bijlagen. Maar de 
algemene inleiding nam Korthals Althes voor zijn rekening. Daarover heeft 
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hij ook wel overlegd met de minister-president. Met name is er veel 
gesproken over de vraag die nog steeds veel terugkeert: zijn het nu 
incidenten of was het structureel geweld? Daar is natuurlijk door minister-
president De Jong wel aan getrokken en zo kwam men tot die formulering: 
‘De Regering betreurt dat er zich excessen hebben voorgedaan, maar zij 
handhaaft haar opvatting, dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië 
correct heeft gedragen. De verzamelde gegevens bevestigen, dat van 
systematische wreedheid geen sprake is geweest.’ Ik begreep dat ook 
volstrekt van De Jong, hij was natuurlijk zelf militair geweest, officier bij de 
marine. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij geen zin had om al zijn 
vroegere wapenbroeders te voorzien van het label ‘oorlogsmisdadigers’.  

Maar dat interesseerde mij eigenlijk niet zoveel. Het ging mij erom of 
men iets met die lijst met excessen in de bijlagen van de nota wilde gaan 
doen, of men mij zou vragen daarin iets te wijzigen. Dat heeft men nooit 
gedaan. Die nota was nou eenmaal niet alleen een onderzoeksverslag, maar 
was ook voor een deel een politieke slotbeschouwing. Als minister-president 
ga je dan uiteraard niet concluderen: het leger heeft zich schandelijk 
gedragen, incidenteel waren er wel een paar goede militairen, maar voor de 
rest... Maar die lijsten excessen in de bijlagen bleven in ieder geval 
ongewijzigd.  
 
 
Je hebt het onderzoek voor de Excessennota wel eens 
gekarakteriseerd als ‘een vluchtige rondgang door de archieven’. 
Bedoelde je daarmee dat het niet mogelijk was om te beoordelen of er 
nog veel meer was? 
 
Dat kon niemand controleren. Op al die verschillende departementen is 
gezocht en wat men vond kwam bij mij terecht. Maar het probleem is dat 
het begrip ‘exces’ erg aan interpretatie onderhevig is. Neem bijvoorbeeld 
een patrouille die langs een dijkje loopt, een paar ‘verdachte elementen’ ziet, 
en die neerschiet omdat ze wegvluchten. Als die dan vervolgens ’s avonds 
dat rapporteren als twee, of tien, of twintig – want dat kon nogal 
uiteenlopen – ‘vijandelijke elementen’ of ‘mensen die zich verdacht 
gedroegen’ die zijn omgelegd, dan gebeurt daar verder natuurlijk niets mee. 
Dat was schering en inslag, er waren honderden van zulke 
patrouillerapporten. Daar kan je dus voor zo’n onderzoek niets mee.  
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Waar het dus om ging was of er publiciteit kwam, in die tijd al. Dat er 
een officier bijstond die dacht: ik schrijf een brief aan Vrij Nederland of aan 
Trouw om mijn beklag te doen over dit optreden. Dat gebeurde best vaak, 
het waren per slot allemaal dienstplichtigen, die zich soms bezwaard 
voelden omdat ze dachten: we doen hetzelfde als de Duitsers in de Tweede 
Wereldoorlog. Als dat gebeurde dan kwam het hogerop, dan werd er 
onderzoek ingesteld, al was het tegen de zin van de legerleiding. En dan 
waren er nog grote zaken zoals Westerling op Zuid-Celebes, die in die tijd al 
beroering veroorzaakten. De dossiers daarvan lagen er allemaal nog. Ik was 
altijd wel verrast van het vele dat er nog was, een goede bureaucratie, veel 
nota’s, rapporten, brieven.  
 
 
Tegenwoordig bestaat er veel kritiek op het gebruik van het begrip 
‘excessen’ in plaats van bijvoorbeeld ‘oorlogsmisdrijven’, omdat het 
zou impliceren dat dergelijk geweld uitzonderlijk en niet 
systematisch is. Hoe zijn jullie er eigenlijk toe gekomen om dat 
begrip ‘excessen’ te gebruiken?  
 
Dat begrip werd al door de minister-president gebruikt in zijn eerste brief 
aan de Tweede Kamer. ‘Naar aanleiding van het aanhouden van berichten 
over incidentele misdragingen [is men in 1949] in overleg getreden [...] over 
de uitzending van enige juristen, die zouden worden belast met “het 
instellen van een niet-justitieel onderzoek naar de aard en de omvang van de 
gepleegde excessen”.’ Dus dat was zelfs al de opdracht aan de commissie 
Van Rij-Stam. De regering hechtte er dus aan om aan dat begrip ‘excessen’ 
vast te houden, ook al was het begrip oorlogsmisdaden in een aantal 
gevallen veel meer op zijn plaats geweest.  

Voor ons als commissie was dat het dan, we zaten daarmee ook een 
beetje in het kader van wat er al in 1949 besloten was. Maar het was ook wel 
begrijpelijk. Het woord oorlogsmisdrijven was erg beladen omdat dat toen 
nog veel meer met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werd 
geassocieerd. Sindsdien hebben we nog veel meer oorlogsmisdaden gezien, 
maar in 1969 was dat begrip nog heel specifiek op de Duitsers gericht. Het 
was nogal wat om nu alle Nederlandse militairen – je vader, je broers – 
onder de verdenking van oorlogsmisdaden te plaatsen.  

Trouwens, je kunt wel semantisch van alles achter dat woord 
‘excessen’ gaan zoeken, maar er zitten natuurlijk geen taalkundigen op de 
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departementen. ‘Excessen’ was eigenlijk wel neutraal, het gaf aan dat het om 
uitwassen ging. Bij oorlogvoeren vallen natuurlijk altijd doden. Denk maar 
weer aan die patrouillerapporten waarin al die dode boeren vermeld worden. 
Je schiet op een tegenstander als hij verdacht oogt, en wat verdacht is dat 
bepaalt de schutter wel op dat moment. Kortom, bij oorlogvoering horen 
doden, pas als dat onnodig gebeurt dan hebben we te maken met excessen. 
Dus dat woord ‘excessen’ dekte eigenlijk ook het begrip oorlogsmisdrijven. 
Het is pas naarmate de tijd verstreek dat we zijn gaan zeggen: 
oorlogsmisdrijven is toch eigenlijk een veel betere benaming.  
 
 
Het onderzoek voor de Excessennota moest in grote haast 
plaatsvinden. Ook in 1969 is er al over gesproken, onder andere in de 
Tweede Kamer, of er geen groter historisch onderzoek moest komen. 
Waarom is dat er toen niet gekomen, duidt dat op een doofpot? 
 
Nee, dat is een Utrecht universitair onderonsje geweest, van de hoogleraren 
Hugenholz en Van der Wal. De politieke stemming was juist dusdanig dat 
ook minister-president De Jong dacht: we moeten hier toch iets mee doen. 
De regering was bereid geld beschikbaar te stellen voor het stichten van een 
historisch documentatiecentrum om het onderzoek voort te zetten: een 
soort Indische tegenhanger van het NIOD. En de Rijkscommissie voor de 
Vaderlandse Geschiedenis heeft daar een stokje voor gestoken! Er was geen 
politieke doofpot, eerder een wetenschappelijke doofpot.  

Prof. Hugenholz, de voorzitter van de Rijkscommissie, die zei: prof. 
Van der Wal begint net aan zijn bronnenpublicatie over de Nederlands-
Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1950 en die heeft aan één 
assistent voldoende, en misschien nog anderhalve juffrouw voor wat 
secretaressewerk. Het onderzoek naar excessen zou in die 
bronnenpublicatie wel meegenomen kunnen worden.6 Er had zoveel meer 
in gezeten, premier De Jong was overstag, maar de Rijkscommissie ging er 
dus niet in mee. Ik was daar buitengewoon pissig over. Ik heb daarover nog 

                                                 
6 Prof. dr. S.L. van der Wal (1910-1978), hoogleraar in de betrekkingen van de 

geschiedenis van Nederland en Europa met de overzeese wereld te Utrecht . Van 

der Wals  bekendste werk,  waar Fasseur hier naar verwijst,  is de bronnenpublicatie 

in 20 delen Off iciële Bescheiden betreff ende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-

1950 (Den Haag 1971-1996). Na Van der Wals overlijden voortgezet door zijn 

assistent, P. Drooglever.  
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een heel kritisch artikel geschreven in Vrij Nederland onder de naam van 
mijn oude clubvriend drs. B.B. van Dongen, ik was als het ware 
klokkenluider. Mijn latere echtgenote, die zelf ook ambtenaar was, vond dat 
eigenlijk niet zo netjes van mij, die vond dat niet integer van mij. Dat artikel 
werd nog door Den Uyl geciteerd in de Tweede Kamer.  

De afwijzing van een groter onderzoek kwam dus omdat Van der 
Wal er niet voor voelde. Van der Wal was zelf nog bestuursambtenaar 
geweest in Indië, na de oorlog. Tijdens de verdediging van mijn dissertatie 
over het Indische cultuurstelsel van 1840-1860, in 1975, heeft hij mij nog als 
lid van de promotiecommissie fel aangevallen. Ik zou een smet op het 
blazoen van het Binnenlands Bestuur geworpen hebben. Van der Wal had 
dus ook toen geen zin in een groter excessenonderzoek. Daar zal een 
mengeling van factoren achter gezeten hebben. Hij dacht ook dat dat dan 
ten koste zou gaan van zijn onderzoek. Er zou dan een clubje jonge historici 
komen die moesten gaan zoeken naar allerlei geweldsexcessen, en daarmee 
zou de aandacht van zijn bronnenpublicaties afgeleid worden.  

Het doel van Van der Wal met zijn bronnenpublicaties, ook al met 
eerdere bronnenpublicaties over het vooroorlogse koloniale beleid, was dat 
de archieven zouden aantonen dat Nederland een wijze politiek had gevoerd, 
dat Nederland ten onrechte in het historische beklaagdenbankje werd gezet. 
Hij dacht: het archief zal mij in het gelijk stellen. En dat bleek dus helemaal 
niet te kloppen, dus misschien had hij ook daarom geen zin in dat 
onderzoek. Trouwens, prof. Baudet van de Universiteit in Groningen zei 
altijd: ‘Apen kunnen ook bronnen uitgeven, als je ze maar dresseert.’ Daar is 
nou niets bijzonders aan, alleen een beetje annotatie. Dat is het minst 
wetenschappelijke werk dat je kunt doen.  
 
 
In de afgelopen jaren was de reden voor de Nederlandse regering om 
geen onderzoek te financieren dat Indonesië geen zin in zo’n 
onderzoek heeft. Speelde Indonesië in 1969 al een rol in het debat? 
 
Totaal niet. De Indonesiërs hadden helemaal geen belangstelling voor wat 
wij deden. Voor hen was het allemaal verleden tijd. De Indonesiërs wilden 
opbouwgeld, en Nederland was in 1967 voorzitter geworden van het IGGI 
[International Governmental Group for Indonesia]. De Nederlanders 
hadden in de relaties weinig zin om deze slechte herinneringen op te halen, 
en de Indonesiërs nog minder. Ze hadden natuurlijk ook zelf net de 
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bloedbaden van 1965 achter de rug, ze waren dus misschien bang dat ook 
die massamoorden zouden worden opgerakeld.  

Er was onlangs trouwens een serie uitzendingen op Radio 1 van 
Sander Bartling en Max van der Werff.7 Daar werden opeens allerlei nieuwe 
excessen gepresenteerd, met 850 doden enzo. Toen dacht ik: hier worden in 
de herinnering van oude mannetjes de bloedbaden van 1965 toegeschreven 
aan Nederlandse militairen in 1948. Het idee dat een dergelijk massaal 
bloedbad onopgemerkt voorbij zou gaan is natuurlijk volstrekt uitgesloten. 
Massa-executies bij de rivier, het klinkt precies als wat Robert Cribb ook 
beschrijft in zijn boek The Indonesian Killings.8  
 
 
Als je nu terugkijkt naar het onderzoek in 1969 en naar de periode 
1945-1950, hoe structureel denk je dan dat het excessieve geweld is 
geweest?  
 
Structureel misschien niet, maar het waren geen excessen of incidenten. Wat 
ik zeg is dat het hoort bij een oorlog, dat er talloze doden vallen die dat 
helemaal niet verdiend hebben. Zo nu en dan loopt het gierend uit de hand, 
dan vindt er een klein bloedbad plaats, of één of andere doorgedraaide 
onderofficier schiet gewoon krijgsgevangenen neer. Bovendien waren de 
militairen er ook vaak van overtuigd dat de bevolking hun vriendelijk gezind 
waren. En als er dan onverwachts doden vallen – want je verwacht niet dat 
vanuit zo’n vriendelijke kampong waar je overdag nog doorheen bent 
getrokken ’s avonds een paar van je maten doodgeschoten worden – dan 
slaat de stemming om. Natuurlijk weet iedere militair of in ieder geval iedere 
officier dat hij niet lukraak mensen mag neerschieten. Maar dan loop je daar 
in die sawah en dan zie je ineens dat van een kilometer eerder geschoten 
wordt. Weer van die padjakkers, om het zomaar te zeggen... De vraag is hoe 
je zulke situaties ooit met instructies van bovenaf kunt voorkomen.  

Wat voor verder onderzoek ook in het oog moet worden gehouden is 
dat er twee legers zijn geweest, het Indische Leger (KNIL) en de 
Koninklijke Landmacht, dat waren twee werelden van verschil. Bij het 
KNIL was dat geweld onderdeel van de structuur, in Atjeh en bij al die 

                                                 
7  S. Bartling en  M. van der Werff,  Reportage ‘Indonesië’,  KRO's  Goedemorgen 

Nederland Radio, 11, 12 en 13 november 2013. 
8 R. Cribb, The Indonesian Killings of  1965-1966: studies f rom Java and Bali (Clayton, GA 

1990). 
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andere vooroorlogse veldtochten hadden ze dat ook gedaan. Dat lag 
helemaal in de lijn van de brandende kampongs zoals Multatuli die voorstelt 
in het verhaal van Saïdjah en Adinda. Bij de Landmacht zaten natuurlijk 
ettelijke mensen die vonden dat dit niet kon. Het is ook een beetje flauw om 
het allemaal af te schuiven op de in het KNIL dienende Ambonezen en de 
Timorezen enzovoorts. Maar het is wel waar dat er soms door Ambonese 
militairen buitengewoon fel opgetreden werd, ook omdat hun eigen familie 
soms slachtoffer was geworden van Indonesisch geweld in de Bersiap. Ja, 
alles is natuurlijk te begrijpen als je erover nadenkt, dat maakt het leven zo 
moeilijk. Dan denk je: ik zou het misschien ook wel gedaan hebben als ik 
Ambonees was en mijn familie net getjintjangd was door de Republikeinen. 
Die Nederlandse militairen daarentegen hadden niet zo vaak familie onder 
de bersiap-slachtoffers. Bovendien was het ook vaak zo dat de Landmacht de 
vuile zaakjes zoals het uithoren van gevangenen overliet aan de jongens van 
het KNIL. Die spraken de taal en konden dus even de gewenste inlichtingen 
krijgen. Hoe ze daaraan kwamen, dat ging je natuurlijk na afloop niet vragen.  
 
 
Dat klinkt alsof je suggereert dat er een soort impliciete 
geweldsinstructie was: verhoren werden overgelaten aan het KNIL, 
wetende dat er dan dingen gebeurden die eigenlijk niet mochten. 
Heb je een idee tot hoe hoog het geweld gedekt werd? Of het wellicht 
zelfs aangemoedigd werd? 
 
Voor de burgerlijke autoriteiten is het natuurlijk een bekend fenomeen dat 
je van bepaalde dingen maar beter niet te veel kunt weten. Als je tegen de 
lokale militaire commandant zegt: ‘pacificeer dit gebied’, dan is het zijn 
verantwoordelijkheid hoe hij dat doet. En je zegt erbij: ‘Je let toch wel op de 
dagorders van generaal Spoor!’ Natuurlijk zou ik dat zo doen, ik denk dat 
het vaak een beetje struisvogelpolitiek is geweest. Er waren natuurlijk allerlei 
dagorders dat de bevolking niet als vijand moest worden behandeld. 
Generaal Spoor heeft de mooiste dagorders uitgevaardigd waar de tranen je 
bij in de ogen schieten. Maar als er dan onverwachts doden vallen zoals in 
die sawa’s, dat is toch de werkelijkheid? Dat is allemaal niet in instructies te 
voorzien.  

Wel heb ik het gevoel dat er bij het beroepskader, bij de marine en de 
landmacht, dat daar een heleboel hoge militairen zaten die er niets voor 
voelden om hun ondergeschikten te verlinken als er klachten kwamen zoals 
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bijvoorbeeld bij de Bondowosozaak [waarbij 46 Indonesische gevangenen 
omkwamen in gesloten treinstellen, BL]. Dat zie ik wel als een vorm van 
toedekken, en ik heb de indruk dat dat bij de marine op de meest ergerlijke 
wijze is gebeurd, meer nog dan bij de landmacht. Je ziet daar dat het tot in 
de hoogste regionen wordt toegedekt.  

Maar zaken die wel publiek bekend werden, vooral als het ook bij 
burgerlijke autoriteiten komt, dan denk ik niet dat er een actieve doofpot 
was. Ik denk wel dat het dan over het algemeen adequaat opgepikt werd. Je 
moet wel bedenken: een ambtenaar leeft ook van routine. Ik ben zelf 
natuurlijk ook 25 jaar ambtenaar geweest dus ik kan erover meepraten. Als 
je als ambtenaar eenmaal wordt gevraagd om een onderzoek te doen, dan ga 
je dat niet saboteren. Misschien geef je er niet al te hoge prioriteit aan, maar 
je doet gewoon wat je gevraagd wordt. Dus ik heb niet het gevoel dat er 
echt gesaboteerd werd.  
 
 
Je hebt neem ik aan de nieuw verschenen literatuur sinds de 
Excessennota gevolgd. Vind je dat er sindsdien wezenlijk nieuwe 
inzichten zijn gekomen? 
 
Nee, eigenlijk niet. Je kunt je natuurlijk altijd de vraag stellen: hoe komt het 
nou dat een leger van dienstplichtigen meewerkt aan het ontstaan van zo’n 
geweldsklimaat? Conceptueel hebben natuurlijk Van Doorn en Hendrix 
daarover allerlei vragen gesteld. 9 Van Doorn heb ik natuurlijk later veel 
meegemaakt en ik vond het best een aardige man, zeer onderhoudend. Ik 
ben niet zo’n groot liefhebber van dat werk Ontsporing van Geweld. Ik ergerde 
me altijd een beetje dat Van Doorn overal wetmatigheden zag en dan 
vervolgens zei: ‘Ach, de feitjes mogen jullie historici wel uitzoeken.’ Er is 
een bekend spreekwoord: ‘He who generalises, generally lies.’ Dat geldt ook 
voor Van Doorn. Het is natuurlijk allemaal wel aardig wat Van Doorn 
opschrijft over hoe een gebrek aan instructie in een situatie van extreme 
onzekerheid tot geweld leidt. Maar ik denk dan: klopt het ook allemaal wel? 
Als je het toepast dan zie je al gauw dat generaliseren wel makkelijk is, maar 
de feiten in een groter kader plaatsen is wel iets anders. Wat Van Doorn 
vergeet in zijn redenering, is dat je praat met de wijsheid van achteraf.  
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Ten slotte een gewetensvraag: in de afgelopen jaren ben je zo 
vriendelijk geweest om steun te verlenen aan de oproep tot verder 
onderzoek van het KITLV samen met twee andere instituten, het 
NIOD en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). 
Denk je dat als dit onderzoek echt breed wordt aangepakt, dat er dan 
echt nog veel anders uit zal komen dan het beeld zoals je dat nu hebt? 
 
Ter vergelijking: ik heb net vijf jaar gewerkt aan een biografie over 
Gerbrandy. Als je vraagt: komt daar nu een heel ander beeld uit van 
Gerbrandy dan de meesten hem op het netvlies hebben staan, dan zeg ik 
nee. Alleen is het wel een veel rijker beeld, het geeft veel meer details, en 
daardoor gaat die man toch veel meer leven. Althans, dat hoop ik!  

Zo is het met dit onderzoek ook. Dit onderzoek is misschien niet 
meer zo actueel, maar het is wel heel relevant. Veel relevanter dan menig 
ander onderzoek dat uitgevoerd wordt in de academie. Niet dat ik denk dat 
je nu nog iets hebt aan de nu nog levende getuigen, ik heb niet erg veel 
fiducie in mondelinge bronnen. Maar er zouden bijvoorbeeld wel in 
Indonesië nog allerlei stukken kunnen liggen uit die tijd zelf. Dit is een zó 
belangrijke episode in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis. Het kan 
toch niet dat die Excessennota, die in drie maanden is geschreven, het laatste 
woord zou zijn. Dit is een veel te belangrijk onderwerp om even op die 
manier af te doen. In 1969 moest het snel gebeuren, om politieke redenen 
moest men in een paar maanden een rapport schrijven. Het idee om 
vervolgens het estafettestokje over te geven aan de wetenschap, dat ging dus 
niet door. In die hele bronnenuitgave van Van der Wal is vervolgens 
nauwelijks een woord meer gewijd aan die excessen, als een nachtkaars is 
het uitgegaan. Het is toch een bloody shame als zo’n groot onderzoek nooit 
zou gebeuren. 
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Clifford Geertz, the great anthropologist of Indonesia, wrote that ‘Of all the 
dimensions of the uncertain revolution now underway in the new states of 
Asia and Africa, surely the most difficult to grasp is the religious’.1 This is 
true not just for the broad sweep of the decolonizing world in the mid-
twentieth century, but especially for the country that Geertz knew best: 
Indonesia. It is obvious that there was a religious dimension to Indonesia’s 
decolonization process (the Indonesian Revolution, 1945-49), but so far this 
has gone severely understudied. 
 Before the Revolution, Indonesian nationalism, like many of its Asian 
and African counterparts, had a strong strand of religious nationalism. The 
greatest manifestations of this religious nationalism were Islamic ideas, 
schools, and organizations that brought together believers across ethnicities 
to oppose colonial excesses or even Dutch rule in general. Islamic 
nationalism gave birth to the Sarekat Islam, Muhammadiyah, Sumatera 
Thawalib, Nahdlatul Ulama (NU), and many other regional movements 
aimed at promoting Indonesian solidarity and self-rule.2 In this way, the 
Indonesian Islamic movement was similar to religious movements 
elsewhere in Southeast Asia in the early twentieth century. In Burma, 3 
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Cambodia,4 Vietnam,5 or even (later on) Timor Leste, 6  religious fora or 
organizations gave individuals a space to come together and an ideology 
through which to mobilize change, often in a national direction, but 
sometimes seeking to accommodate other aspects of the modern world. If 
religion had such a prominent place in the nationalism that led up to 
decolonization, it is only natural that religion would have an important role 
in the decolonization moment itself. 
 After independence, there has been plenty of attention to Islam in 
the building of the new Indonesian nation. Scholars have studied the 
struggle for an Islamic state, 7  the place of Islamic law, 8  the role of 
communitarian identities in politics,9 accommodation of authoritarianism 10 
and the contribution of Islamic movements to democratization, 11 to name 
just a few. The place of religion in nation-building was even a favorite topic 
of the Indonesian Ministry of Religion for a time. 12 In the contemporary 
moment, which is obsessed with the place of Islam in politics and the 
shifting world order, it is unsurprising that the role of Islam in Asian and 
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African post-colonial states would be a major focus of attention, and this 
has been true across the Muslim world. Studies of Nigeria, 13  Turkey, 14 
Afghanistan, 15  and other countries have questioned how Islam impacts 
Muslim-majority national identity; scholarship on Pakistan has been 
particularly fertile in this area.16 Thus, since 1950 religion has been a crucial 
area of contestation for defining what the postcolonial nation would look 
like. 
 The place of religion in Indonesian nationalism of the colonial era 
has been fairly clear, and the place of religion in postcolonial state-building 
in Indonesia continues to receive attention, but the place of religion in 
Indonesia’s decolonization has been overlooked. This decolonization 
process, running (in the most conservative reckoning) from the 
proclamation of independence in August 1945 to the transfer of sovereignty 
in 1949, was a multifaceted struggle by the Indonesians to gain control of 
their own territory and gain recognition for their country. In such a complex 
process, surely religion was a key element in decolonization, just as it has 
been demonstrated to be both before and after decolonization. 
 Instead of focusing on religion, the historiography of decolonization 
in Indonesia has been dominated by the secular, nationalist narrative, what 
one might call the New Order narrative, calcified under the long regime of 
General-cum-President Suharto. This narrative foregrounds the position of 
the Indonesian Armed Forces (and within that, especially the army) in 
delivering Indonesia through a hard-fought war to a victory on the 
battlefield and on the world stage to become an independent nation.17 A 
national documentation project in the 1970s published a book for each 
province to drive the narrative forward, and military-dominated history has 
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also had the most prominent place in state educational curriculum and 
public commemorations. 18 Mary Margaret Steedly has even shown how a 
kind of staid, military-dominated narrative became internalized among 
Indonesians seeking to earn a veteran’s pension.19 
 The English-language historiography of Indonesian decolonization 
has been much less army-driven, but it has overlooked religion nonetheless. 
Robert Cribb has described the Indonesian Revolution as ‘a long, fractious 
ceasefire punctuated by brief bouts of heavy fighting’.20 This led to many 
foreign accounts, including the earliest, emphasizing the place of diplomacy 
in the decolonization process.21 As I have argued elsewhere, Islam played a 
key part in the diplomatic efforts for Indonesia’s decolonization. 22 However, 
high-level negotiations are not the key way that Indonesians remember the 
decolonization process, and thus diplomacy has not been the focus of most 
research. Rather, the most common approach to the Revolution in 
Indonesian society and in foreign scholarship seeks the experiences of 
everyday Indonesians. 
 Even those Anglophone authors looking at ordinary Indonesians’ 
experience of the Revolution have largely overlooked the place of religion. 
Instead, they have laudably brought other social groups outside the military 
into focus. Much attention has gone to youth,23 but also thugs and local 
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militias, 24 women,25 railway workers,26 even foreign sympathizers. 27 There 
have also been excellent regional studies, which look at specific local 
dynamics in politics and social life.28 
 In the spirit of those studies on focused segments of society, 
Indonesia’s pious Muslims, often called by the Javanese term santri, form 
another key social group that had a distinct experience of the Revolution. 
Their unique position in society and approach to the issue of decolonization 
meant that they were able to make a special contribution to the Revolution 
as well. Pious Muslims believed that the Indonesian Revolution was a 
struggle to establish an Islamic state, and thus they understood the struggle 
in an Islamic manner, organized for the struggle in an Islamic way, and 
expected Islamic outcomes. 
 This argument does not discount or disprove the previous studies of 
other sectors of Indonesian society. Rather, it adds another group – and a 
particularly large group – that had a different experience and understanding 
of the Indonesian Revolution. Scholars should acknowledge this experience 
and understanding as representative for a significant portion of the 
populace. That acknowledgement would help to make sense of Muslim 
actions in the wake of independence, and to bridge the historical line from 
Islamic nationalism in the early twentieth century to efforts at Islamic 
nation-building after 1950. Thus, religion did have a distinct place in 
Indonesia’s decolonization. 
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Islamic understandings of the Revolution 
 
Before looking at the ways in which pious Muslims mobilized for the 
Revolution using Islam, it is important to unpack Islamic understandings of 
the Revolution, as the motivation for their particular engagements with the 
struggle. Many santri participated in this war of decolonization because they 
believed the war was an Islamic struggle. There was wide variation across 
the country in the understanding of the goals of this Islamic struggle, i.e., 
what would characterize an appropriately Islamic outcome, ranging from a 
state led by a Muslim to a state that recognized Islam as its foundation and 
mandated Islamic law for all inhabitants. However, despite the spectrum of 
understandings about the goals, and furthermore the frustration of all of 
these goals in national politics, the shared basic framework of an Islamic 
struggle continued to orient many devout communities as they joined the 
Revolution. 

Evidence from published books, printed media, oral history accounts, 
and even government decrees all demonstrate that Muslims articulated the 
Revolution as an Islamic struggle. The most common phrase to capture 
‘Islamic struggle’, jihad fi sabilillah in Arabic or perang fi sabilillah in an 
admixture of Malay and Arabic, was quick to emerge after the Revolution 
started and continued to come up throughout the four years of fighting. It 
was used both to motivate participation in the conflict and to frame 
expectations about that participation. 

Most frequently, the invocation of jihad fi sabilillah to describe the 
Indonesian Revolution came in the form of fatwas, or juridical decrees, 
issued by Muslim clerics in support of joining the fight. Echoes of these can 
be heard in the documents from the early weeks of the Revolution, as news 
of independence spread.29 By October 1945 there were several major fatwas 
in circulation and by November 1945 regional decrees to this effect were 
being issued on an almost daily basis.  

The most prominent fatwas that have survived from this period 
emphasize both theological and political motivations for picking up arms. 
The fatwa issued collectively by ulama (Islamic religious scholars) in Banda 
Aceh on 15 October 1945 said: ‘It is mandatory for us to join in the fighting 
of the enemies of God and enemies of the Prophet’ and called the fighters 
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‘the Army of Mujahidin that enjoys the Blessing of the Religion of God ’.30 
The famous NU fatwa on 22 October, as East Java inched toward the Battle 
of Surabaya, instructed:  

 
The Islamic community, especially followers  of Nahdlatul Ulama, is  

required to raise arms to oppose the Dutch and their accomplices  

who wish to re-colonize Indonesia. This requirement is a ‘jihad’ that  

becomes mandatory for every Muslim (fardlu `ain) who is  within a 

radius of 94 km.31 

 
The use of the religious language of obligation, blessing, and a community 
of people following in the way of God demonstrate how the clerics who 
issued these fatwas believed that the Revolution had sacral as well as secular 
consequences.  

Although these two fatwas have survived in written form and have 
become emblematic of Islamic enthusiasm for the independence movement, 
they were far from the only juridical decrees that proclaimed the Revolution 
as an Islamic fight. The conference to found the new Masjumi political 
party in November 1945 began with a fatwa on jihad fi sabilillah.32 At the end 
of that month, all mosques in Jakarta preached a sermon including a fatwa 
for Indonesian independence as a religious requirement. A similar 
resolution was passed by a major Islamic Congress in Bukittinggi, Sumatra, 
in December 1945. Another major text making participation in the 
Revolution incumbent on every Muslim in the archipelago came out in 
Purwokerto in March 1946.33 An Indonesian who was in Cairo at the time 
even reported a fatwa in favour of the Indonesian Revolution as an Islamic 
struggle being issued in Tunis!34 More decrees came in 1947 with the First 
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Dutch Aggression/Police Action, in 1948 with the Madiun uprising, and as 
local battles spread throughout the provinces.35 

In fact, the infant Indonesian government was quite concerned about 
being overwhelmed by Islamic proclamations about the Revolution, which 
certainly would colour the state’s international reputation if not necessarily 
challenge the government’s position on the nature of the fight. Thus, Vice-
President Hatta tried to nip this trend in the bud with a Government 
Declaration on October 17 1945, that prohibited any individual or non-state 
group from ‘declaring a Holy War’. 36  All evidence suggests that this 
instruction was unsuccessful, but fatwas declaring and renewing jihad 
continued throughout the Revolution. 

Sometimes these fatwas were issued orally, rather than in writing. (It is 
worth remembering that 93% of Indonesians were still illiterate as of 1945, 
so oral transmission would have been the most effective means to spread 
the message, anyhow.37) This was certainly the case for Saifulkan Angai, a 
young Muslim man in South Kalimantan at the time, who joined his local 
Muhammadiyah militia. His fighting unit was addressed by the leading local 
cleric, H. Mahyuni, who promised them that this was a jihad fi sabilillah, that 
their participation was fulfilment of a religious obligation, and that anyone 
who died in the fighting counted as an Islamic martyr. 38  Oral history 
suggests that this kind of local preaching was common in many corners of 
the archipelago, and thus Islamic understandings of the Revolution would 
have been circulating even more thickly than the documentary record can 
testify.39 

Although fatwas show a broad consensus that the Indonesian 
Revolution was taken as an Islamic struggle, evidence suggests a variety of 
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understandings of what an Islamic decolonized Indonesia might look like. 
These four years were a crucial window, though, for formulating more 
concrete proposals for an Islamic state in Indonesia. The leading Sumatran 
Islamic leader and polemicist Hamka published a short book in 1946 on the 
nature of an Islamic State, and another on Islamic Revolution. 40 Sjafruddin 
Prawiranegara while serving as the President of the Emergency 
Government of the Republic of Indonesia (the acting head of state while 
the rest of the Indonesian leadership was in Dutch detention after the 
Second Aggression/Police Action) wrote a slim volume envisioning Islam 
as the key pole around which all social life would be organized in the 
future. 41 Earlier in the Revolution, he had also penned a popular book 
expounding on the idea of religious socialism, which he believed would be 
the driving force of decolonization. 42 The Revolution is also the moment 
when the author and Islamic politician Zainal Abidin Ahmad wrote the core 
of what would later become his major tome Creating an Islamic State, with 
various key sections published separately in freestanding volumes. 43 The 
Revolution was a very vibrant time for leaders of the santri community to 
articulate ideas of an Islamic state as the fulfillment of the Islamic struggle 
for decolonization. 

Of course, the most famous effort during the Revolution to 
implement Islamic principles in the governance of Indonesia, the attempt to 
include a clause about Islamic law in the Indonesian Constitution of 1945, 
failed.44 Because of that early failure, the day after Indonesia’s proclamation 
of independence, it has become easy to look back at events with the idea 

                                                 
40 Hamka, Negara Islam  [Islamic state]  (Padang Panjang 1946); Hamka, Revolusi agama 

[Religious revolution] (Djakarta 1949). 
41  Sjafruddin Prawiranegara, Islam dalam pergolakan dunia [Islam in the global 

upheaval] (Bandung 1950). 
42 Sjafruddin Prawiranegara, Politik dan revolusi kita [Our politics and revolution] 

(Medan 1948). 
43 Zainal Abidin Ahmad, Membentuk negara Islam  [Creating an Islamic state] (Jakarta 

1956), see especially 431-33 on ‘Asal usul buku ini’ [The origins of this book].  
44 Much ink has been spilled,  both inside and outside Indonesia on the long-term 

consequences of the so-called Jakarta Charter, which would have inserted seven 

words in the preface to the Constitution of 1945 to oblige Muslims to follow 

Islamic law. See especially: R. E. Elson, ‘Another Look at the Jakarta Charter 

Controversy of 1945’, Indonesia 88 (2009) 105-130 and Saifuddin Anshari, The 

Jakarta Charter of  June 1945: The Struggle for an Islamic  Constitution in Indonesia (Kuala 

Lumpur 1979). 



Kevin W. Fogg 
 

 

118 

that an Islamic future for Indonesia was a dead letter from the beginning. 
This view is anachronistic and incorrect however. Islamic ideas about 
Indonesia’s decolonization process and its future continued to flourish 
throughout the Revolution and beyond, and the fierce debates in the 
Constitutional Assembly of 1956-59 demonstrate how Islamic 
understandings were still flourishing on both an individual and a community 
level. 45  A significant sector of Indonesian society understood the 
decolonization process as an Islamic struggle for Islamic ends. 
 
 
Islamic mobilization reflecting religious understandings 
 
In light of the religious motivations for the fight, it is unsurprising that 
Muslims organized their participation in the revolution in distinctively 
Islamic ways. Delving into two examples briefly will demonstrate this point. 
First, Islamic religious leaders, ulama, led their communities through this 
time of war and played outsized roles in the Revolution. Second, Islamic 
militias were key participants in the actual fighting and in the mobilization 
of society for many communities. 
 The Revolution, like the Japanese occupation that preceded it, was a 
time of broken communication across the archipelago. This means that 
experiences of the Revolution were fundamentally local, less influenced by 
voices and leaders who were not actually present in the community. 46 In this 
context, religious leaders – as often the most well-educated, well-respected 
authorities in their towns or villages – became especially prominent. 
 It has already been noted above how ulama issued fatwas in support of 
the Revolution as an Islamic cause, but they also became prominent 
revolutionary leaders in many communities. The most concrete means by 
which they might step up their community leadership was by taking charge 
of the local government. In the first two years of the Revolution, village 
headmen and district officers rolled over in huge numbers; the closest study 
of one region has found that an area near Surakarta had a 45% turnover rate 
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(80 of 180 officers were fresh faces).47 The newly selected individuals were 
disproportionately likely to be ulama or religiously-credentialed individuals. 
For example, after universal suffrage elections for village headmen in West 
Sumatra in 1946, 90% of the new headmen were aligned with the Islamic 
party Masjumi – the major party that called for an Islamic state. 48 Many of 
these headmen were likely ulama, but even those who were not would have 
been close to religious elites. Although the data from across the country was 
not well-preserved due to wartime conditions, it is clear that many ulama 
took on formal positions in the new state, on the lowest level. 
 This new role for ulama had several important consequences for their 
communities. As one would expect, it allowed ulama to shape their local 
communities to bring them in line with the Islamic visions that they had for 
independence. Oral history evidence suggests that this was practiced insofar 
as it was practicable. One woman living in West Sumatra during the 
Revolution reported: ‘The regulations here were all sharia (Islamic law), and 
the leaders were in line with sharia from the village head to the district 
leaders; everyone followed sharia.’49 
 Another consequence was that ulama could become the image or 
manifestation of the new Indonesian state, as seen by other Muslims on the 
local level. Having a religious scholar as the embodiment of the 
independent state would have confirmed for many the Islamic 
understanding of the motivations for decolonization. Seeing a cleric leading 
the local government would have calcified the idea that the Islamic struggle 
of the Revolution would result in a religious state after decolonization was 
finalized. 
 Ulama were not just more likely to become local heads of 
government, though. Many ulama played prominent roles in actively leading 
fighting forces to bring about decolonization, taking up arms in support of 
the Revolution. They did this through the vehicle of the newly formed 
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Islamic militias that were springing up everywhere across Indonesia. Islamic 
militias seem to be the most prominent fighting force after the Indonesian 
national army.50 Indeed, in many regions, they were more prominent than the 
national army – better equipped, better funded, and more successful on the 
battlefield.51 
 Islamic militias also functioned rather differently from the 
Indonesian armed forces. One difference that elicited awe and wonder in 
other fighters was their willingness to die and unwillingness to retreat or 
surrender. 52 These attitudes actually stem from religious injunctions that 
apply during conditions of holy war, and they were drawn into Islamic 
militias through sermons, but also through handbooks such as M. Arsjad 
Lubis’s Guidelines for Holy War. Lubis warned Muslim soldiers that ‘To 
retreat or to run away from the battle (…) is among the greatest sins’.53 The 
theological propensity to put their lives at risk was escalated by the frequent 
use of amulets by Islamic militias. Although perceived as heterodox today, 
these were a common feature of Islamic fighting in the Revolution, and 
could range in form from a small slip of paper issued by a local cleric,54 to a 
strip of fabric worn across the forehead into battle,55 to an heirloom dagger, 
blessed by an Islamic leader and supposedly imbued with power to render 
the bearer invulnerable.56 Belief in such amulets led many Islamic militias to 
brazen acts of recklessness when facing the enemy, giving them fierce 
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reputations, but also resulting in very high casualty numbers, especially early 
in the war.57 

In addition to the more heterodox use of amulets, Islamic militias 
kept up orthodox practices, as well. Many were known to pray together, to 
integrate religious sermons and military motivation speeches, and to 
redouble their religious commitments during the fight. Handbooks like the 
one written by Lubis gave guidance for special prayers and devotional 
practices while engaged in a holy war.58 

Islamic militias might be formed of a local community, organized by 
a kyai (Islamic teacher), 59 or a village community that chose to organize 
itself with a pious orientation,60 but most often they were recruited from 
Islamic schools. On the island of Lombok, for example, the Nahdlatul 
Wathan school mustered a large militia under the leadership of teachers 
Tuan Guru Haji Ahmad Rifai and Tuan Guru Haji Faisal.61 In Solo, Central 
Java, a local newspaper reported that an entire Islamic school shut down to 
simply become a fighting unit. The story of 30 November 1945 describes 
the transformation of ulama and santri into soldiers: ‘The prayer beads that 
they usually hold are being exchanged for weapons.’ 62 These units were 
natural, not only because the schools were already coherent groups of 
young men but also because religious teachers often also gave instruction in 
martial arts or self-defense to their students.63 Creating a fighting unit out of 
an Islamic school, though, would drive home to participants once again the 
religious nature of their struggle. 
 The new role for ulama and the new vehicle of Islamic militias both 
characterized the Indonesian Revolution in many communities. This was 
more than Muslim participation in a greater, neutral, nationalist 
decolonization struggle. Instead, by putting religious leaders in charge of 
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their communities and entering battle in Islamic groupings, deploying 
Islamic practices, and inspired by Islamic messages, one can see how Islamic 
communities chose to participate in Islamic ways, suggesting that they 
understood the struggle to be a religious one, too. 
 
 
Darul Islam 
 
The one religious movement within the Revolution that has received some 
scholarly attention was a group based in West Java that formally broke with 
the Indonesian Republic and declared a fully Islamic state. From that 
declaration, this became a long-lasting, low-level armed uprising, lasting 
from the 1940s through the 1960s as an effort to enact a more religious 
state by force. This movement, under S.M. Kartosuwirjo, has been 
popularly called the ‘Darul Islam rebellion’, and even some of the historical 
approaches to it have been skeptical of real religious motivations. 64 More 
recent scholarship, thankfully, takes the Islamic frame of the uprising more 
seriously.65 
 Many of the religious hallmarks that have already been described in 
other parts of the archipelago were also characteristic of the Darul Islam 
movement. Kartosuwirjo and his lieutenants called Muslims in West Java to 
join their fight against the Dutch because it was mandated by Islam.66 In 
fact, their initial break with the Republic of Indonesia came because the 
Darul Islam units were unwilling to retreat to the ceasefire line set by the 
Indonesians and the Dutch in 1947 – an unwillingness to retreat that was 
also found in manuals for holy war in other parts of the country.67 Ulama 
took on leadership roles in the Darul Islam.68 The core units fighting under 
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Kartosuwirjo came from an Islamic school that he had established in his 
wife’s hometown.69  
 Darul Islam should be seen within the broader context of the 
religious movement for Indonesia’s independence. It sits on a spectrum of 
religious understandings of the decolonization process, unique not because 
of its desire for an Islamic state or its understanding that the Indonesian 
Revolution was in fact a holy war, but rather because it was extreme in its 
non-cooperation with the Republic of Indonesia. The radically different 
understanding of the ends of decolonization held by the Darul Islam was 
just one of many interpretations that circulated on the grassroots level 
during the 1940s, alongside leftist, nativist, and more military 
understandings. 
 
 
Conclusions 
 
How, then, should we think about the role of religion in Indonesia’s 
decolonization process? Certainly religious ideas and ideals motivated many 
Muslims at the grassroots level to participate in the struggle for an 
independent Indonesia, and it also structured the ways that Muslims 
participated in the conflict. This was another segment of the population 
with an experience of the Revolution that differed from the mainstream, 
nationalist narrative, and a particularly large segment, so it is important to 
account for their understanding. 
 The religious experience of the Indonesian Revolution remained 
relevant in pious communities for many years afterward. Representatives in 
the Constitutional Assembly cited their communities’ sacrifices during the 
Revolution to justify demands for an Islamic foundation to the Indonesian 
constitution.70 More recently, scholarship has pointed to communities who 
experienced the fight for decolonization as a holy war as the originating 
communities of modern religious extremist groups.71  
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In the twenty-first century, it is also important to think beyond 
Indonesia’s borders about the ways in which Islamic militias, participating in 
a broader political struggle, may interpret the struggle differently and have 
different aims coming out of the military phase. This has implications for 
recent and current crises in Tunisia, Libya, Egypt, Syria, Iraq, and Yemen. 
The idea could also be extended to other religious groups outside Islam. For 
example, the understanding that armed Buddhist nationalist groups have of 
the recent civil war in Sri Lanka or of the political reform process in 
Myanmar has been deeply colored by their religious approach, in ways that 
must be taken into account.  

Within Indonesia, the alternative, religious understanding of the war 
of decolonization in Indonesia cannot be ignored, because it is crucial to 
understand the broader sweep of Islamic social life ever since. It is time to 
write religion back into Indonesia’s decolonization process. 
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Weapons are an essential element in warfare. But not all parties in armed 
conflicts have easy access to the legal gun market or sufficient financial 
resources, as was the case for the forces of the newly proclaimed 
Indonesian Republic during the Indonesian war of Independence (1945-
1949). This colonial war is historically infamous for its extreme violent 
chapters of guerilla and counter-guerrilla tactics, and its political sensitivity 
and multisided perspectives, which this article cannot escape to reflect upon 
as well. 1  Weapons are inevitably an important source of violence, but 
surprisingly absent as a topic of research in historiography about this war. 
This article exemplifies how the Indonesian Republic could get its hands on 
weapons, venturing on the thin, controversial line between trade and 
smuggling at the final stage of the war. 

In 1945, many Japanese weapons, varying from small guns to fighter 
aircrafts, were distributed among Indonesian police forces and passed on to 
Republican fighters, yet still the Indonesian Republican Army was short on 
weapons when the war started.2 However, other methods were found in 
acquiring weapons from the Dutch colonial army, by either theft or 
purchase from collaborating and corrupted colonial soldiers. 3 Alternatively, 
the Republic assembled its armory by purchasing weapons abroad. 
Singapore and the Philippines provided solid markets outside Dutch 
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colonial waters but within the sight of Dutch colonial authorities. 4 In Dutch 
eyes, the latter was smuggling. Indeed, these weapon purchases happened in 
a shadow economy of unknown proportions that comprised of sincere 
revolutionaries, corrupt government officials, bona-fide businessmen, 
experienced criminals and everything in between.5 Little has been published 
about weapons and weapons trade in the history of this war. The topic 
touches upon many questions around colonial violence and the legitimacy 
of colonial rule.6  

As pointed out by professor Eric Tagliacozzo, smuggling across the 
porous borders between especially the Dutch and British Southeast Asian 
colonies, either as continuation of ‘age-old commodity lines only designated 
now as contrabanding by area governments’, or as opportunities to make 
money from changing political circumstances, historically interacted with 
larger structures of society.7 Smuggling may have been a profitable scheme 
of resistance of local peoples against the expanding reach and technological 
power of colonial states. In addition, the dynamics of state making and 
solidification of borders by colonial regimes that tried to control trade in all 
of its aspects, created opportunities for criminals and encouraged 
smuggling. 8  As Tagliacozzo argues, this was specifically the case with 
weapons trade, which knew a long tradition in Southeast Asia and seemed 
hard to control.9 When the Dutch and British colonial regimes realized how 
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uncontained arms trade in Southeast Asia was, they ‘thought better of 
selling weapons indiscriminately.’ 10  Yet, new boundaries were new 
opportunities for profit. The traffic of weapons enlarged as the events of 
World War I and II transited arms flows not only across but also through 
Southeast Asia, reaching a dramatic climax during the war years.11 Short on 
weapons supplies, the Indonesian Revolutionary Army started sending out 
‘businessmen’ and ‘merchants’ to Singapore, at the time the largest allied 
weapons depot in Southeast Asia. Here, Chinese and Malay businessmen, 
driven by anti-colonial sentiment and assisted by corrupted British and 
Dutch army officers, supplied large storages of cheap weapons. From 1947 
onward the Dutch naval blockade around Java’s northeastern coast forced 
smugglers to apply alternative strategies, using speedboats and airplanes, the 
latter increasingly flown by allied war pilots, while the center of smuggling 
partly shifted to Malaysia and Thailand.12 Since then, there was an increase 
in reports of unregistered (‘illegal’) flights carried out by ad-hoc established 
airline corporations.13 

I will highlight one specific, brilliant and filmic weapon deal, 
documented in the archives of the Attorney General of the Dutch East 
Indies, 1945-1950.14 In the late summer of 1948, a group of illustrious 
British and American ex-naval officers and Indonesian rebels arranged a 
rendezvous for an enormous weapon deal on a small island in the Riau 
archipelago, using speedboats and an amphibious aircraft. Though they 
were ambushed and captured by Singaporean and Dutch colonial police 
forces, their story indicates the existence of a large and quite professional 
circle of opium and weapons smugglers. Investigating this thrilling case, 
known as the ‘Airabu affair’, helps us to initiate in clarifying the connectivity, 
width, impact, and meaning of smuggling in Indonesia and the surrounding 
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parts of Southeast Asia during the war years. Barely researched, smuggling 
proves a promising topic to explore the war economy of specifically the 
Indonesian war of Independence, but probably many other wars as well, 
putting colonialism and colonial warfare in all its guises in a wider 
perspective. 
 
 
The Airabu affair: prolusion 
 
In the late afternoon of Monday 13 September 1948, a small motorboat, 
named ‘Gladys Mary’, entered the bay of a tiny, uninhabited tropical island 
known as Airabu (literally: ‘grey water’), which is part of the Anambas 
Archipelago in the Riau Islands.15 This small archipelago is located about 
280 kilometers northeast of Singapore. Little is known of its history. During 
the occupation of the Riau by the Japanese 25th army, the sparsely 
populated islands were likely overlooked. 16  However, the arrival of the 
Gladys Mary would trigger a chain of events that would draw these tranquil 
islands into the spotlight of public attention in the Dutch East Indies, 
Singapore, and the USA. 
 On board were the captain of the ship, an assistant named ‘Junus’, an 
Australian woman as the boat’s cook and Carlton A. Hire, a former British 
naval officer who lived in Singapore. 17  Together with a Singaporean 
businessman, Caesar Houghton, Hire had set up a meeting for a huge 
weapon deal in the Airabu bay with potential buyers from the Sumatran 
branch of anticolonial resistance. But what Hire did not know, was that 
these buyers as well as this illustrious Caesar Houghton were not who they 
claimed to be. 
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Fig. 1: Carlton Hire. Source: S.A., ‘Airabu Arms 

Men Appeal’, The Straits Times, 21 January 1949, 1 

(in NA, PG, inv. nr. 186 III). 

 
The weapon deal had cost months of preparation, and involved 

numerous persons in various smuggling networks all over Southeast Asia. I 
will give a short description of these networks first, for clarity’s sake and 
emphasize the enormous scale of smuggling in the late 1940s in this region. 
On top of a tangled cluster of smugglers we find a select group of corrupt 
American and Pilipino businessmen and army officials. They were the prime 
operators of opium and weapons smuggling in Southeast Asia at the time. 
In early 1948, Hire came into contact with Martin H. Tinio, son of the 
youngest general in the Philippine Revolutionary Army, Manuel Tinio. 
Martin Tinio possessed a small aviation enterprise and had caught the 
attention of Singaporean and Dutch colonial police and intelligence services, 
for he managed an expanding network of former RAF-pilots who 
performed unregistered and therefore illegal flights from Manilla to 
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Singapore, Thailand and Indonesia.18 Until then, however, the Dutch had 
not been able to catch Tinio or any of his pilots or associates red handed. 
Hire, who had met Tinio in April 1948, became one of Tinio’s agents in 
Singapore.  
 In July of the same year, Hire had an appointment in Bangkok with a 
relative of Tinio, ‘Captain’ Jimmy E. Johnston, an American captain of a 
merchant vessel with whom he had been in contact for about a month. The 
‘Captain’ offered Hire 2,000 Browning Rifles and gave him a list of weapon 
supplies in Manilla, provided by him and Tinio. These weapons were to be 
transported by Johnston to Bangkok, where he instructed Hire to sell them 
to Siamese communists who would pay with gold from a bank robbery and 
stolen from K.L.M. airplanes.19 The deal however was a failure. Allegedly, 
Dutch police officers were able to trace and reclaim the stolen gold. On top 
of that, Johnston and Tinio were not able to provide their pilots with 
sufficient fuel needed for the journey back to Singapore.20 Johnston claimed 
he stored the weapons in a cave on Airabu. This was the last thing Hire ever 
heard from Johnston. Back in Singapore, he decided to send one of Tinio’s 
pilots to ‘interview the Far East Representative ’ (Johnston), but he was 
untraceable, and the weapons were never found.21 From information in 
contemporary newspapers and the archival material in the National 
Archives in The Hague, it becomes clear Johnston must have smelled 
trouble.22 He rightfully did. 
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Roman numerals), herein: ‘Proces verbaal tegen Hire, 18 sept 1948, door J.W.J. de 

Haas’. 
19 S.A., ‘Stolen Gold for Arms Payment’, The Straits Times, 26 January 1949, 1. 
20  The combined weight of weapons and fuel on the outbound journey from 

Manilla to Airabu would completely drain the tanks. S.A., ‘Stolen  Gold for Arms 

Payment’, The Straits Times, 26 January 1949, 1. 
21  S.A., ‘Miljoenen wapendump nabij Aer Aboe onvindbaar’,  Het Dagblad, 28 

January 1949, 1. 
22 Ibidem; NA PG, inv.  nr.  186 I, “Proces verbaal tegen Hire, 18 sept 1948, door 

J.W.J. de Haas”. 
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The thin line between opium and weapons smuggle 
 
During the summer of 1948, Hire’s movements had been traced by the so-
called ‘Secretary of Special Services’ Sybrand van Hulst, who was stationed 
at the Dutch consulate in Singapore. When civil administration over the 
Riau islands was returned from Singapore to Tanjung Pinang in 1946, the 
local governor advised to maintain an intelligence branch at the consulate in 
cooperation with the Netherlands Indies Intelligence Force (NEFIS). The 
governor heavily protested when in 1947 the Dutch government planned to 
abolish the post. He claimed that Singapore ‘was a center of Indonesian 
nationalist political activity and international trade by the republicans, 
closely intertwined with its political objectives’.23 Consequently, Van Hulst 
was sent to Singapore by direct order of Attorney-General H.W. Felderhof, 
to whom Van Hulst frequently reported. An immense stream of intelligence 
correspondence followed. Van Hulst reflected weekly on matters ranging 
far beyond Singapore and the Riau archipelago, such as international trade 
and smuggling, political developments in Singapore, the activities and 
publications of the ‘Indonesia Office’ (the Republican department in 
Singapore), and encroaching Chinese communism in the region.  
 In 1948, Van Hulst followed Hire and Johnston to Bangkok to 
investigate their activities, and came to the conclusion that: 

 

for the last two months, with irregular intervals, flights are being 

performed between Java’s southern coast, Singora [Thailand, ed.], 

Singapore and a place somewhere near Malacca,  using a ‘Catalina’ 

flying boat owned by Martin Tinio.24  
 
These flights happened right under the nose of – and likely with knowledge 
of some – (colonial) officials and police forces. The principal commodity 
was opium. But it was rumoured that during the last flight (in early August 
1948), there had been weapons aboard as well. The pilot of this flight, 
Raymond Coombs (ex-RAF), was questioned by Van Hulst, as he was 

                                                 
23 Note that the governor speaks of ‘trade’ instead of ‘smuggling’. NA, PG, inv. nr. 

215, ‘Brief van de PG aan de directeur Binnenlands Bestuur, 31 januari 1947, no 

460/A3’. 
24 NA, PG, inv. nr. 186 I, ‘Brief van S. van Hulst aan PG, Singapore, 19 juni 1948’.  
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known to be in touch with Tinio and Hire. 25 Coombs’ report shows there 
was a paper thin line between weapon and drug trafficking, and, moreover, 
that it was their investigation of opium smuggling that led the Dutch police 
to the weapon deal at Airabu.  
 Large amounts of opium, stored at various locations on Java, were 
being distributed by a network of Republican Indonesian officials and 
Australian and American pilots to Malacca and Singapore, where it was sold 
for hefty sums. The opium trade has played a prominent role in Southeast 
Asian history. In Indonesia, opium was formally sold under regulations of 
the Dutch government. Up until about 1895, Chinese revenue farmers were 
allowed to produce and sell opium under contracts with the colonial 
government. But from a Dutch point of view, an increasingly wealthy and 
powerful Chinese opium farming class started to influence local economies 
and societies, endangering both the wellbeing of the indigenous population 
and undermining the power of the colonial government. 26  Opium 
production was therefore nationalized and monopolized by the Dutch 
colonial state between 1895 and 1915 under the so-called ‘Opium and Salt 
Administration’ (Opium- en Zoutregie; introduced in 1903). Although, in 
line with international agreements, opium production was to be diminished, 
it continued to be a substantial part of government revenue and therefore 
opium policy was never as strict in practice as it was on paper. The opium 
trade had always been the most lucrative product within the revenue 
farming system and had provided a steady financial supply under both the 
revenue farming and state monopoly system. Therefore it was unattractive 
to the Dutch government to keep opium production low and under 
control.27 Dutch anti-opium campaigns in the colony may suggest that the 
colonial state attempted to achieve limitation of opium consumption in the 
twentieth century, but this has been typed a ‘legal hypocrisy’. In reality, 
opium profits reached into the millions, often a thousand times more than 
official Dutch anti-opium campaign budgets.28  

                                                 
25 NA, PG, inv. nr. 186 I,  ‘Verklaring van Raymond Coombs, 25-28 September 

1948’. 
26 A. Wahid, From Revenue Farming to State Monopoly. The Political Economy of  Taxation in 

Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942 (Utrecht 2013) 76-80, 122-129, 138-139. 
27 Wahid, From Revenue Farming to State Monopoly, 4, 75. 
28 H. Derks, History of  the Opium Problem. the Assault on the East, ca. 1600-1950 (Leiden 

and Boston, MA 2012) 348; Wahid, From Revenue Farming to State Monopoly, 126-129. 
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 After the Japanese surrendered and the Dutch re-occupied the Dutch 
East Indies, the Opium Administration was reinstated, but in the chaos of 
war it appeared even harder to regulate the substance. Many corrupt Dutch 
and Indonesian officials set up their own opium trading networks.29 In 1948 
for example, the Indonesian minister of Finance Alexander Andries 
Maramis was accused of involvement in unregistered opium transport to 
Singapore, by ‘abusing his position in the Committee of Good Offices’.30 
Another important official, the illustrious ‘Dr. Oetoyo’, was suspected of 
having earned at least 102,000 Malayan dollars (M$) from opium import to 
Singapore, where he was head of the Indonesia Office.31 The spider in the 

                                                 
29 Derks, History of  the Opium Problem, 348-54, 369-372; E. Vanvugt, Wettig opium. 350 

jaar Nederlandse  opiumhandel  in de Indische archipel (Haarlem 1985) 340-354, 362-375. 

The cooperation of collaborating state officials was often crucial to  the success of 

contraband undertakings. See: Tagliacozzo, Secret Trades, Porous Borders, 6. 
30  NA, PG, inv. nr. 187, ‘Rapport  Regeringsvoorlichtingsdienst a.n.  1658, 16 

augustus 1948’. The ‘Committee of Good Offices’  (Committee van Goede 

Diensten) was established under pressure of the UN after the Renville-Agreement 

of 1948, and consisted  of a Belgian representative,  appointed by the Netherlands, 

an Australian representative, appointed by Indonesia and an American 

representative. 
31 NA, PG, inv. nr. 187, ‘Centraal opsporingsblad no. 29,  29 Juli 1949. Signalering v.  

Personen’; inv. nr. 188,  ‘Verklaring van Moekarto (alias  Sowigno), “Financial 

coordinator of Republic of Indonesia for South East Asia and  Australia.” 2 -4 

oktober 1948’. Oetoyo was no doctor, but had been in the Netherlands to study,  

and earned  the title ‘drs.’ (equivalent to a Master degree). This might have confused 

the British authorities in  Singapore,  who changed  ‘drs’ into ‘dr.’, which Oetoyo 

eagerly copied. He was quite a noteworthy figure in Singapore during the war years, 

living a remarkably wealthy life (likely funded by opium trade). Leading the 

Indonesia Office, he fought a lengthy propaganda-war with the Dutch Embassy in 

Singapore. He was closely involved in the operation of the P.O.A.S. and associated 

with carrier flights out by well-known smugglers such as John Coast and R.R. 

Cobley (See:  NA, BZ, inv. nr. 9969, herein:  ‘24.05.1948’ and ‘12.03.1949’.) See also: 

The Argus (Melbourne, Vic.: 1848 - 1957), July 14 1950, 2., ‘Personality Oetoyo: an 

agent of friendship’; The Singapore Free Press, 25 August 1948, 1, ‘Opium racket: Dr.  

Oetoyo says “no knowledge”’. It is not entirely clear if Van Hulst, who wrote 

several reports on Oetoyo, means American or Malayan dollars. In purchasing 

power parity, 102,000 M$ would nowadays equal at least 500,000 euros, or 860,000 

euros if Van Hulst means American dollars. This is  calculated as  follows: The value 

of the M$ was set  as £1.00 = M$8.6.  (For the historical value of the Malayan dollar,  

see: A. V. M. Horton, ‘“So Rich as to  Be Almost Indecent”: Some Aspects of Post-
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web was Tony Wen, a Chinese-Indonesian sports instructor and semi-
professional soccer player. 32  Wen, who was suspected of Communist 
sympathies, had founded an ‘international brigade’ during the first Dutch 
military operation in 1947, that according to Dutch sources functioned as a 
kind of Chinese foreign legion. He also held ‘seditious speeches’ for Radio 
Yogya and was infamous among Dutch officials for his strong anticolonial 
attitude.33  

                                                                                                              
War Rehabilitation in Brunei, 1946-1953’, Bulletin of  the School of  Oriental and African 

Studies 58.1 (1995) 91-103: 91.) 102,000 M$ would thus equal roughly £11,860 in 

1948. The real price or commodity value of that  amount would be about £388,900,  

or roughly €500,000. However, expressed in income wealth or labor value the 

amount would be even higher, up to roughly €1,9 million. For the historic value of 

the USD and GBP, see:  

https://www.measuringworth.com/ukcompare/relativevalu e.php? 

use[]=CPI&use[]=NOMINALEARN&year_early=1948&pound71=11860&shillin

g71=&pence71=&amount=11860&year_source=1948&year_result=2016, accessed 

1 June 2016.  

In this article following amounts of money, expressed in today’s PPP, are calculated 

based on the above described method, based on the real price value. 
32 He was also known as  Boen Kin To or Wen Chin[g] Tao. NA, PG, inv.  nr. 186 I, 

‘Centraal opsporingsblad no.29 29 jul. 1949. Signalering v. Personen.’; inv. nr.  188 

‘File Tony Wen’; inv. nr 904, ‘Tony Wen’. 
33 NA, PG, inv. nr. 187, ‘Centraal opsporingsblad no.29 29 jul. 1949. Signalering v.  

Personen: Tony Wen’, ‘Brief van S. van Hulst aan PG, Singapore, 19 juni 1948’.  
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Fig. 2: Tony Wen. Source: NA, PG, inv. nr. 188, ‘File Tony Wen’. 

 
In August 1948, Wen was aboard the flight operated by Coombs, 

from Bangkok to Karimun Island to the south of Singapore. There he 
arranged for the appropriate aeronautical maps with his brother, who sold 
the opium on the streets of Singapore. They continued to a lake near Kediri 
in East Java, to pick up opium and other contraband, supposedly 
weapons.34 After flying back to Karimun, Coombs returned to Bangkok and 
claimed to have received 13,000 M$ for this single trip. 35 He made two 
more flights, earning similar amounts of money, but by then Van Hulst had 
gotten wind of the opium smugglers. Two days before the weapon deal at 

                                                 
34 NA, PG, inv. nr. 186 I,  ‘Verklaring van Raymond Coombs, 25-28 September 

1948’. 
35 Ibidem; in PPP nowadays about 64,500 euros. 
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Airabu went down, Wen and Coombs were arrested in Singapore.36 Two 
weeks later, Wen was released due to a lack of evidence and fled to China.37  

The opium smuggling network appeared to be well organized. 
According to Van Hulst, it was facilitated on Java by Moekarto 
Notowidigdo, head of the Republican department of the Opium and Salt 
Administration, who was arrested in September 1948. After interrogating 
Coombs, Van Hulst discerned a direct link between opium and arms 
smuggling, and surmised that weapons were either exchanged for opium or 
paid for with money earned with opium sales in Singapore. An informant of 
Van Hulst eavesdropped on Wen in Kuala Lumpur in June 1948, where he 
spoke with members of the Malayan Communist Party about possibly 
supplying weapons to communist rebels on Sumatra and Java, financed with 
opium money.38 But this conversation was insufficient evidence to prove 
that the network around Hire and Tinio was in possession of opium, or that 
Wen was in possession of weapons. The link between weapons and opium 
smuggling was chiefly proven by the use of the same airplanes, integration 
of various small airline companies and interaction between the ‘main 
culprits.’39 It was estimated that at least 2 tons of opium were smuggled by 
the Catalina aircraft from East Java to Singapore via Karimun and other 
small islands along with various commodities, stolen goods, and weapons, 
shipped from Singapore to Thailand, totaling a value of about 24 million(!) 
US dollars. 40  As the Dutch knew from experience, opium trade was 
extraordinary profitable. Obviously the Dutch, who claimed a state 
monopoly on the distribution of opium, labeled transportation of opium 
outside of the Dutch East Indies by third parties as smuggling, and 
considered massive commerce in illegal opium therefore a highly dangerous 
threat to their revenue and power. 41  Both Dutch and Republican 

                                                 
36 NA, PG, inv. nr. 188, ‘File Tony Wen’; inv. nr. 187. 
37 NA, PG, inv. nr. 187; Yong Mun Cheong, The Indonesian Revolution and the Singapore 

Connection, 1945-1949 (Leiden 2003) 132. 
38 NA, PG, inv. nr. 187, ‘Brief van S. van Hulst aan PG, Singapore, 19 juni 1948’.  
39 Ibidem; NA, BZ, 9969. 
40 That would be about an astonishing 360 million dollars nowadays. NA, PG, inv.  

nr. 187, ‘Brief van S. van Hulst aan PG, Singapore, 19 juni 1948.’; Bouman, 

‘“Operatie Mariam Bee”’, 117. 
41 Tagliacozzo, Secret Trades, Porous Borders, 7. 
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Indonesians continuously questioned the legality of each other’s actions. 42 
Both claimed the other side was wrong and evil, and pointed to individuals 
on the other side that abused their powers and resources for personal 
benefit. Sinister businessmen and corrupt officials like Dr. Oetoyo and 
Moekarto Notowidigdo lived the high live on opium revenues, as Dutch 
state opium patrons had done before, in their case accorded w ith the 
corresponding but self-made laws. 
 
 
The deal was no deal: an adventure derailed 
 
The failed deal with ‘Captain’ Johnston made Hire realize how profitable 
arms smuggling was. While looking for another buyer, he was contacted by 
Caesar Houghton. Houghton placed a huge weapons order worth $60,000 
and also solved the fuel problem by arranging an extra fuel transport by 
boat.43 He claimed he intended to buy the weapons in cooperation with a 
group of Indonesian revolutionaries from Sumatra, who agreed on taking 
extra fuel to the deal in return.44 Hire approached Tinio and discovered the 
weapons Johnston had promised were still in Manilla. Without hesitating 
Hire prepared the deal. An American pilot and business partner of Tinio, 
Albert William Onstott, agreed to fly the Catalina with a select crew of 
fellow American pilots to Manilla, pick up the weapons, and head for 
Airabu. There they planned to assemble with Hire and Houghton and the 
Indonesian revolutionaries. The deal is described in a report written by 
Houghton, that ‘reads like a big thriller.’45 On Monday afternoon, thirteenth 
of August 1948, Hire spotted the rebels’ boat, which had been there since 
the previous day. Relieved that they had made it, Hire cheerfully met 
Houghton’s buyers, exclaiming ‘Merdeka!’ (Freedom!), a popular Indonesian 
salute. The rebels’ headman shouted back: ‘Merdeka tetap!’ (freedom 
forever!), and confirmed that they had brought 800 gallons of fuel for the 
return flight of the airplane on their boat. That evening, Hire and Roberts 

                                                 
42  The Dutch Consulate and Indonesia Office in Singapore fought quite a 

propaganda war by publishing articles in  Dutch colonial newspapers  and  in the 

‘Bulletin of the Indonesia Office’. 
43 NA, PG, inv. nr. 186 I, ‘Verslag S.v.D. van Hulst, 26 december 48’. 
44 Ibidem. 
45 NA, PG, inv. nr. 186 I, ‘Rapporten over Houghton’, ‘Brief van S. van Hulst aan 

PG, Singapore, 8 januari 1949’. 
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entertained themselves with their Australian cook. Meanwhile, Houghton 
and his assistant, Junus, stayed on the speedboat of the headman.  46 They 
had very different views on what would happen the next day. 

 
Fig. 3: The Catalina (registration number P.I.C.-224), used by the American pilots in 

the Airabu affair. Source: S.A., unknown article, The Morning Tribune, 2 December 

1948, 9 (in NA, PG, 186 III). 
 

The following morning, around eleven o’clock, the Catalina made a 
low pass over the bay and landed at Hire’s signal. Onstott and his pilots  
stepped out and anchored the plane. Five cases with weapons were carried 
out of the plane and loaded onto the rebels’ boat. The situation soon took 
an unexpected turn; Hire and the American pilots insisted on checking the 
fuel cans in the ships’ cargo hold. Hire and Onstott entered the hold, Hire 
lifted one of the can’s covers, and saw seawater. At the same time, the 
‘headman’ blew his whistle, pulled out a gun and shouted ‘hands up!’47 Hire 
found himself surrounded by an overwhelming group of Singaporean and 

                                                 
46 NA, PG, inv. nr. 186 I, ‘Verslag S.v.D. van Hulst, 26 december 48’. 
47 Ibidem; NA, PG, inv.  nr.  186 Part  II, ‘Voorlopig onderzoek inzake internationale 
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Dutch police forces. The ‘headman’ was actually police inspector first class 
J.W.J. de Haas, selected for this mission by Van Hulst for his Indonesian 
looks. Junus worked for the Singaporean police, and Houghton was their 
prime informant.48  
 Van Hulst had planned this intervention since he had followed Hire 
to Bangkok in July 1948. He recruited Houghton once he got back to 
Singapore, who agreed to play an undercover role as ‘pseudo buyer’. In 
return he received a reward of 5,000 Malayan dollars.49 According to Van 
Hulst, he fulfilled his role ‘magnificently, with lots of fantasy and courage 
(…) misleading both the ‘Hire-ring’ as well as the ‘American-Filipino ring’ 
of Capt. Johnson-Onstott-Murray-Martin Tinio.’50 Van Hulst realized that 
the smugglers were continuously ahead of him, and therefore decided to set 
up a deal himself.51 Though he had merely hoped to prove the connection 
between arms and opium smuggling, he was more than satisfied to have 
caught most of the smugglers on his radar. There was little time and room 
for preparation, and he was lucky that Houghton knew how to play his part. 
When Houghton contacted Hire, he subtly hinted that Wen’s network was 
nearing its end under pressure of the police, so Hire would feel the urgency 
to speed up. 52  Hire quickly made the arrangements, while Van Hulst 
ordered De Haas to assemble a team. De Haas chartered a British Navy 
speedboat, and assisted by two superintendents of the Singaporean Criminal 
Investigation Department and five British Naval Police officers, he sailed to 
Airabu. In the evening of Monday the thirteenth, De Haas, Houghton and 
Junus made plans to arrest Hire and the American pilots in the cabin of the 
boat, so the actual intervention in the cargo hold was not part of the plan 
and largely improvisation.  
 In no time Hire and his crew were overpowered and arrested. The 
airplane was searched, and on board De Haas found 40 cases with 2,000 

                                                 
48 NA, PG, inv. nr. 186 Part II, ‘Voorlopig onderzoek’. 
49 NA, PG, inv. nr.  186 I, ‘Brief van S.  van Hulst aan “The Commissioner of Police 
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Browning rifles and more than 400,000 cartridges, with a total value of 
$340,000.53 De Haas also found an order list for more weapons, which Hire 
presumably planned to deliver on a following run.54 De Haas called for a 
Dutch navy ship, and in the evening the arrested were transported to 
Tanjung Pinang, where they were imprisoned.55 
 
 
Airabu’s aftermath: the legitimacy of a colonial war fought out in 
court 
 
What followed was a very politically sensitive court case that took place 
from December 1948 to January 1949, against the background of 
‘Operation Crow’, the second military action of the Dutch colonial army 
against the Indonesian Republicans. Three Americans and two British 
citizens, all former World War II soldiers, had been arrested by Singaporean 
and Dutch police in Dutch East Indies territorial waters, inveigled by these 
police forces to sell arms. The defendants and their lawyers were therefore 
eager to question the legitimacy of the Dutch-British-Singaporean police 
operation, as it had deliberately entrapped the suspects. 56  Furthermore, 
these suspects were British and American citizens, some of them war heroes. 
In light of the recent outbreak of violence in December 1948, the American 
public opinion was not on the side of the Dutch. This was not likely to 
change during the Airabu affair. In addition, the defendants’ lawyer was 
indignant about the treatment of the prisoners. For far too long, he 
complained, the prisoners had not been allowed to communicate with the 
outside world. In a letter to his parents, preserved in the archives, Hire 
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expressed great dissatisfaction about his treatment by the Dutch authorities, 
profiling himself as merely a victim of the circumstances.57  
 The American prisoners complained too. Onstott was dissatisfied 
that the only food they received was rice with some vegetables, which in his 
opinion was ‘barely edible.’58 The defendants’ strategy was to profile the 
suspects as some sort of tragic heroes, who, committed to the fate of the 
Republican Indonesians, got carried away by their passion for liberty and 
democracy. Perhaps the credibility of this argument suffers from the 
excessive amounts of money the opium and weapons transport had 
produced, but eventually it worked. The lawyers of the defendants based 
their appeals on the legitimacy of colonial law during the tumult of 
decolonization in Asia after World War II. On top of that, unclear 
boundaries of jurisdiction left considerable room for discussion; the 
involvement of police forces from different colonies, assisted by their 
various motherlands raised questions about which law applied; Dutch 
colonial law, as the alleged crime took place in Dutch territorial waters; 
Dutch law, as the police forces from Singapore were technically operating 
under the Dutch consulate; or Singaporean law, as they were arrested under 
the authority of Singaporean officials. The eventual penalty depended on 
which laws were applied.  

Was smuggling the proper terminology to describe the Airabu case? 
Estimating the criminality of the act depends entirely on which side one 
takes. The judge in Tanjung Pinang left no doubt: supplying arms to 
Indonesian rebels across the territorial borders of the Dutch East Indies 
without the proper Dutch legal documents was in the eyes of the 
Netherlands Indies Government, which he represented, a serious crime and 
a threat to internal and international security. 59  Special laws and 
international proclamations, designed in the context of earlier colonial wars 
and global diplomatic developments, strictly stipulated the transportation of 
arms across the Dutch-Anglo frontier in Southeast Asia, though throughout 
the twentieth century these laws had proved increasingly hard to enforce.60 
Naturally, the arrest of three American war pilots by Dutch colonial agents 
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caused quite some diplomatic turmoil. The American consul in Batavia was 
not very happy to see these pilots depicted as a bunch of licentious 
adventurers or international bandits. The senator of Oklahoma (the home 
state of Onstott) interfered and saw Hire clearly as the main culprit; the 
‘American youngsters’ were merely victims of the circumstances, tricked by 
Hire into reckless adventurism but inherently innocent. He wanted them to 
be returned home immediately.61 Eventually, all suspects confessed their 
involvement in the transport of weapons from Manilla to Airabu. However, 
they denied that it was smuggling, as they were not directly involved in the 
sale of these weapons to the Republicans. That had been, so they claimed, 
all Houghton’s responsibility. Moreover, they did not acknowledge the 
jurisdiction of the court. Eventually, Houghton’s statement was decisive for 
the conviction of all suspects. The fact that Hire had shouted “Merdeka!” to 
De Haas was decisive, as it indicated that Hire thought he dealt with, and 
thus from his perspective deliberately sold weapons to Indonesian 
revolutionaries.62 The judge at Tanjung Pinang convicted the pilots to four, 
three and one-and-a-half year in prison, and Hire to seven years. 
Immediately, the diplomatic corpses of the UK and the USA started, 
respectively exerting political pressure to get their citizens out of prison. 
And with success. On 6 September 1949, the American pilots were 
pardoned and released. Ten days later, the court ruled that there was no 
legal basis to grant clemency to Hire. However, on the 21st of November, 
during the final days of the colony, the Attorney-General saw no point in 
retaining Hire anymore and relieved him as well.63  

A happy ending? Not quite. The American government closely 
followed the case, reading newspapers from Singapore and the Dutch East 
Indies. The Americans were interested not only because of the American 
suspects, but also because of the possible involvement of US troops in the 
Philippines. Furthermore, among the smuggled weapons was American 
material. This raised serious suspicions on the American base near Manilla, 
though it was already known that many weapons and other American army 
items had fallen into the hands of Philippine citizens after the Philippine 
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independence in 1946.64 But Airabu was the first affair that showed the 
large scale of gunrunning from the Philippines to other parts of Southeast 
Asia. Later on, it appeared that a former American ex-army 
counterintelligence officer, who was specialized in weapons and drug theft 
and smuggling, headed the weapons smuggling network. During the trial in 
Tanjung Pinang, Onstott claimed the organization of this man, named 
George Murray, was actually the source of the weapons provided at Air 
Abu.65 Evidence found at Murray’s home suggested that his gang smuggled 
everything from carbines to light tanks and artillery.66 He was never held 
responsible, as a couple of weeks after the Airabu Affair he was murdered. 
This murder was never resolved, concealing the case even more.67 
 
 
Conclusion: the Airabu affair in perspective 
 
There is a wide body of historiography, both in the Dutch, Indonesian and 
international academic scene, about the impact of Dutch and Indonesian 
militarism, guerilla tactics, counter-insurgency and the escalation of violence 
during the Indonesian war of Independence. Smuggling however, has so far 
remained at the background, which is not surprising, as it was often hidden 
from sight in history itself. The Airabu case is known because the smugglers 

                                                 
64 A.W. McCoy, An Anarchy of  Families: State and Family in  the Philippines  (Madison, 

WI 2009) 189-190, 233-234. 
65  S.A., ‘De Wapensmokkel-affaire: fel debat  voor rechtbank over 

competentiekwestie, Onstott noemt naam van leverancier van wapens en munitie’, 

Het Dagblad,  18 December 1948, 1;  ‘Wapenleverancier Murray te San Juan 

vermoord: opheldering in smokkelaffaire van wapens naar Indonesië’, Het Dagblad,  

15 August 1949, 1;  S.A., ‘Smokkel van wapens naar Indonesië en  Malakka’,  Het 

Dagblad, 23 August 1949, 1;  S.A.,  ‘Manilla:  internationale basis  voor wapensmokkel. 

Smokkelsyndicaat met vertakkingen tot Zuid-Amerika toe’, Het Dagblad, 14 

September 1949, 1. 
66 It is uncertain what information these files  exactly contained, nor was I able to 

trace them. See: S.A., ‘Smokkel van wapens naar Indonesië en Malakka’, Het 

Dagblad, 23 August 1949, 1. 
67 NA, PG, inv. nr. 186 I, Noot van S. van Hulst, ‘Verzamelde berichten’, De Vrije 

Pers, 12 oktober 1949; S.A., ‘Manilla: internationale basis voor wapensmokkel’, Het 

Dagblad, 14 September 1949’; S.A., ‘Carol Varga nu verdwenen’, De Locomotief : 

Samarangsch Handels- en Advertentie-blad, 26 August 1949, 1; S.A., ‘Kwaad’, Nieuwe 

Courant, 2 February 1949, 1. 



Maarten Manse 
 

 

144 

were caught, their cases were published in newspapers and their files put in 
archives. There may be many cases of smuggling we do not know of, simply 
because the smugglers were never caught. Furthermore, it raises the 
question: when do we speak of smuggling? For the Dutch colonial 
authorities, every undesired transport of commodity across the colonial 
territorial borders without the proper licenses was smuggling. Especially 
transport of opium (legally a state monopoly), gold, weapons, and other 
sensitive material such as fuel, liquor and valuable items that possibly 
undermined colonial power, was considered smuggling. By denying the 
Indonesians access to legally acquire these items, they not only enforced 
their disbelief in Indonesian independence, but also encouraged smuggling. 
For the Indonesians, who were unable to buy sufficient weapons on the 
markets the Dutch had access to, it was rightful trade in their own 
dominion. Fighting a war requires weapons, and one of the very few ways 
the Republicans of Indonesia could acquire these was by importing them on 
unregistered flights flown by allied pilots for whom it was mostly a chance 
to earn lifetime supplies of money. 

An important consequence of this problem may be that the colonial 
system presented a misleading picture of its own legal nature and mechanics, 
as no international legal basis was used in the court case. 68 The Dutch 
colonial legal system, therefore, obviously failed to create a fair legal 
framework about who was allowed to trade in or possess arms. The Dutch 
colonial authorities kept ‘regarding the Indonesians as foreigners’, and here 
we may find the ultimate source of the problem of smuggling and arms 
trade.69 
 Smuggling from and to the Riau Archipelago and other islands did 
not stop. Before and after the Airabu case, we find many short notes in the 
archives of the Attorney-General and other archives about smuggling. In 
1946, a Dutch police inspector investigated the rumors in Singapore about 
large-scale smuggling of weapons around Singapore in exchange for gold 
and opium from Java. A number of British officers did not cooperate 
during this investigation, and later on these were suspected of corruption 
and actual involvement in the smuggling. In 1948 and 1949 numerous boats, 
in some cases belonging to the British Royal Navy, carrying all sorts of 
goods seem to have crossed the Malacca and Karimata Strait, from Sumatra 
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to Singapore and beyond. Occasionally a boat was caught, but usually the 
smugglers were apparently well able to circumvent the Dutch blockades.70 
The ‘Aceh Trading Company’ for example, was extraordinarily successful in 
transporting rubber and opium to Thailand in exchange for weapons. 71 
Larger transports, using aircrafts, however, appear more rarely in the 
archives and may have occurred less frequently. The administrative power 
of the colonial authorities was simply too limited, and the mandate of the 
Dutch intelligence and police officers of Singapore was insufficient to put a 
stop to smuggling. Cooperation with the British-Singaporean authorities 
was not always as spotless as may be suggested by this case. 72 The weak and 
porous borders of the archipelago had always been hard to protect. But 
during the war, it became even harder to the depleted Dutch and their 
colonial states to counter smuggling. It was simply too extensive, and there 
was little the Dutch were able to do. In this case a solution was found in 
deceiving the ‘culprits.’ Contrary to what some historians claimed, the 
Dutch colonial authorities were perhaps less powerful as a ‘police-state’ 
than they imagined.73 The means of the police intelligence services were 
limited, especially during the final war years.74 Additionally, facts about the 
functioning of the system were so secretly guarded at the time (and not 
rarely destroyed) that they remain largely unknown. Moreover, some Dutch 
army officials were involved in smuggling networks, playing very foul play, 
often against each other.75 
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 The trail of the Airabu smugglers may have been intended by the 
Dutch Government to set an example against what they regarded bands of 
international adventurers and gangsters. The Airabu affair also stresses that 
to some, the war bared meaning beyond simply ‘one party fighting the 
other’. To some contrabanders smuggling may have been a tool to ‘manage 
and manipulate the malleable reality of the colonial situation to local ends’, 
to others it was simply an opportunity to make money and perhaps find 
adventure.76 It touches upon romanticized depictions of war, larded with 
exiting details that normally vivify war novels and movies. Such 
romanticizing may have played a role in the motives of the suspects in the 
Airabu case. 
 Finally, the case reveals that during the war the Dutch were eager to 
enter into international cooperation, actively seeking support for their 
causes that ranged from catching international criminals to countering 
Indonesian attempts to acquire, weapons, ammunition, and other tactical 
equipment. It is interesting to note that the Singaporean police offered its 
full cooperation. On top of that, the British government sought much less 
diplomatic confrontation after the conviction of Hire than the Americans 
did when ‘their’ pilots were convicted. Do we notice a classic dichotomy 
between ancient imperialists and anti-colonialists, fighting for liberty? In any 
sense, trade in products such as narcotics (opium), arms and goods was 
judged to be illegal particularly in context of colonial law. However, very 
subtly, the Airabu affair seems to reflect on the legitimacy of Dutch 
presence in Indonesia, at least during the Indonesian war of Independence, 
and perhaps even on the legitimacy of colonial law and colonialism itself. 
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Miguel Bandeira Jerónimo and António Costa Pinto ed., The ends of European 
colonial empires: Cases and comparisons (Palgrave Macmillan, New York, NY; 
2015; XII+288 p.) ISBN: 978-1-137-39405-7; €88,50 
 
It is certainly not a mere coincidence that this volume, published by two 
Portuguese scholars specialized in the history of decolonization, bears the 
title The ends of European colonial empires, as opposed to the title of Martin 
Shipway’s influential monograph Decolonization and its impact: A comparative 
approach to the end of the colonial empires. While the latter publication from 2008 
constituted an ambitious attempt to merge the fragmented decolonization 
narratives into a single broad exploration of common patterns, this volume, 
according to its editors, should be understood as ‘a plural and multilayered 
collective effort which […] enables the assessment of international, 
transnational, metropolitan, and colonial approaches’ advantages and 
shortcomings, exploring the variegated analytical possibilities opened by 
their articulation.’ (p. 6) Hence, this publication, featuring a diverse cast of 
authors from the field of colonial and decolonization history, is 
underpinned by a distinctive methodology emphasizing particularities rather 
than generalizations. 
 While the chapters encompass a remarkable range of topics and 
perspectives such as the history of developmentalism (Cooper), the 
catalyzing impact of decolonization myths in Britain, France, and Portugal 
(Bruno Cardoso Reis) or the fascinating career of the Indian UN-bureaucrat 
and anti-apartheid-activist Enuga Reddy (Ryan Irwin), the geographical 
scope of the book is mostly restricted to African colonies. Therefore, this 
review will approach the discussion from a different angle, linking some of 
the paradigms appearing in this volume to recent research on the case of 
Indonesian decolonization. Crawford Young’s chapter ‘Imperial endings 
and small states: Disorderly decolonization for the Netherlands, Belgium 
and Portugal’ shall serve as a starting point. 
  The foundation of Young’s comparison is the observation that the 
Netherlands, Belgium, and Portugal shared similar imperial ideologies, in 
which the colonies were seen as playing a key role as projections of 
territorial power and as economic motors indispensable for the wealth of 
the homeland. However, while this conceptualization of these three small-
scale nation-states desperately clinging to their colonial possessions seems 
plausible and offers a suitable template for the study of public discourse on 
decolonization in these countries and the drastic measures taken to maintain 
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control over their overseas territories, it misses a crucial point: The 
disorderly political and military attempts to sustain, or reclaim tight control 
over the colonies is just one of several components accounting for the tides 
of chaos that eventually swept over new states like Indonesia, the Congo, 
Angola or Mozambique. Internal disintegration and turmoil in these 
colonies were often a product of frictions that had evolved and intensified 
during colonial times and whose outbreak was facilitated by the sudden lack 
of a coercive political control system. Thus, Young’s notion of a ‘disorderly 
decolonization’ is ambiguous since it is not at all clear what he refers to: the 
identity crises of the colonizers or the civil war-like consequences in the 
colonies? While he offers convincing arguments for the former viewpoint, 
stating that ‘the trauma is even greater for the small state condemned to a 
diminished role in the world through loss of empire’ (p. 122), the question 
whether something like an orderly decolonization ever existed is debatable. 

As Philip Murphy points out in his chapter on the pragmatics of 
violence in Central Africa in the 1950s and 1960 under British rule, the 
‘tendency to make a distinction between violent and peaceful instances of 
decolonization […] has tended to obscure the extent to which the implicit 
threat of violence suffused the negotiations surrounding many apparently 
peaceful transfers of power.’ (p. 178) Concerning the Indonesian case,  
similar arguments have been made with reference to Henk Schulte 
Nordholt’s notion of the Dutch colonial empire as a ‘state of violence’ 
influencing the Indonesian Revolution and post-decolonization society.1 
Yet, such continuities may appear, they should always be taken with a grain 
of salt, for they yield limited explanatory power.2 

However, the discovery of concrete circumstantial pressures and 
alleged exigencies should be approached with equal caution. The Dutch 
historical debate on the Indonesian decolonization was for a long time 
clouded by constant references to situational pressures during guerrilla 
warfare, later paving the way for structural and then cultural approaches. 
Then again, situational contextualization of localized dynamics should not 
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be discarded altogether. Cooper, whose insightful reconstruction of debates 
in the social sciences during the 1940s and 1950s form an important chapter 
in this volume, argues in Colonialism in Question that situational perspectives 
of historical inquiry have their time and place as components of a refined 
analytical framework.3 The case of Dutch historiography offers a prime 
example of how paradigm switches in research and public discourse can 
profoundly affect the perception of a period if a single paradigm is used in 
lieu of others. As current historiography on colonialism and its aftermath 
keeps adding new facets to a growing ‘bigger picture’, paradigmatic 
pluralism becomes an indispensable prerequisite for truly polycentric 
historical research. Therefore, The ends of European colonial empires serves as 
yet another reminder to acknowledge the multifocal nature of 
decolonization extending far beyond a bilateral relationship between 
colonizers and colonized. While the unfolding Cold War constellation is still 
often referred to as the emergence of a bipolar world order, its 
entanglement with decolonization processes all over the world shows the 
multipolar reality of these times with great clarity. However, this book does 
not only raise historians’ awareness of potential historiographical pitfalls 
stemming from the use of binary perspectives, but makes suggestions as to 
how current research can be connected in fruitful ways. 
 For precisely that reason this edited volume is an invaluable 
contribution to the field of decolonization studies. The editors’ choice of 
favoring synopsis over juxtaposition or argumentative streamlining may at 
first glance appear daunting because it reveals that, from a comparative 
perspective, every tiny patch of analytical common ground is contested. 
However, this realization has at the same time a potential for 
encouragement since it reveals that comparative research on a topic as 
entangled and multi-faceted as decolonization benefits our knowledge of 
every individual case. This excellent volume proves that the decolonization 
histories of countries like the Netherlands or Portugal, both still 
inadequately connected to the bigger picture of decolonization as a stepping 
stone to an increasingly multipolar world order, can potentially be integrated 
into a more ambitious narrative.  
 
Yannick Lengkeek 
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Januari 2017 
 
De editie van Leidschrift die gepland staat voor januari 2017 zal in het teken 
staan van de mythologische stad Atlantis in diens historische context. 
Atlantis spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding, vanaf het moment dat 
Plato sprak over het ‘Eiland van Atlas’ tot op heden. Hoewel het motief van 
de ‘verborgen beschaving’ geregeld voorkomt in de geschiedenis – denk aan 
de gouden stad El Dorado of het mysterieuze eiland Avalon uit de 
Arthursagen – lijkt Atlantis een bijzondere populariteit te hebben genoten. 
Door de eeuwen heen heeft men verschillende invullingen aan de mythe 
gegeven, maar de utopische aard van de stad stond telkens buiten kijf. 
Ondanks de dubieuze historiciteit van de stad, hebben velen getracht het 
‘echte’ Atlantis te vinden. Waarom deden ze dat en wat hoopten ze aan te 
treffen? Leidschrift gaat op zoek naar de antwoorden op deze vragen in de 
historische context van de zoektochten naar en de beeldvorming van 
Atlantis. Wat was de literaire invloed van Plato’s oorspronkelijke verhaal? 
Welke invloed had de historische context op de motivaties van 
Atlantiszoekers? En hoe veranderde de beeldvorming van Atlantis in de 
loop der tijd? 
 
Mei 2017 
 
De editie van Leidschrift die gepland staat voor mei 2017 zal in het teken 
staan van War & Society. Aan de ene kant zal het gaan om de vraag in welke 
mate oorlog en samenleving elkaar hebben beïnvloed. Wat was de invloed 
van oorlog in zijn algemeenheid bij het vormen van nationale culturen, en 
welke resultaten bracht de transformatie naar een burgerlijk leger teweeg 
gedurende de negentiende eeuw? Aan de andere kant zal het nummer de 
invloed van het leger op de samenleving belichten. Hoe keek men tegen het 
leger aan en in hoeverre diende het als spiegel voor de samenleving? Welke 
concrete veranderingen brachten militaire cultuur met zich mee binnen de 
Europese samenlevingen? En op welke manier maakten politieke leiders 
daar gebruik van? Een samenwerking tussen onderzoekers van het Instituut 
Geschiedenis van de Universiteit Leiden en internationale onderzoekers 
zullen antwoorden geven op deze vragen en meer. Zo beoogt de redactie 
een breed perspectief te bieden op een historisch onderzoeksgebied dat nog 
altijd relevant is. 
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1 (november 1991) Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946 

(digitaal) 
2 (februari 1992)  Nationale mythen (digitaal) 
3 (juni 1992)  Techniek 
 
Jaargang 9   
1 (september 1992) Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de 

zeventiende eeuw (digitaal) 
2 (maart 1993) De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief 

(digitaal) 
3 (juni 1993) Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal) 
 
Jaargang 10  (nummers à € 1,00) 
1 (januari 1994)  De grenzen van collaboratie 
2 (juni 1994)  Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika 
3 (november 1994) In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord 

(digitaal) 
 
Jaargang 11   
1 (april 1995)  De natie benaderd (ditigaal) 
2 (december 1995) Migratie en acceptatie (digitaal) 
3 (maart 1996)  De donkerste Middeleeuwen (digitaal)  
 
Jaargang 12   (nummers à € 1,00) 
1 (september 1996) Leidse scripties  
2 (december 1996) Eer en belediging (digitaal) 
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3 (september 1997) Reizen in de Middeleeuwen (digitaal) 
 
Jaargang 13    
1 (januari 1998)  Staten en andere machtssystemen (digitaal) 
2 (april 1998)  The Republic’s money (digitaal) 
3 (juli 1998)  Hollandse bodem (digitaal) 
 
Jaargang 14   
1 (december 1998) Nederland omstreeks 1900 (digitaal) 
2 (augustus 1999) Tijd en tijdsbeleving (digitaal) 
3 (oktober 1999) Duitsland en Europa (digitaal) 
 
Jaargang 15    
1 (april 2000)  Elites (digitaal) 
2 (september 2000) Van Hanze tot metropool (digitaal) 
3 (december 2000) Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium 

(digitaal) 
 
Jaargang 16   
1 (april 2001)  De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal) 
2 (september 2001) Feest! Door de eeuwen heen (digitaal) 
3 (december 2001) Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en 

Brezjnev (digitaal) 
 
Jaargang 17   
1 (april 2002) Mens sana in corpore sano? (digitaal) 
2 (september 2002) Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in 

Nederland 1950-1990 (digitaal) 
3 (december 2002) De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot 

Saddam (digitaal)  
 
Jaargang 18   
1 (april 2003) American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek 

1940-2003 (digitaal) 
2 (september 2003) De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek 

naar de Industriële Revolutie (digitaal) 
3 (december 2003) Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld 

1500-2004 (digitaal) 
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Jaargang 19  
1 (april 2004) Europa bevalt? De Europese integratie in historisch 

perspectief, 1945-2004 (digitaal) 
2 (september 2004) Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in 

Vietnam (digitaal) 
3 (december 2004) De geschiedenis van het politieke denken (digitaal) 
 
Jaargang 20  (nummers à € 3,50) 
1 (april 2005) Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd 

(digitaal) 
2 (september 2005) Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in 

Nederland 1780-1920 
3 (december 2005) Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal) 
 
Jaargang 21  
1 (april 2006) Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn 

leefomgeving (digitaal) 
2 (september 2006) Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie 

tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal) 
3 (december 2006) Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid 

(digitaal) 
 
Jaargang 22 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2007) Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd 
2 (september 2007) Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919 
3 (december 2007) Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door 

de eeuwen heen (digitaal) 
 
Jaargang 23 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2008) Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de 

moderne tijd 
2 (september 2008) Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne 

overlevingsstrategieën (digitaal) 
3 (december 2008)  Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving 
 
Jaargang 24 (nummers à € 5,00) 
1 (april 2009) Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling 

power 
 



Eerder verschenen 
 

 

159 

 

 
2 (september 2009) Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland 

(digitaal) 
3 (december 2009) Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film 
 
Jaargang 25  (nummers à € 7,50) 
1 (april 2010)  Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en 
   praktijken (digitaal) 
2 (september 2010) Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor 

collectieve actie in de vroegmoderne samenleving 
3 (december 2010) Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en 

praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd   
 
Jaargang 26 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2011) Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne 

geschiedschrijving 
2 (september 2011) Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern 

concept 
3 (december 2011) Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij 

kaapvaart en piraterij 
 
Jaargang 27 (nummers à € 7,50) 
1 (april 2012) Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de 

Euraziatische hoven, 1250-1750 
2 (september 2012) Struggles of Democracy. Gaining influence and 

representation in American politics 
3 (december 2012) Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen 

tot Jeruzalem 
 
Jaargang 28 (nummers à € 9,00) 
1 (april 2013) Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in 

de vroegmoderne tijd 
2 (september 2013) Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch 

fenomeen 
3 (december 2013) Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische 

regimes 
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Jaargang 29  (nummers à € 9,00) 
1 (april 2014) Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog  
2 (oktober 2014) Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de 

moderne tijd 
 
Jaargang 30 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2015) De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax 

Mongolica? 
2 (mei 2015) Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische 

golf 
3 (oktober 2015) Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en 

inlichtingendiensten 
 
Jaargang 31 (nummers à € 9,00) 
1 (januari 2016) Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van 

Pompeii en Herculaneum 
2 (mei 2016) Helden en antihelden. De memory culture over 

omstreden individuen 
3 (oktober 2016) Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in  

Indonesië, 1945-1949 
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