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Inleiding

Een duistere kant van religies liet zich afgelopen jaren nadrukkelijk kennen.
Nederlandse christenen en moslims maakten zich als strijders in het buitenland schul-
dig aan sadistische misdaden tegen de mensheid. Nieuw is dit niet. In het verleden
vertrokken duizenden Nederlandse christenen als soldaten naar Oost-Indië voor de
‘goede zaak’. Gedurende honderden jaren raakten velen van hen betrokken bij zeer
brute, afschuwelijke en psychopathische misdaden tegen niet-christenen. Afgelopen
jaren vertrokken er tientallen jeugdige islamitische Nederlanders naar het Midden-Oosten,
om in Syrië of in Irak mee te doen aan de heilige oorlog van de Islamitische Staat (IS).
Ook deze strijders begaan afschuwelijke barbaarse handelingen en misdaden tegen de
mensheid.

Wat houden de religieuze gruweldaden in? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Om emotioneel en religieus niet selectief te reageren, zal ik in dit boek de daden in
herinnering brengen van onder anderen de soldaten van Oranje Hendrik Colijn en
Cornelis van den Berg in de Nederlandse kolonie Oost-Indië. Deze daden bezorgden de
militair Colijn een heldenstatus terwijl ze voor luitenant Van den Berg een veroordeling
door de krijgsraad opleverden.

Het Nederlandse koloniaal bestuur was als minderheidsstaat in hun kolonie
Nederlands-Indië met ruim 75 procent moslims, tussen de 17e en 20ste eeuw, systematisch
extreem streng in de offensieve overdracht van de christelijke leer en beschaving op
onder andere de islamitische inheemse volkeren. Als het ging om de Indische tot
dwangarbeid veroordeelde gevangenen, overtroffen de KNIL-militairen en ambtenaren
elkaar in misdaden tegen de mensheid, onder meer met gruwelijkheden en wraak-
nemingen zoals standrechtelijke executies, martelingen, verkrachtingen, enzovoorts.
De reden hiervoor verwoordde de KNIL-luitenant Linden in de Eerste Wereldoorlog
duidelijk: ‘we loopen gevaar dit bezit te verliezen’, (…) ‘De beurs van iederen Nederlander,
hij zij rijk of arm, is min of meer direct of indirect betrokken bij dat koloniaal bezit.’ (Linden,
1917)

Het KNIL is van oudsher zeer Oranjegezind. (Keppy, 2015: 57) In tegenstelling tot de in
1917 in Soerabaja (Java, Indonesië) geboren en zeer geëerde Soldaat van Oranje (de bijnaam
van WO II-verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema), werd het lid van dit NIL, luitenant
van Oranje Cornelis van den Berg, die zich in Indië onaantastbaar achtte, tijdens
patrouille door arbeidende gevangenen zeer gevreesd om zijn afschuwelijke gruweldaden.
Wat zijn collega Hendrik Colijn in Indië gedurende een aantal jaren deed, bijvoorbeeld
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het laten executeren van gevangengenomen vrouwen en kinderen of het bewonderen
van de Italiaanse fascist Mussolini, verrichtte Van den Berg in luttele weken, namelijk
het laten martelen van een dwangarbeider totdat deze niet verder kon. Van den Berg had
graag willen doorgaan met het mishandelen van de weerloze ‘Mohammed’ Moeloed.

Als militair trokken Colijn en Van den Berg in wezen eenzelfde lijn. Dat het slagen
van de revolutie van de inlandse of oorspronkelijke bewoners ‘volstrekt uitgesloten’ was,
verwoordde de alom zeer gerespecteerde christen en staatsman Hendrik Colijn als volgt:

‘Dat besef kan alleen gewekt worden, als Regeering en (niet-revolutionaire) bevolking beide
naar buiten de overtuiging weten te wekken, dat het Nederlandsche gezag volstrekt onaan-
tastbaar is; dat het in Indië even hecht gevestigd is als de Mont Blanc in de Alpen rust.’
(Colijn, 1928: 38-9)

De misdragingen van Van den Berg en andere gezagdragers vonden plaats in
dezelfde tijd dat oud-militair leider, bestuurder en held van Oranje Colijn in zijn boek
Koloniale vraagstukken van heden en morgen erop wees dat islamitische verenigingen en
organisaties van inlandse en inheemse intellectuelen een nationalistische karakter kregen:

‘Er blijkt uit dat (…), deze vereenigingen alle een uitgesproken nationalistisch karakter dragen
en dat bij de leidende figuren (Soekarno e.a.) dit nationale streven in de practijk vooral
bestaat in afkeer van den Westerschen, ook den Nederlandschen, invloed in Indië en sympathie
met elke actie – revolutionair of niet – die zich tegen dien invloed keert. (Colijn, 1928: 28)

Een islamitische veroordeelde werd door het leger en de overheid vaak als een soort
slaaf gebruikt. Ze overleefden dan ook hun opgelegde en gedwongen arbeid als straf
niet. Onder meer dit soort acties bezorgden de daders (Johannes Benedictus van Heutsz,
Hendrik Colijn, Jan Pieterszoon Coen en nog honderden anderen) vaker een konink-
lijke titel en heldenstatus. De heren Van Heutsz en Colijn genieten in Nederland bij het
Koningshuis en de meerderheid van het volk nog steeds een heldenstatus.

Het lot van de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed en van andere lotgenoten was
volgens mij vergelijkbaar met dat van de Nederlandse gevangenen van het nazikamp
Ommen. Verzetskrant Het Parool berichtte in 1942 hierover als volgt:

‘De gevangenen worden door uithongering, eindelooze exercities en zwaren arbeid, maar
vooral door ranselen en schoppen dusdanig gekweld dat het verblijf van enkele maanden een
gezonden man tot een wrak maakt.’ (Ladiges, 2015)

In drie eeuwen zijn in Nederlands-Indië vele onschuldige burgers (inclusief vrouwen
en kinderen, voornamelijk moslims) op een soms wrede manier omgebracht (onthoofd
of levend verbrand). Het brengt de moreel integere en neutrale lezer emotioneel en
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gevoelsmatig via datgene wat momenteel duizenden onschuldige burgers (christenen
en moslims) in de 21ste eeuw in Syrië, Irak en Libië gedurende zeer lange tijd van de
IS-strijders c.q. terroristen te verduren hebben, terug naar het lijden dat in het verleden
de honderdduizenden moslims in Nederlands-Indië moesten ondergaan onder het
gezag van het sterke en geavanceerd bewapende KNIL.

In deze studie laat ik als arts-onderzoeker aan de hand van historische documenten
en literatuur zien dat de huidige discussies en argumenten over islamitisch terrorisme
en barbarij eigenlijk van alle tijden zijn. Vele gebeurtenissen uit het verleden in Neder-
lands-Indië zijn vergelijkbaar met de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten,
met onder meer religieus gemotiveerde wreedheden en een zedenoffensief van autori-
taire militairen jegens burgers. Ook wil ik kort laten zien waarom Nederland is zoals het
is en dus waarom volgens de hedendaagse regels en wetten de gereformeerde oud-
premier, oud-minister, oud-kapitein Colijn postuum alsnog als terrorist veroordeeld
zou moeten worden. De martelingen door NIL-luitenant Van den Berg vormen de rode
draad in dit relaas. Ook schets ik andere schokkende zaken in Oost-Indië, zoals
verhoormethoden die gepaard gingen met verkrachtingen en martelingen, die volgens
de juridische inzichten van vandaag als terroristische daden te kenmerken zijn.
In tegenstelling tot Colijn werd luitenant Van den Berg wel gestraft, zij het niet als
terrorist. Hoe kwam dat? Het christelijke koloniale repressief systeem kon ten gevolge
van desinformatie door politiek, media en wetenschap eeuwenlang verheerlijkt en
verdedigd worden. Op deze manier kon Nederland internationaal en nationaal zijn
reputatie van beschermer van mensenrechten hoog in het vaandel blijven houden.
Pas in 1949 werd dit inhumane bestuur in Nederlands-Indië met veel geweld beëindigd.
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Lijst van afkortingen

ARP Anti-Revolutionaire Partij
BPM Bataafsche Petroleum Maatschappij
CPH Communistische Partij Holland
GP Gampong
IS Islamitische Staat
KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
NI Nederlands-Indië (Ons Indië)
NIL Nederlandsch-Indisch Leger
PNI Partai Nasional Indonesia
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SOA Seksueel overdraagbare aandoeningen
VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie
VU Vrije Universiteit te Amsterdam
WO II Tweede Wereldoorlog

Betekenis van woorden

Pikoel schoudervracht (Indonesië)
Bale bale rustbank
Drossen weglopen
Raseren met de grond gelijk maken
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Hoofdstuk 1: 

Colijn, een militaire held en christen van Oranje

De huidige excessen van de Islamitische Staat (IS) in het Midden-Oosten vertonen veel
overeenkomsten met de daden, gestoeld op christelijke waarden en tradities, van de
regering in Nederlands-Indië die duurde van de 17e tot de 20ste eeuw. In tegenstelling
tot de huidige daden van de IS zijn veel excessen van Nederland in Oost-Indië pas
enkele decennia geleden door historici beschreven en soms door advocaten en politici
in de openbaarheid gebracht. En vermoedelijk schonken zij de schuldigen genade. Want
veel van de betrokken KNIL-militairen, zoals Colijn en Van Heutsz, werden later
bekende, respectabele en nobele Nederlandse staatslieden, bestuurders en ambtenaren.

Soms was er ook sprake van ‘genade’. Colijn en andere Europese bestuurders
handelden dan meestal op basis van hun christelijke achtergrond. Zij vonden dat ze de
beste beschaving in petto hadden en namen een superieure houding tegenover de
inheemse Indiërs, die overwegend volgens hun islamitische geloof en cultuur leefden.

Het christelijke beschavingsoffensief in Indië kende diverse strategieën. Het
Nederlandsch-Indisch Leger (NIL) was hierbij het belangrijkste instituut om de chris-
telijke verworvenheden c.q. morele superioriteit en beschaving op de overwegend
islamitische, in hun ogen ‘primitief’ levende inheemsen over te dragen. Dit deed het
NIL door het gewenste goede voorbeeld van braafheid, gehoorzaamheid, plicht en tucht
niet alleen voor de eigen gelederen te bestemmen, maar deze ook aan de Indische
bevolking bij te brengen.

Angst en vrees stonden centraal bij het afdwingen van gezag en bij het onderwerpen
van de burgers. Dit doel bereikten de militairen door militaire parades en defilés, maar
bijvoorbeeld ook door hun discipline en straffen op demonstratieve wijze ten toon te
spreiden. De straf moest anderen vrees aanjagen.

Soldaten ondergingen de straf die in wezen ook de inlanders ten voorbeeld moest
dienen. Als voorbeeld haal ik hier aan de officier W.A. van Rees (1820-1898) van het
NIL, die samen met een priester een ter dood veroordeelde soldaat naar de galg moest
leiden en van mening was dat ‘het Indische leger een schandvlek minder telde’:

‘Bijgestaan door twee knechten bindt de beul hem de polsen bijeen op de buik, scheert het
touw tussen de benen door hem daarna de ellebogen op de rug vast te sjorren. Ook de benen
worden bijeen gebonden. Nu werpt hij hem het koord om de naakte hals en sleurt de
ongelukkige naar de ladder.’ (Nieuwenhuys, 1978: 193-4)
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De priester vervulde tijdens de uitvoering van de doodstraf op een barbaarse manier
een niet onbelangrijke taak. Hij gaf de dode in spe een hoopvol idee van een minder
pijnlijke straf. Na een laatste biecht kreeg het slachtoffer immers het idee dat zijn leven
hierna gewoon door zal gaan, omdat God hem via de priester vergeven heeft voor zijn
daden. Niets bleek minder waar:

‘De beul gaat voor en sleept het slachtoffer, reeds half geworgd, met zich. De beulsknechten
tillen de misdadiger van onderen op. Het uiteinde van de strik wordt om de pin geslagen,
het lichaam in de ruimte geslingerd en de beul springt als een aap op zijn schouders. Met
een doodsbleek gelaat ligt de geestelijke op de knieën te bidden voor de ziel van de zondaar.’
(Nieuwenhuys, 1978: 193-4)

Het Nederlandse leger in Indië moest de economische belangen van het moeder-
land veiligstellen. Eind 20ste eeuw nam behalve steenkolen ook aardolie een belangrijke
plaats in, waarbij de vindplaatsen na een of meerdere acties onder militair gezag
kwamen.
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Tarakan: BPM-directeur Hendrik Colijn

Begin twintigste eeuw vonden de autoriteiten van de Bataafsche Petroleum Maat-
schappij (BPM) aardolie in Tarakan (Noordoost-Borneo), en in 1917 vestigde de BPM
haar hoofdkantoor in Den Haag (in 1907 was er al een kantoor in die stad).

‘Hendrik Colijn beschaamde zich zijn belijdenis als christen niet. En ook stak hij zijn Calvi-
nistische beginselen niet onder stoelen of banken’, aldus zijn biograaf Rullmann. (Rullmann,
1933: 169) In 1914 werd de voormalig militaire topman van Oost-Indië Colijn Eerste
Kamerlid en trad hij tevens op als ‘directeur van de BPM op, het bekende machtige
petroleumconcern van Henri Deterding.’ (Rullmann, 1933: 144)

Voor Nederland had Tarakan vanwege zijn aardolie geëxploiteerd door de BPM,
een economisch belang. Politieke en sociaal-maatschappelijke stabiliteit rond Tarakan
was noodzakelijk voor de industriële activiteiten van de BPM op dit eiland. Rust en
orde op Tarakan werd ook door militaire patrouilles van het Nederlands-Indisch Leger
verzekerd.

Voor deze petroleum en andere producten uit de Oost heeft de oorspronkelijke
bevolking een heel hoge prijs betaald.

Steiger en olietanks van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) op het eiland

Tarakan. Tekst en Foto: Collectie Tropenmuseum. Amsterdam. Coll.nr. 60018735.
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Grootondernemer, politicus en oud-minister van Oorlog Colijn kwam vooral op voor
het kapitaal. In een karakterschets van Colijn schreef een medewerker aan De Telegraaf
over Colijns industriële rol:

‘Maar dan komt de derde groote levensfactor, de heer Colijn wordt directeur der Bataafsche
Petroleum Maatschappij en aldus opgenomen in de leiding van een der grootste onder-
nemingen. Er is veel misverstand rondom die benoeming geweest. Sommigen, velen, hebben
willen doen verstaan, dat de onderneming den politieken invloed van den heer Colijn
begeerde. Ik meen bijna zeker te weten, dat dit onjuist is,’ aldus de heer Rullmann.
(Rullmann, 1933: 144-5)

Het was eigenlijk te verwachten dat de biograaf het voor zijn onderwerp zou
opnemen. Trouwens, hij werd door de te beschrijven persoon zelf, de heer Colijn,
geïnformeerd over zaken die dezelfde Colijn betreffen. Mogelijk dat daarom Rullmann
zo zeker van zijn zaak was dat het niet juist was om Colijn vanwege zijn politieke
contacten tot directeur van de BPM te benoemen.

‘In de leidende kringen der Koninklijke werd het betreurd, dat de zaak in de politiek werd
betrokken. Men begeerde daar, zooals elke onderneming, een regeeringsbehandeling, die
behoorlijk zaken doen mogelijk maakte en vooral de deelneming van buitenlandsch kapitaal
niet bemoeilijkte, noch het treffen van meer duurzame overeenkomsten verhinderde. (…)
Men wilde Colijn als knap werker, kenner van de Oost, organisator en bestuurder, niet als
politicus.’ (Rullmann, 1933: 144-5)

In maart 1926 trad Colijn af als minister van Financiën en in mei 1927 deed hij mee met
de economische wereldconferentie van de Volkenbond te Genève. (Rullmann, 1933: 145)

De biograaf tekende ook de religieuze achtergrond van Colijn op. Hij schreef dat de
pers had meegedeeld dat er in Colijns werkkamer in Londen een bijbel op de werk-
tafel lag. (Rullmann, 1933: 175)

‘Die Bijbel nu openbaart hem ook de allesbeheerschende beteekenis van het Koningschap van
Jezus Christus voor het staatsleven, waarover hij in 1932 een opstel schreef. Heel het
wereldtoneel is hem dan ook de werkplaats van Koning Christus. Schijnbaar ziet men op het
wereldtoneel de menschen zelf handelen, maar in werkelijkheid is het Koning Christus,
in wiens handen de scepter rust, die het lot van landen en volken bestuurt en den mensch
bezigt tot uitvoering van zijn regiment.’ (Rullmann, 1933: 175)

In dit fragment over de bijbel verklapt Rullmann een persoonlijke religieuze eigenschap
van Colijn. Hieruit zou kunnen blijken dat Rullmann dan nog niet op de hoogte was van
Colijns bekentenis over zijn wreedheden tegenover moslimvrouwen en -kinderen
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tijdens zijn militaire periode in Oost-Indië. Het leek alsof Colijn alleen respect had of
toonde voor Jezus.

‘Dit feit van de universeele heerschappij van Christus heeft, zoo erkent Colijn, ook beteekenis
voor de sfeer van het internationale leven. Internationaal bewustzijn, zegt hij, zou er niet
zijn, indien het algemeen koningschap van Christus er niet was, wien gegeven is alle macht
in hemel en op aarde. En zijn wil zal geschieden, zoo op aarde als in den hemel, of men er mee
gelieft te rekenen of niet.’ (Rullmann, 1933: 175)

Militaire periode

Luitenant Hendrik Colijn achtte ‘de kerstening der Indische volken ook een voornamen
wensch op staatkundig en sociaal gebied.’ (Rullmann, 1933: 45) Colijn kwam op voor de
zendelingen van het christendom. Hij trachtte te voorkomen dat de inlanders zonder
religie tot het islamitische geloof werden overgehaald.

Zendeling-leraar op West-Java, J. Verhoeven, merkte op dat toen Colijn Kamerlid
was hij in veel spreekbeurten een ingrijpende ‘reorganisatie van het Koloniaal beheer’
bepleitte en later als minister van Oorlog heeft hij ook het publiek ‘herinnerd aan de onder
Mohammedanen geliefkoosde spreuk: “Gelijk over gelijk dat is genade.” (32)

De Colijn-expeditie (groepsportret) vertrekt uit Babo naar het centrale bergland van

Nieuw-Guinea, met de expeditieleden J.J. Dozy en H. Colijn (derde van links, eerste rij,

NM) en enkele dajaksdragers. Foto: Collectie Tropenmuseum. Amsterdam. Coll.nr.

60026141.
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Anti-islam. Hendrik Colijn, die op 4 januari 1911 aantrad als minister van Oorlog in
het kabinet Heemskerk, stak zijn anti-islambeleid in Oost-Indië niet onder stoelen of
banken. Op 5 mei 1910 hield Colijn op de 49ste Zendingsdag der Nederlandsche Zendings-
vereeniging een toespraak over Onderwijspolitiek en Zending. Hierover schreef in 1933 zijn
biograaf onder meer het volgende:

‘De spreker hoopt, dat de teekenen der tijden verstaan zouden mogen worden, zooals zij
werden verstaan door de mannen, die de groote Edinburgsche Wereldzendingsconferentie
organiseerden, opdat in ons Insulinde de heidenen niet ten prooi vallen aan den Islam, maar
gebracht worden tot het Christendom. (…) Hij wil in elk gezin de zendingskaart aan den
wand, de zendingslectuur aan den haard.’ (Rullmann, 1933: 44-6)

Ook zei Colijn tegen de aanwezigen de jonge-Javanen-beweging niet uit het oog
te verliezen want, zo vervolgde hij, die beweging zal van grote invloed zijn ‘op de
Mohammedaan en hem meer ontvankelijk maken, dan de tot nu toe hem beheerschende zelf-
genoegzaamheid.’ (Rullmann, 1933: 45)

Colijn was mederedacteur van het door dr. B.J. Esser in 1914 gepubliceerde boek
De Goddelijke leiding in de zending en besprak dit boek uitvoerig in een recensie. Over de
heidenen en de islam maakte hij de volgende opmerking:

‘Wie de toestanden in Indië onder deze Heidensche volken kent; wie ziet van welke middelen
de Islam zich bedient bij zijn propaganda, die vreest voor een Islameering der Heidensche
volken. De Islam stelt geen eischen van bekeering aan het menschelijk hart. Het bloot
mechanisch uitspreken der formule dat er geen God is dan Allah en Mohamed zijn gezant,
is – naast de besnijdenis – voldoende om Mohamedaan te heten en zichzelf lid der groote
Moslemsche wereldgemeenschap te voelen.‘ (Rullmann, 1933: 51-4)

Colijn maakte zich zorgen over de makkelijke groei van de islamitische bevolking
door de bekering van heidenen. Op dit punt leverde hij tevens een vorm van kritiek op
zijn eigen religieuze gelederen. Hij had liever gezien dat zijn christelijke broeders niet
al te moeilijk zouden doen om de niet-christenen binnenboord te halen.

‘De oude gewoonten ja, de vierkant met den Islam strijdige volkszeden blijven voortbestaan;
de Moslemsche bekeerling kan blijven leven zooals hij vroeger leefde. Niemand zal hem daarom
lastig vallen. En daarom heeft de Islam zulk een succes, wanneer hij zich op zulke streken werpt.’
(Rullmann, 1933: 51-4)

Recensent Colijn zei verder dat de Nederlandse ‘Christenheid’ zich niet mag
onttrekken aan de plicht om alles te doen wat in haar vermogen ligt ‘om de velden te
bezetten waar zoo klaarblijkelijke begeerte is om onder de beademing van het Christendom te
komen.’ (Rullmann, 1933: 54)
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Colijn meende daarnaast dat men over de volken in de Buitenbezittingen (buiten
Java en Madoera) niet moet vergeten, dat

‘indien deze animistische volken niet tot het Christendom overgaan, dan zijn ze over een
kwart eeuw Mohamedaansch. Dat zal het gevolg zijn, wanneer men niet geneigd blijkt te
zorgen voor Christelijke bearbeiding. En eenmaal Mohamedaan – hoe onvolkomen ook naar
de sariat – is de Moslemsche zelfgenoegzaamheid daar even groote hinderpaal voor kerstening
als in Arabië zelf.’ (Rullmann, 1933: 54)

Held en getuige van Christus. Na een militair verlof thuis in Nederland zei Colijn
tegen zijn ouders: ‘Nu ga ik naar Indië, als een getuige van Christus.’ Binnen korte tijd deed
hij openbare belijdenis. Op 18 november 1894 nam Colijn als luitenant van het NIL deel
aan de bestorming van Tjakra Negara (de beruchte Lombok-expeditie). Zijn militaire
vaardigheden werden toen erkend met het ridderkruis 4e klasse van de Militaire
Willemsorde. (Rullmann, 1933: 10-2)

Groepsportret met militaire officieren en een controleur in Atjeh, post Tjot Iri, 1896.

Tweede van links staat Hendrik Colijn, luitenant in het NIL, naast zijn vrouw 

H. Groenenberg en zoontje Anton. Uiterst rechts staat Henri Vis, luitenant der 

marechaussee. Foto: Collectie Tropenmuseum. Amsterdam. Coll.nr. 10001947.

Volgens de zendeling-leraar J. Verhoeven van West-Java werd Colijn gedreven door
angst over de positie van de christenen in Nederlands-Indië ‘(…), maar ook het nog zoo
onmisbare Voogdijschap onzen Christen natie in ’t niet zal verdwijnen.’ (33)
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Beschaving en roeping. Verschillende Europese naties die grote werelddelen onder
controle kregen, dwongen de veroverde volkeren in deze gebieden zich neer te leggen
bij het Europese christelijke overheidsbeleid. Nederland kon zijn visie op roeping
en westerse beschaving op het Oost-Indische volk ook met medewerking van Colijn
overbrengen. Ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis in Den Haag schreef
Colijn in 1914 dat er naast het

‘gewelddadige, brutale machtsimperialisme er ook een ander imperialisme is, dat met name
op koloniaal terrein tot uiting kan komen: het cultuurimperialisme. Het streven dus om eigen
kennis en macht dienstbaar te maken aan de beschaving van andere volken, die aan zich zelve
overgelaten, ten prooi blijven aan een toestand van wanorde, ongerechtigheid en verregaande
onkunde, die hen verhindert de zegeningen der Westersche beschaving te verwerven. Zulk
een imperialisme verdient geen afkeuring, maar kan zelfs roeping zijn; roeping van hoogere
orde. (…)’ (Rullmann, 1933: 30-1)

Goddelijke grondslag. In 1905, ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de
Amsterdamse Vrije Universiteit (VU), hield Colijn in de Kwitangkerk te Weltevreden
een redevoering over de VU en haar betekenis voor Nederlands-Indië. Deze lezing ging
over de staat, het christelijk gedachtegoed en het gezin. Een passage uit Colijns rede
had een duidelijke christelijke boodschap voor Indië. (Rullmann, 1933: 32-3)

‘Zoo is het dan duidelijk dat het ons als belijdende Christenen niet onverschillig mag zijn,
welke denkbeelden de dienaren der overheid dienaangaande zijn toegedaan en dat we er mits-
dien zorg voor hebben te dragen, dat ook in de ambtelijke wereld in Indië de stem vernomen
wordt van hen, die hun staatsrechtelijke inzichten hebben afgeleid uit en getoetst aan de ons
van Godswege geschonken openbaring; die samenhang voelen tusschen den onveranderlijken
goddelijken grondslag van wat recht is en de, naar gelang der maatschappelijke behoeften,
wisselende eischen van tijd en plaats. (…)’ (Rullmann, 1933: 32-3)

Colijn zag ‘in vertrouwen op God’ de gereformeerde VU ‘dienstbaar aan het hoog houden
der christelijke levensbeschouwing’ en hij vervolgde zijn VU-rede door erop te wijzen dat
de kerk een orgaan van de staat is, naast andere staatsorganen. Volgens Colijn mocht
de staat hierbij niet belemmerend optreden en moet de overheid haar plicht vervullen,
‘als zijnde de overheid van een christelijk volk.’ (Rullmann, 1933, 34, 37)

‘De staatsmacht kan en mag alleen in zooverre handelend optreden, dat zij alle belemmeringen
opruime, die der gemeente verhinderen zouden aan het gebod van haar Heer en Koning te
voldoen.’ (Rullmann, 1933: 34)
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In zijn VU-rede nam Hendrik Colijn het op voor de missie, die haar zendingswerk
op de openbare scholen niet moet laten ‘afbreken door Mohammeddaansche onderwijzers’
op deze scholen aan te stellen. (Rullmann, 1933: 35)

In Nederlands-Indië ‘probeerden de koloniale autoriteiten de islam te marginaliseren.
(…) Op de achtergrond speelde angst mee. Ambtenaren zagen de islam als een bedrei-
ging voor het Nederlandse bestuur.’ (Shatanawi, 2009; Mulder, 2010) De islam vormde
een sterke politieke factor voor de gekoloniseerde Indonesiërs om als gemeenschap
tegen de christenen uit Nederland te strijden. ‘In de Javaoorlog (1825 tot 1830) en in de
Atjeh-oorlog (1873-1903) later in dezelfde eeuw speelde de islam een hoofdrol. Neder-
land had als ‘koloniserend cultuurland’ een beschavingsmissie in Indonesië, was de
opvatting in die dagen.’ (Mulder, 2010)

Allah en Atjeh-oorlog. Bestuurders van Atjeh hebben begin twintigste eeuw ook
getracht het verzet van de moslims te breken en hen tot gehoorzaamheid te dwingen
door hun Allah (God) op een onethische manier te marginaliseren. Het ochtendblad
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 maart 1911 meldde over Atjeh dat de schrijver
van de brieven “Van Noord Sumatra” van De Sumatra Post op 1 februari 1911 over een
‘aardstorting’ berichtte. (38) Deze ramp noemde de schrijver ‘de ramp van hooger hand’
die het gezin van T. Moeda Pendeng en de oude Rödjö Paser hadden getroffen. Verder
schreef hij dat de burger-gezaghebber van de Gajo Loeös van dit ongeluk profiteerde
‘om het ongeval toe te schrijven aan de straffende hand van Toean Allah.’ (39)

Deze ‘aardstorting’, die het leven had gekost aan 16 mensen, had kapitein Muurling
inderdaad omschreven als de straf van Allah. Al eerder, toen de komeet van Halley zou
verschijnen,

‘had zijn edele reeds aan hoofden en bevolking medegedeeld, dat Toean Allah vertoornd was
over het nog altijd voortdurend verzet in de Gajo Loeös en dat Toean Allah als bewijs daar-
van een vuur aan den hemel zou laten schitteren. Deze aardstorting is een tweede teeken
van Toean Allah’s toorn, die 12 menschen het leven heeft gekost, terwijl van 4 anderen, die
zich ook in die schuilplaats moeten bevonden hebben, die lijken nog niet zijn aangetroffen.’
(39)
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Groepsportret van militairen van het NIL die poseren in augustus 1897 bij de 

vermoorde inwoners (moslims, NM) van een kampong in Atjeh, nadat deze door hen is

ingenomen. Rechts staat kolonel Van Heutsz, bevelhebber van de expeditie en de latere

gouverneur van Atjeh. (Shatanawi, 2009: 237) Alleen door het systematisch uitroeien

van de inlandse verzetsstrijders die hun land niet door Nederlanders wilden laten 

bezetten, kon Oost-Indië voor Nederland tot 1949 behouden blijven.

Foto: Collectie Tropenmuseum. Amsterdam. Coll.nr. 60029845.

De meerderheid van de miljoenenbevolking van Oost-Indië is moslim. In de ver-
zetsstrijd van de moslimhoofden in Atjeh (Koeta-Sawang) in 1897 tegen Van Heutsz
werden de moslims opgeroepen ‘tot deelname aan den heiligen oorlog.’ (Rullmann, 1933: 16)
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Biddende moslims, Sumatra (Zuiden van Atjeh); 

Foto: Collectie Tropenmuseum. Amsterdam. Coll.nr. 10001172.

Op het moslimeiland Sumatra hebben bewoners zich vaker verzet tegen de Neder-
landse autoriteiten. Bij het herstel van het koloniaal gezag gingen de militairen van het
NIL vaak buiten hun boekje. In dit verband is een kwestie die in de media en in de
Tweede Kamer behandeld werd van belang, namelijk ‘de militaire operaties tot onder-
drukking van de opstand ter Sumatra’s Westkust in Januari 1927.’ (37)

Een krant beschreef van de voorgaande Sumatra-affaire (Westkust) enkele huive-
ringwekkende details:

‘Doode verzetslieden zijn opgehangen met een volle waterflesch, door middel van een koord
vastgebonden aan een niet aan te duiden deel van het mannelijk lichaam, zoodat dit na een
paar dagen door dit gewicht werd afgesnoerd. Er bestaan foto’s van.’ (37)
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Onderzoekers van de overheid meldden dat de onderofficieren Lazaroms, Rorim-
pandej en Parengkuan beschuldigd werden

‘eenige verdachten te hebben gemarteld door hun een met water gevulde flesch door middel
van een touw aan de penis te binden of te doen binden en hen aldus eenigen tijd rechtop
te hebben doen staan teneinde hen aldus te dwingen gegevens omtrent verborgen wapens te
verstrekken.’ (37)

En sergeant Lazaroms had ook nog de islamitische inlandse vrouw Sarimah en
haar geloofsgenoten Si Bajan, gelar Pandeka Soetan en Hasanbasri op ernstige wijze
mishandeld. (37)
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‘Anderen ondergingen de behandeling: op dieet stellen. Een paar dagen, kromgebonden, op
plaatijzer in de zon, zonder ander eten dan wat droge rijst, en zonder drinken.’ (37)

Deze straf is een variatie op een in die tijd door de koloniale autoriteiten toegepaste
straf die bekend stond onder de naam ‘zonnearrest’. Het kwam vaak voor dat het slacht-
offer kwam te overlijden, zonder dat men een verband legde tussen de dood en de straf.

‘Zonnearrest’ deed zich bijvoorbeeld in 1911 op het eiland Timor voor, toen Idenburg
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was en Van Limborgh de functie bekleedde
van tijdelijke civiele gezaghebber van het eiland Timor. (40) Drie personen die op Timor
door Van Limborgh de opgelegde straf ‘zonnearrest’ ondergingen, kwamen te overlijden.
Directeur Tollenaar van het binnenlands bestuur verklaarde dat

‘drie der personen, welke bedoelde straf ondergingen, inmiddels overleden zijn, doch dat geen
verband behoeft te worden gezocht tusschen die straf en dat overlijden, althans van twee der
betrokken personen, hetgeen ten aanzien van den derden overledene bezwaarlijk meer was na
te gaan.’ (41)

Soortgelijk militair optreden en vergelijkbare strafmethodiek kwamen ook elders
voor. Alsof de martelingen van hogerhand en/of uit een boekje kwamen. Ook de
volgende misdragingen kwam vaker voor.

‘Anderen moesten naakt met elkaar vechten terwijl zij omringd waren door militairen met
den rotan in de hand. Als de gevangenen elkaar niet hard genoeg sloegen, dan hielpen die
militairen een handje mee.’ (37)

In de jaren dertig van de 20ste eeuw waren de 32 miljoen bewoners van Java (heel
Nederlands-Indië telde 44 miljoen bewoners) bijna allemaal moslims. En van de 12 miljoen
bewoners van de Buitenbezittingen behoorden naar schatting 5 miljoen tot de animistische
heidenen. (Rullmann, 1933: 55)

In zijn recensie van het boek van B.J. Esser zei Colijn dat ze de heidenen moeten
behoeden

‘Mohamedaan te worden; om ze te brengen onder de beademing van het Christendom; om in
een maatschappij, die zich voor de aanvaarding van het Christendom uitspreekt, straks de
gemeente van Christus te bouwen.’ (Rullmann, 1933: 55)
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Genade. In Atjeh was Colijn van 1892 tot 1909 als KNIL-militair gelegerd in Neder-
lands-Indië en hij bracht het tot adjudant van de later omstreden generaal Van Heutsz.
In deze periode zijn ruim 70.000 inheemsen omgebracht. In 1894 was er een opstand
op het eiland Lombok. In de Nederlandse kampementen richtten de Balinezen een
bloedbad aan. Er vielen bij de expeditiemacht van 2500 man 97 doden, onder wie
generaal-majoor Van Ham, en 272 gewonden. Indië en Nederland maakten zich klaar
voor een reactie. De hoofdredacteur van De Locomotief, Pieter Brooshooft, schreef dat
wraak de leus moest zijn en christelijkheid houdt in den oorlog op. Bij represailles verloren
2000 opstandelingen het leven. En hoe? (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_Colijn),
(Van den Doel, 2011: 121), (Jongstra, 2011), (Bank, 1998)

Als jonge officier nam Colijn deel aan de Lombok-expeditie. Bij deze expeditie
was Colijn betrokken bij diverse wreedheden, zoals blijkt uit een lang na zijn dood
gepubliceerde brief aan zijn vrouw:

‘Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer ½ jaar op den linkerarm, en een
lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind.’
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_Colijn), (Van den Doel, 2011: 122), (Bank, 1998)
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Verderop in zijn brief: ‘We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en
3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was
onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders.‘ 

‘De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal
maar eindigen.’ (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_Colijn), (Van den Doel, 2011:
122), (Bank, 1998)

De Indische Gids van 17 juni 1933 schreef dat in 1903 in Atjeh de laatste grote fasen van
de oorlog in Atjeh woedden:

‘Rusteloos werden de leiders van den opstand van schuilplaats tot schuilplaats gejaagd. Het getal
hunner volgelingen dunde steeds. Hun vrouwen, kinderen, knechten, handlangers, broeders,
zusters vielen voor en na in handen der troepen van Van Heutsz. Het waren de stuiptrekkingen
van het trotsche Atjehse rijk, dat zich zoolang had staande gehouden.’ (Rullmann, 1933: 14-5)

In hetzelfde artikel stond verder dat de voornaamste opstandelingenleider van het
hoofd van een van de belangrijkste sagi van Atjeh, Mohammed Daoed, een orthodoxe
islamiet, zich overgaf aan Colijn, kapitein van de marechaussee. Echter, Daoed gaf zich
pas over na de arrestaties van zijn moeder, zijn zuster en twee van zijn vrouwen. Een
Atjehs hoofd verklaarde dat Daoed een heilige was en ‘begiftigd met het ridderkruis der
Oranje-Nassau-orde.’(Rullmann, 1933: 15-6, 18)
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Na diverse militaire acties in Atjeh werd Colijn in 1904 adjudant van generaal
Van Heutsz. In ditzelfde jaar ging hij met verlof naar Nederland en werd hier ontvangen
door koningin Wilhelmina en Emma. In 1907 verliet Colijn de militaire dienst met de
rang van majoor. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_Colijn)

Binnen het Nederlands-Indisch Leger heeft het christelijk geloof ook in negatieve
zin al eeuwen invloed gehad op Europese militairen. Een bepaalde categorie Neder-
landse dominees hebben in deze een rol gespeeld in de sociaal-maatschappelijke
bewustwording van leidinggevenden van enkele legeronderdelen. Bij de opkomst van
het nationaalsocialisme van Adolf Hitler bleek dat opnieuw, alsook tijdens rechtszaken
tegen zich misdragende legerofficieren van het Nederlands-Indische leger. De beklaag-
den onderbouwden hun handelwijze op basis van christelijke en nationaalsocialistische
overwegingen.

Het volgende krantenartikel werpt hier een scherp licht op. In dit stuk laten dominee
G. van den Duyl en kolonel Hogewind het Nederlandse volk merken dat ze een
behoorlijk aanhang hebben in Nederlands-Indië. Dit bleek ook uit het schrijven van de
minister van Koloniën en Staat, Hendrik Colijn aan de gouverneur-generaal van
koloniën. (7)

‘Volgens de in dat dagbladverslag voorkomende mededeeling zouden de heeren J. Hogewind
en Ds.G. van Duyl in Indië met open armen zijn ontvangen; voorts lees ik in dat verslag:
“Het leger in Ned.Indië, aldus spreker, is in zijn leiding in groote meerderheid aan den kant
van de N.S.B. Menigmaal heeft spreker, tijdens het zingen van het Wilhelmus, militairen,
onder wie o.a. een overste, den rechterarm zien strekken, op de gebruikelijke fascistische
wijze.” (8)

Colijn liet de landsvoogd ook weten dat hij vernomen had dat dominee Van Duyl en
kolonel Hogewind tijdens hun tournee in Indië op bezoek waren

‘bij den Gewestelijk Militair Commandant van Sumatra’s Westkust, die voorts als donateur
aanwezig was op de z.g. besloten N.S.B.-bijeenkomst te Padang op 23 juli j.l. (1936, NM). (8)

Toen Colijn op 21 februari 1933 in Rotterdam in de Westerkerk sprak, verwees
hij naar een gesprek dat hij in 1932 had met de Italiaanse fascistenleider Mussolini.
Colijn wilde van hem de oorzaak van het fascisme weten. (Rullmann, 1933: 116)
Colijns biograaf meldde over dit gesprek dat Colijn waarschuwde voor het fascisme als
een dreigend gevaar. Maar de krant Het Volk schreef dat Colijn ‘nadrukkelijk verklaard
zou hebben tot Mussolini bekeerd te zijn, en schold hem ”een dictator in hope”.’ (Rullmann,
1933: 116)
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Op een verkiezingsrede op 21 april 1933 in Utrecht zei Colijn dat hij onder meer
voor de Italiaanse dictator en fascistenleider Mussolini ‘in menig opzicht groote waardee-
ring heeft.’ (Rullmann, 1933: 119-20)

Na de verkiezingen op 26 april 1933 werd in ditzelfde jaar het kabinet-Colijn
samengesteld en werd Colijn naast premier tevens minister van Koloniën. Kort hierna,
op 1 augustus 1933, werd de Oost-Indische politicus ir. Soekarno (in 1945 verklaarde hij
Nederlands-Indië onafhankelijk, NM) gearresteerd. Colijn zei dat de Indische regering
een en ander nodig oordeelde. (Rullmann, 1933: 127, 137)

NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim
Archief, 1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr481, NSB-
actie in Nederlands-Indië, 16 oktober 1936,
Letter F25. (8)
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In zijn politieke (ARP) en bestuurlijke periode in Nederland kreeg Colijn uit eigen
gelederen kritiek te verduren. Een partijgenoot uit Sliedrecht zond aan De Standaard
(7-12-1932) een in dezelfde plaats verspreid pamflet met de volgende dichtregels:

‘Colijn, Colijn, jij man van oorlogsschepen,
jij makelaar in vers Javanenbloed,
jij moordenaar, jouw aard is fijn geslepen,
jouw God en Heer is groot en goed.

‘Colijn, Colijn, beschermer van de gulden,
jij spekulant in geld en menschenvlees,
jij, huichelaar: ”vergeef ons onze schulden”,
jij bent vervuld van revolutievrees.

‘Colijn, Colijn, jij man van burgerwachten,
jij, die het bloed uit onze lijven neep,
jij, die de muiters wel zou willen slachten,
jij grijnst en gnuift bij ’t knallen van de zweep.

‘Jij ruikt naar olie, rubber en benzine,
jij huichelt vrede, liefde en zo meer,
de mens werd jou een stomme geldmachine,
Wie zich verzet sla jij met knuppels neer.’ (Rullmann, 1933: 115-6)

Grondslag van Van den Bergs Nederlandse krijgskunst

Niet alleen militairen zoals Colijn en Van Heutsz waren schoolvoorbeelden voor
luitenant Van den Berg, maar ook de krijgskunst uit de VOC-periode vormde zijn
morele mentaliteit. Vanaf het begin van de aanwezigheid van Nederlandse autoriteiten in
Indië (Ambon) was de christelijke religie de leidraad voor het moreel en de daadkracht
van kooplieden en militairen. Zich richten tot God leidde soms tot de ontdekking van
complotten.

Zo ook in 1623, toen tijdens het avondgebed in het VOC-fort Victoria op Ambon een
dienstdoende luitenant een Japanse soldaat betrapte op een plaats die voor hem ver-
boden was. (Vugt E van, 2002: 70) Om het Engelse complot te ontrafelen, stortten enkele
deelnemers van het avondgebed zich op de verdachten. Ze pasten de ‘waterboarding’
toe (zie volgende schets) en verkregen de gewenste informatie. Een in Nederland
verschijnend pamflet met afbeelding beschreef het voorgaande als volgt:
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‘Nadat de Hollanders John Clarke, een van de Engelsen, hadden opgehangen aan zijn
handen, bonden zij een doek om zijn hals en aangezicht, zo strak dat weinig of geen water kon
passeren. Hierna goten zij zachtjes water op zijn hoofd, totdat de doek tot de mond en de
neusgaten doordrenkt was, zodat hij geen adem kon halen, of hij moest die samen met water
opzuigen.’ (Vugt E van, 2002: 70-1)

Van Vugt: ‘Als de gevangene bijna verdronk, werd hij losgemaakt. Na drie of vier behande-
lingen was het lichaam van de arme Clarke ‘drie of vier keer dikker gezwollen dan het was,
zijn kaken leken op grote blazen en zijn ogen puilden tot voorbij zijn voorhoofd uit zijn hoofd;
doch dit alles verdroeg hij zonder een krimp te geven’. Daarna werden brandende kaarsen
onder zijn voetzolen en oksels gehouden. Toen bekende hij…’. (Vugt E van, 2002: 71)

Een Engelsman wordt gemarteld (waterboarding, NM) nadat tijdens het avondgebed
een complot tegen de VOC werd ontdekt. (Schets, Vugt E van, 2002: 71) Elders wordt in
schets E een vergelijkbare ingewikkelde bouwconstructie getoond met Lt. Van den Berg
die zijn slachtoffer plat op de grond laat liggen. Van den Berg wilde zijn dwangarbeider
Moeloed afleren te vluchten. Deze bouwconstructie zal hij tijdens zijn militaire educatie
en training geleerd hebben van de genie van het Nederlandsch-Indisch Leger.
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De doelstelling en de essentie van deze verhoormethode door Nederlandse militairen
uit de 17e eeuw zijn tot 1949 voortgezet en toegepast op inheemse tegenstanders en bur-
gers. De werkwijze en omgang van luitenant C.A.J. van den Berg met zijn islamitische
personeel, die ik in dit boek beschrijf, zijn een schoolvoorbeeld van het in de praktijk
brengen van zijn bijgebrachte krijgskunst. Deze episode van zijn militaire loopbaan
verliep zeer barbaars en gewelddadig. Van den Bergs pech was dat een redacteur van
een dagblad melding maakte van deze gebeurtenis.
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Hoofdstuk 2: 

Het leger, moraal en het seksueel geweld 

tegen moslima’s

Veel Nederlanders die rond 1900 de oversteek maakten naar Oost-Indië om als
soldaat dienst te nemen, kwamen in een leger terecht dat moeite had het moraal van
hun meegenomen beschaving op christelijke grondslag hoog te houden.

In de periode van luitenant Cornelis van den Berg in Nederlands-Indië, tussen 1922
en 1929, maakte het Nederlands-Indische Leger zich regelmatig schuldig aan het plegen
van seksueel geweld. Dit was gericht tegen islamitische vrouwen, meestal partners van
Oost-Indiërs die politiek actief waren in het nationalistisch verzet en streefden naar
zelfstandigheid. De soldaten op patrouille en op zoek naar de verdachten verkrachtten
deze vrouwen als een vorm van verhoor en geestelijke marteling.

Gewelddadige seks met de plaatselijke vrouwen was één van de verklaringen voor
de toename van geslachtsziekten onder de Europese militairen en bij vrouwen in
dorpen waar deze militairen huisgehouden hadden. Dit alles is tevens een aanwijzing
voor de lage moraal van Europeanen binnen het Nederlands-Indische Leger.

Rond de periode van luitenant Van den Berg, in het jaar 1930, was de gemiddelde
sterkte van de beroepsmilitairen van het Nederlandse leger in Oost-Indië 38.393 man,
van wie 8.132 Europeanen en 30.261 niet-Europeanen (Ambonezen, Javanen, Soen-
danezen, Menadonezen, Timorezen). (Tissot van Patot, 1932: 6, 13) Het ziektecijfer van
de Europeanen in 1930 bedroeg 5 procent en 20 procent hiervan kwam voor rekening
van geslachtsziekten en 11 procent van andere endemische of infectieuze ziekten.
(Tissot van Patot, 1932: 9)
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Jaarlijkse aantal ziektegevallen voor geslachtsziekte en het totaal aantal verpleeg-
dagen in de hospitalen van 1923 tot 1931. (Tissot van Patot, 1932: 35)
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In 1929, rond de tijd van de mishandeling van Moeloed, leed 27,5 procent van de
Europese militairen aan een geslachtsziekte en bij de niet-Europeanen bedroeg dit
8 procent. (Tissot van Patot, 1932: 36) Het lage cijfer van geslachtsziekten onder de
niet-Europeanen, dus de inheemsen, toont aan dat de moslima’s vóór de verkrachting
een lage besmettingsgraad kenden en dat door de aanranding door de Europese mili-
tairen de kans op een seksueel overdraagbare aandoening aanzienlijk was toegenomen.
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In 1929 leed van de Europese militairen in het NIL 6,06 procent aan syfilis en 12,67
procent leed aan gonorroe. Bij de niet-Europeanen waren de percentages respectievelijk
2,08 en 5,88. (Tissot van Patot, 1932: 37) Hoe dat in zijn werk ging, wordt duidelijk in de
volgende paragraaf. Het betreft een gruwelijke affaire uit 1911 rond de sergeanten Iding
en Deisenroth. Deze zaak kwam in 1928 zijdelings ter sprake toen naar aanleiding van
een krantenbericht enkele Tweede Kamerleden de minister van Koloniën vragen stelden
over misdragingen van militairen aan de westkust van Sumatra. (36)

2.1  Gruwelen tijdens een patrouille: seks en geweld

De misdragingen van de Europese sergeanten J.F. Deisenroth en J.W. Iding zijn
illustratief voor de achtergrond van de martelingen van een machteloze dwangarbeider
‘Mohammed’ Moeloed door de gedemoraliseerde luitenant Van den Berg.

De immorele gedragingen en de begane gruwelijkheden c.q. wreedheden van Iding en
Deisenroth waren zo ernstig dat zelfs de niet onomstreden Van Daalen, commandant
van het leger van Nederlands-Indië, en Van Swieten, chef van de eerste afdeling van het
departement van oorlog, de kritiek hierop niet konden of wilden ontkennen. (29)
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J.F. Deisenroth en J.W. Iding

In 1912 behandelde het Hoog Militair-Gerechtshof van Nederlands-Indië de von-
nissen van twee Europese sergeanten. Deze twee sergeanten waren van de Infanterie
van het Garnizoens-Batallion van Timor en Onderhorigheden te Waingapoe (eiland
Soemba). De eerste was Johann Ferdinand Deisenroth, 36 jaar oud, geboren te Mansbach
(Duitsland) en de andere betrof Johannes Wilhelmus Iding, 27 jaar oud, geboren te Velp
(gemeente Rheden, in de provincie Gelderland). (28)

In het tijdvak tussen 1 en 31 juli 1911 waren de beklaagde sergeanten op patrouille
op het eiland Soemba in de residentie Timor en Onderhorigheden. Ze waren op zoek
naar de schuilplaats van de heer Pomboe. Sergeant-majoor Buitenhuis tekende de klacht
op en meldde dat Iding als groepscommandant van de militaire patrouille de tocht
maakte onder commando van zijn medebeklaagde Deisenroth. (29), (bijlage 7, pagina
3 en 4 van 23)

Buitenhuis schreef dat Iding, ‘op zekeren nacht in het bivak in kampong Ramba Nqaroe
(eiland Soemba) de in kampong woonachtige inlandsche vrouw Bandja Olnoe, schoondochter
van den inlander Pomboe heeft verkracht door haar tegen haar wil en niettegenstaande haar
verzet met geweld te dwingen vleeschelijke gemeenschap met hem te hebben.’ (29), (bijlage 7,
pagina 4 van 23)

Sergeant Iding verkracht
de ‘moslima’ Bandja Olnoe als
onderdeel van een verhoor.
Een andere schoondochter van
Pomboe, mevrouw Dai Waha,
moest op zijn bevel in zijn
bijzijn op een bank blijven
wachten.
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De ‘moslima’ Dai Waha verklaarde dat beklaagde sergeant Iding mevrouw Bandja
Olnoe vastgreep en achterover duwde op een bale bale (rustbank, NM) en dat Iding
haar aanwees op de andere bank te gaan zitten en

‘dat hij daarop Bandja Olnoe de sarong opstroopte tot boven de borsten na zijn eigen broek
halverwege te hebben uitgetrokken, op haar is gaan liggen en bij haar de coitus heeft
uitgeoefend, die echter zoo als getuige Bandja Olnoe verklaart, niet geheel werd ten einde
gebracht.’ (29), (bijlage 7, pagina 6 van 23)

Sergeant-majoor Buitenhuis beschreef ook de verkrachting van mevrouw Dai Waha.
Tegen haar wil en niettegenstaande haar verzet heeft Iding haar met geweld gedwongen
‘vleeschelijke gemeenschap met hem te hebben.’ (29), (bijlage 7, pagina 4 van 23)

Iding ging over tot de verkrachting van de ‘moslima’ Dai Waha, gelijk nadat in haar
bijzijn de seks met Bandja Olnoe niet geheel naar wens was verlopen. Want terwijl
Bandja Olnoe haar sarong weer aantrok, trok de beklaagde sergeant Iding zijn broek
geheel uit en begaf zich naar de andere rustbank waarop Dai Waha zat. Iding trok
eveneens bij haar de sarong tot boven de borsten op, duwde haar achterover, ging op
haar liggen, waarna hij

‘met geweld hare beenen uit elkaar duwde en eveneens bij haar den coitus, doch volledig
uitoefende;’ (29), (bijlage 7, pagina 6 en 7 van 23)

Over beide vrouwen zegt Buitenhuis:
‘dat zij, getuigen uit angst voor de beklaagden, tijdens hare verkrachting niet hebben durven
schreeuwen of zich verzetten, doch zich huilend aan beklaagde Idings lusten onderwierpen.’
(29), (bijlage 7, pagina 6 van 23)

Om de schuilplaats van de heer Pomboe te achterhalen, wordt ook de ‘moslima’
Dai Waha door sergeant Iding verkracht.
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Buitenhuis vervolgde zijn beschrijving van de misdragingen van Iding en Deisen-
roth tijdens hun patrouille en zoektocht naar de Oost-Indiër Pomboe. Hij verklaarde
dat op een middag Iding en Deisenroth samen tijdens hun tocht in of in de buurt van
de kampong Praing Mendita (eiland Soemba), de inlander Kapeada Ndapa Hoeda
de schuilplaats van Pomboe wilden laten bekendmaken. En om dit duidelijk te
maken lieten ze deze man met de handen op zijn rug knielen met de enkels bij elkaar.
Hierna hebben ze hem ‘moedwillig hevige slagen op het lichaam toegebracht.’ (29),
(bijlage 7, pagina 4 van 23)

Tijdens een verhoor nemen de sergeanten de inlander Kapeada Ndapa Hoeda met
een van rotan vervaardigde stok te grazen.

Uit aanvullende informatie was gebleken dat de mishandeling van de inlander
‘Mohammed’ Kapeada Ndapa Hoeda ernstiger was verlopen. Op een dag was hij
gevangengenomen en gebonden voor de sergeanten Iding en Deisenroth gebracht, die
zich op dat moment in de kampong Praing Mendita bevonden. Deze twee sergeanten
wilden van hem weten waar de schuilplaats van Pomboe was, waarop Kapeada Ndapa
Hoeda hun het antwoord schuldig bleef. Hierop sloeg Deiselroth hem met de handen
en tevens schopte hij hem met de geschoeide voeten, terwijl Iding het slachtoffer met
een touw sloeg. (29), (bijlage 7, pagina 7 en 12 van 23)
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Getuige Kapeada Ndapa Hoeda wordt door sergeant Deisenroth geslagen en met
de geschoeide voet geschopt en door zijn collega Iding wordt het slachtoffer met een
touw bewerkt. (bijlage 7, pagina 7 en 12 van 23)

De twee sergeanten lieten de heer Kapeada Ndapa Hoeda
‘knielen, waarop beklaagde Iding zijn handen op den rug samenbond en het touw daarop
bevestigde aan zijn voeten op zoodanige wijze, dat hij als het ware dubbel gevouwen lag,
waarop beide beklaagden hem weer met de handen sloegen.’ (29), (bijlage 7, pagina 7 en 8
van 23)
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Na mishandeling van de heer Kapeada Ndapa Hoeda wordt hij in een ravijn
geduwd. (29), (bijlage 7, pagina 4 van 23) Deze actie voerde sergeant Iding als volgt uit:
de beklaagde Iding trok de heer Kapeada Ndapa Hoeda aan zijn haren omver en gaf
hem daarna ineens een schop waardoor hij, die aan de rand van een ravijn lag, naar
beneden in dat ravijn neerstortte. (29), (bijlage 7, pagina 8 en 12 van 23)

Na de zweepslagen wordt de heer Kapeada Ndapa Hoeda in een ravijn geduwd.
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Kapeada Ndapa Hoeda schreeuwde van angst gedurende zijn val naar beneden in
het ravijn, met een diepte van ‘ongeveer de lengte van een hooge klapperboom.’ (29), (bijlage 7,
pagina 8 van 23)

Beide beklaagden, Iding en Deisenroth, lieten hun slachtoffer van 3 uur tot 6 uur
’s middags in het ravijn liggen. Na 6 uur ’s middags werd Kapeada Ndapa Hoeda door
een soldaat ontdaan van de touwen aan zijn voeten en naar het bivak teruggebracht.
Hij heeft veel pijn geleden. (29), (bijlage 7, pagina 8 van 23)

Getuige Peka Rihi verklaarde dat hij in 1911 door de patrouille onder commando van
beklaagde Deisenroth gevangen werd genomen en naar Watoe Mbelar werd gebracht.
Een dag na zijn aankomst werd hem naar de schuilplaats van Pomboe gevraagd.
En omdat Peka Rihi volhield dat hij niet wist waar Pomboe verbleef, werd hij herhaal-
delijk door Deiselroth met de platte kant van zijn klewang op zijn rug geslagen, ‘terwijl
beklaagde Iding hem rottanslagen toediende.’ (29), (bijlage 7, pagina 12 van 23)

Sergeanten Iding en Deisenroth gebruiken respectievelijk een rotanstok en klewang
bij de marteling van Peka Rihi. (29), (bijlage 7, pagina 12 van 23)

Ondanks de mishandeling bleef Peka Rihi ontkennen de schuilhoek van Pomboe te
kennen. Hierna brachten beklaagde Iding en de tolk Lucas hem ongeveer honderd
meter verderop buiten de bivak. Hier werd aan Peka Rihi nogmaals naar de schuilplaats
van Pomboe gevraagd. Weer kregen de verhoorders hetzelfde ontkennende antwoord.
(29), (bijlage 7, pagina 12 en 13 van 23)
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Ondanks de gruweldaden van de sergeanten Iding en Deisenroth tegen de inlandse
bevolking waren ze nog geen stap verder gekomen wat betreft het achterhalen van de
schuilplaats van Pomboe. Daarom gaf één van hen in de kampong Praing Mendita
(eiland Soemba)

‘bevel, den inlander Peka Rihi, hoofd van het landschap Maändas – wederom met het doel
hem de schuilplaats van Pomboe te doen bekend maken – de voeten met een touw heeft
samengebonden, dat touw op ongeveer ½ meter van den grond aan een boom heeft bevestigd,
vervolgens de duimen van Peka Rihi’s beide handen met een touw heeft verbonden en dit
touw met een ander touw heeft bevestigd aan een andere boom en wel zoodanig dat Peka Rihi
in gestrekte houding op eenigen afstand van den grond tusschen de beide boomen hing,
in welke uiterst pijnlijke houding hij Peka Rihi eenigen tijd minstens een minuut lang heeft
laten hangen, tengevolge van welke behandeling Peka Rihi zwellingen en inwendige
kneuzingen aan de handen en de voeten heeft bekomen, (…).’ (29), (bijlage 7, pagina 4 en 5
en 13 van 23)

‘Mohammed’ Peka Rihi wordt door de sergeanten Iding en Deisenroth in gestrekte
houding opgehangen aan twee bomen verhoord. Oemboe Mating Andjir getuigde dat
Iding de heer Peka Rihi in deze houding met een touw op zijn buik bleef slaan. Hij kreeg
hevige pijnen. (29), (bijlage 7, pagina 13 en 14 en 15 van 23)

Na de marteling van Peka Rihi moest ook de eerder genoemde inlander ‘Moham-
med’ Kapeada Ndapa Hoeda, nadat hij levend uit de ravijn was gehaald, dezelfde mis-
handeling aan de touwen ondergaan om de verblijfplaats van Pomboe te verklappen.
Maar ook hij kon in eerste instantie geen inlichtingen aan de verhoorders geven, maar
volgens getuige Ana Kami noemde het slachtoffer ten slotte een willekeurige plaats,
waarop hij uit de touwen werd losgemaakt. Ook hij hield hieraan dezelfde lichamelijke
verwondingen over als Peka Rihi. Kapeada Ndapa Hoeda werd door de hiervoor
genoemde getuige ondersteund om overeind te komen en door hem naar het bivak
teruggebracht. (29), (bijlage 7, pagina 5 en 15 en 16 van 23)
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Vrijspraak en boete

In mei 1913 werden uiteindelijk de beklaagden Iding en Deisenroth door het Hoog
Militair Gerechtshof van Nederlands-Indië voor de ten laste gelegde verkrachtingen
vrijgesproken; voor de mishandelingen werden ze beboet tot bedragen tussen tien en
twintig gulden. (30)

Veroordeling van de sergeanten Deisenroth en Iding wegens mishandeling van
inboorlingen van Midden-Soemba, 22 mei 1913. (30)
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Veroordeling van de sergeanten Deisenroth en Iding wegens mishandeling van
inboorlingen van Midden-Soemba, 22 mei 1913. (30)
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Hoofdstuk 3:

Confrontaties in het moslimland Indonesië

De VOC en de Nederlandse staat regeerden in de koloniale periode vanaf begin
zeventiende eeuw tot 1949 over het op een na grootste moslimrijk ter wereld: Indonesië
(Nederlands-Indië). Met 240 miljoen inwoners heeft het een moslimmeerderheid van
86 procent, terwijl ongeveer 9 procent van de bevolking christen is. De Nederlanders
verhielden zich buitengewoon ongemakkelijk tot de Indonesische islam. (Shatanawi,
2009: 234). Het Nederlandse gebied in de Oost kende een lange geschiedenis van
kolonisatie en verzet. Er was sprake van ‘militaire confrontaties met de islamitisch geïn-
spireerde verzetsbeweging tegen de Nederlandse overheersing.’ (Shatanawi, 2009: 234)

Majoor G.C.E. van Daalen, civiel gezaghebber van Pidië (Atjeh, moslims, NM),
maakte vaak gebruik van de rotanstok bij het inprenten van eerbied voor het Nederlandse
gezag. Hele dorpen waarvan Van Daalen vermoedde dat er zich verzetsstrijders schuil-
hielden, werden tot tien of twintig jaar dwangarbeid veroordeeld. (Van den Doel, 2011: 124)

Vele moslims die tijdens verzetactiviteiten waren gearresteerd, werden vaak tot
dwangarbeid veroordeeld. Waarschijnlijk was de heer ‘Mohammed’ Moeloed om die
reden in de positie van dwangarbeider beland. Het leven van deze gevangenen was
onzeker als ze te zijner tijd als lastdragers tijdens een expeditie gebruikt werden.

Sommige topmilitairen in Atjeh rond 1900 maakten kritische opmerkingen over
het lot van de gevangenen. Hierover schreef de auteur Wim van den Doel het volgende:

‘De christelijk geïnspireerde kapitein van het Indische Leger, J.J.B. Fanoy, vroeg zich dan
ook af of men wel enige goede resultaten kon verwachten wanneer “men Atjehers prest om
koeliediensten te verrichten bij ondernemingen tegen hun eigen landgenoten” en wanneer
“het afmaken van onmogelijk of lastig medevoerbare gevangenen, (…) dan wel het toepassen
van hongerkuur of zweepslagen, ten einde achter berichten te komen” als “praktische”
methoden werden aanvaard.’ (Van den Doel, 2011: 124)

3.1 Verzet en dwangarbeid

Mirjam Shatanawi, conservator in het Amsterdamse Tropenmuseum, beschreef hoe
Indonesische moslims in uiteenlopende politieke, sociale en culturele omstandigheden
vormgeven aan hun religieuze traditie. (Shatanawi, 2009)
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Shatanawi kwam in haar studie tot het oordeel dat ‘de houding van de Nederlandse
koloniale autoriteiten tegenover de islam ambivalent was en laveerde tussen onverschilligheid
en een harde aanpak. (…) Toch was de islam voor de Nederlandse koloniale overheid wel
degelijk een factor waarmee rekening moest worden gehouden, omdat religie een belangrijk
aanknopingspunt vormde voor het verzet tegen de Nederlandse overheersing’, aldus
Shatanawi. (Shatanawi, 2009: 236)

Aan de basis van protesten van de moslims in Oost-Indië lagen meestal sociale en
economische redenen. Dit legde de basis voor Ahmed Soekarno, de latere eerste presi-
dent van de republiek Indonesië, om de Partai Nasional Indonesia (PNI) op te richten.
In 1929, hetzelfde jaar dat ‘Mohammed’ Moeloed door luitenant Van den Berg voor zijn
patrouille als dwangarbeider werd ingeschakeld, werd Soekarno van de PNI in
verband met politieke activiteiten gearresteerd.

Mohammed Moeloed. Een hoofdpersoon in deze studie is de dwangarbeider
‘Pa’ Moeloed. Ik ga ervan uit dat hij een moslim was en geef hem in deze publicatie de
voornaam ‘Mohammed’. Zoals ik eerder aangaf, vond het leger moslimdwangarbeiders
meestal geschikt om te helpen tijdens de zware expedities of patrouilles over bergen en
streken die zij soms redelijk goed kenden.

Moslim (hadji) met echtgenote,

Indonesië, 1900-1930; 

Foto: Collectie Tropenmuseum.

Amsterdam. Coll.nr. 10001236.
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Omdat het een van de vijf religieuze plichten is voor alle moslims zou ook
‘Mohammed’ Moeloed in vrijheid met zijn echtgenote de bedevaarttocht naar Mekka
hebben willen volbrengen. Echter, dit jaarlijks terugkerende onderdeel van het geloof
was voor de koloniale ambtenaren en militairen bijzonder lastig te organiseren.
Bovendien ‘werd de islam door het koloniale bewind (…) beschouwd als een vreemd
element binnen de Indonesische cultuur.’ (Shatanawi, 2009: 234)

Misschien dat luitenant Cornelis van den Berg tijdens zijn ‘expeditie’ had getracht
zijn held Van Heutsz op zijn minst te imiteren. Het resultaat was echter dat Van Heutsz
furore kon maken en Van den Berg de heldenstatus misliep. Dit had alles te maken met
een lek naar de media, dat leidde tot Kamervragen. Anders was Van den Berg mogelijk
tot een hogere rang c.q. functie bevorderd.

3.2  Luitenant Van der Vinne

In hoofdstuk 5 (pagina 69) behandel ik de onbeschrijfelijke mishandeling van
de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed door een Nederlandse officier van het NIL.
Deze mishandeling stond niet op zichzelf. Ook andere militaire leiders gingen hun
boekjes te buiten. Deze gebeurtenis met Van der Vinne in de hoofdrol vertoonde veel
overeenkomsten met die van zijn collega luitenant Van den Berg.

De kwestie rond de zware mishandeling, namelijk het toebrengen van slagen tijdens
een patrouilletocht, de dood ten gevolge hebbende, in 1932 van de dwangarbeider
Soebang Lakoe te Soembawa door kapitein J.L.M. van der Vinne kwam via de media en
later Kamervragen in de openbaarheid. (34), (bijlage 8) De hoofdgetuige, de Europese
sergeant Palomaria, had een zeer bezwarende verklaring tegen de verdachte Van der
Vinne afgelegd (35), (bijlage 8)

3.2.1 Patrouilletocht met de meeste rotanstokslagen

Op 24 maart 1932 vertrok kapitein Van der Vinne met een groep mannen per boot
van Soembawa Besar naar Bima. Deze brigade bestond uit acht man en negen gestraften
als dwangarbeiders, onder wie de later mishandelde Soebang Lakoe. Een dag later,
ongeveer zeven uur ’s avonds, begon men met de patrouilletocht. Voor de arbeider
Soebang Lakoe was het zijn eerste tocht en hij was waarschijnlijk niet gewend om te
‘pikoelen’ (schoudervracht te dragen). De vracht die hij moest dragen, was ongeveer
30 kilo zwaar. Dezelfde avond klaagde hij over vermoeidheid. Weer een dag later, op
26 maart, was men verder gemarcheerd en na een nachtbivak werd er ook gerust.
Maar die dag ‘bleef Soebang Lakoe gedurig achter en toonde hij teekenen van vermoeidheid.’
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De vracht van de dwangarbeider Soebang Lakoe was intussen met vijf kilo, het gewicht
van de gebruikte rijst uit zijn vracht, lichter geworden. Nu begon Soebang Lakoe ook
te klagen over honger en dorst. (35), (bijlage 8) De sfeer in de troep nam een andere
wending:

Water en rotanzweepslagen. ‘Toen men ’s middags bij een riviertje kwam, liep Soebang
Lakoe uit het gelid naar het water om te drinken. Toen kapitein Van der Vinne dit zag, heeft
hij last gegeven Soebang Lakoe 10 rottanslagen te geven op zijn billen. Dit werd door een der
soldaten gedaan, terwijl Soeban Lakoe door andere manschappen over zijn pikoelen gebogen
werd gehouden.’ (35), (bijlage 8)

De straf van Soebang Lakoe met de rotanstok vormde onderdeel van de getuigenis van
de militairen. Enkele dwangarbeiders verklaarden echter dat terwijl Soebang Lakoe
voorover lag te drinken, de kapitein hem zelf een slag met zijn rijzweep zou hebben
gegeven. (35), (bijlage 8)

Stokslagen. Op 27 maart was de troep verder gemarcheerd naar Oi Toi, een plaats
aan zee. Dit was een tocht van twaalf uren overdag vanaf half zeven in de ochtend, het
was een mars ‘met behoorlijken rust.’ De vracht van Soebang Lakoe woog tijdens deze
mars ongeveer 20 kilo, maar hij bleef steeds achter zodat de troep steeds op hem moest
wachten, ondanks dat zijn vracht hem al afgenomen was. Fuselier Nanuru deelde

kapitein Van der Vinne mede dat Soebang
Lakoe onderweg was gaan zitten en dat hij
getracht had hem op te trekken, maar dat
Soebang Lakoe zich hiertegen had verzet.
Daarna zou er een korte worsteling zijn
geweest. Daarom liet de kapitein hem,
vastgebonden aan een boom, 10 slagen toe-
dienen. (35), (bijlage 8)

Een impressie van de situatie voor Soebang Lakoe, toen hij in opdracht van kapitein
Van der Vinne aan een boom werd vastgebonden om met de rotanstok geslagen te worden.
Deze straf zou hij gedurende de hele patrouilletocht enkele malen moeten ondergaan.
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Na een rustperiode van vijftien minuten marcheerde de troep verder en nu moest
Soebang Lakoe zijn last weer dragen. Weer bleef hij achter en op een gegeven moment
wierp hij zich op een sawah en bleef daar zitten. Volgens enkele getuigen heeft Soebang
Lakoe toen sawahwater gedronken en hij zou ook sawahmodder hebben ingeslikt. Hij
bleef stil zitten omdat hij niet verder wilde. Hij werd toen naar de kapitein gedragen,
die elders gestopt was. Op de vragen van Van der Vinne gaf hij geen antwoord en hield
zijn ogen gesloten. De kapitein gooide water over de betreffende dwangarbeider,
waarna deze opsprong en naar een kali liep en ging drinken. Op bevel van de kapitein
werd hij teruggehaald en over een vracht gebogen en kreeg hij weer straf van een mili-
tair. Sommigen beweerden tien slagen, maar andere getuigen zeiden dat de arbeider
twintig rotanslagen op zijn billen kreeg toegediend. Nu verzette het slachtoffer zich
wel. Hij wilde een klewang van een van de militairen pakken. Saboeng Lakoe werd
hierna met de zogenaamde militaire knoop gebonden en de patrouilletocht werd
vervolgd. Het werd een zeer moeilijke tocht en een lijdensweg. Soebang Lakoe bleef
achter, ging zitten, gooide zijn vracht weg. In opdracht van de kapitein werd hem dan
telkens en wel 3 of 4 keren rotanslagen toegediend, ‘hetzij telkens 10 hetzij eenige malen
10 en soms 20 of meer, gebogen over de pikoelen of tegen een boom gezet.’ Hieromtrent zijn de
getuigenverklaringen niet eensluidend. (35), (bijlage 8)

Op 28 maart was men van de kampong Oi Toi verder gemarcheerd naar Kalo. Men
vertrok om ongeveer zeven uur in de ochtend en bereikte tegen vijf uur ’s middags Kalo.
Volgens de getuigenverklaringen was voor Soebang Lakoe de situatie niet veranderd:

‘Steeds is langzaam gemarcheerd omdat men telkens op Soebang Lakoe moest wachten. In het
begin is volgens den sergeant Palomaria Soebang Lakoe door de dekking, die telkens met hem
achterbleef, met stokslagen aangedreven, omdat de kapitein de last had gegeven dat aan Soebang
Lakoe, indien hij niet behoorlijk meeliep, telkens maar een paar slagen moesten worden
gegeven. Des morgens omstreeks 10 uur is Soebang Lakoe nog eens weer tegen een boom
gezet en heeft 10 slagen ontvangen op last van den kapitein en verder op den dag is hij nog
eens op diens last over den pikoelen gelegd en heeft toen weder slagen ontvangen. Soebang
Lakoe was steeds gebonden, zoowel overdag als ’s nachts.’ (35), (bijlage 8)

Op 29 maart werd de patrouilletocht van Kalo naar Paroe galamer é vervolgd. Men
vertrok om zeven uur in de avond. Na eerst de tocht goed gevolgd te hebben, gooide
Soebang Lakoe zijn vracht die al licht was plotseling weg, wierp zich neer en bleef op
de grond liggen. Met een paar klappen werd de dwangarbeider hardhandig van de
grond omhoog getrokken. Echter, Soebang Lakoe liet zich telkens weer vallen. Daarom
gaf kapitein Van der Vinne opdracht hem weer over de vracht te leggen en hem slagen
toe te dienen. Hierna bleef Soebang Lakoe liggen. De kapitein ging alleen naar Paroe
galamer é met de bedoeling een paard te sturen dat de arbeider zou moeten vervoeren.
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Dat paard was niet gearriveerd. Iemand kwam wel met een paard uit de onmiddellijke
omgeving. Soebang Lakoe werd toen op dat paard gelegd omdat hij in zittende houding
steeds voorover viel. In deze houding bereikte hij Paroe galamer é waarna hij werd
‘afgeladen en op den grond gelegd.’ Later brachten twee soldaten hem naar een kampong
om te bivakkeren. (35), (bijlage 8)

‘Volgens sommige getuigen is hij dien dag ook nog eens tegen een boom gezet en geslagen
en is hij ´s avonds, nadat hij in zee gebaad was geworden op den grond liggend nogmaals
geslagen geworden.’ (35), (bijlage 8)

De dood van Soebang Lakoe. De volgende dag, op 30 maart, marcheerde de troep
naar Sape. Dwangarbeider Soebang Lakoe kon deze dag niet opstaan. Volgens getuige
Palomaria heeft de kapitein dit zelf geconstateerd,

‘omdat Soebang Lakoe noch met goede woorden noch door bedreigingen was te bewegen op
te staan. Daarop is hij op schandelijke wijze op last van den kapitein vervoerd van Paroe
galamer é naar Sape. Zijn polsen zijn kruiselings over elkaar gebonden en zoo ook zijn beenen
en daardoor is een pikoel gestoken en is Soebang Lakoe aan zijn polsen en aan zijn beenen
hangend naar Sape gepikoeld. Die tocht heeft ongeveer drie uren geduurd met eenige
rustpoozen. Ook was een touw onder zijn lichaam gebonden om dit op te houden, doch zijn
de verklaringen van de getuigen niet eenstemmig of zijn nek en hoofd ook door een touw
werden opgehouden. Die tocht moet een marteling voor Soebang Lakoe geweest zijn, men
daarbij bedenkt dat hij dienzelfden avond is gestorven.’ (35), (bijlage 8)

De laatste dagen voordat Soebang Lakoe stierf, bevuilde hij zich en was zijn ontlas-
ting dun. De verdachte kapitein had geen koorts bij hem geconstateerd. Op de sterfdag
had de ziekenverpleger geen ziekte kunnen vaststellen. Soebang Lakoe was wel zwak.
De laatste dagen had hij geen voedsel tot zich genomen en had hij ook overgegeven.
De auditeur militair Bekkering zou het voorgaande tegen de verdachte, kapitein Van der
Vinne als ‘verzwarende omstandigheid in de ten lastelegging handhaven, evenals den dood door
schuld.’ (35), (bijlage 8) Bekkering zei dat Van der Vinne ter zake slechts zou kunnen
worden veroordeeld wegens lichte mishandeling van een ondergeschikte, meerdere
keren gepleegd. (35), (bijlage 8)
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Hoofdstuk 4:

Tweede Kamer en de mishandeling van de 

dwangarbeider

Luitenant Cornelis van den Berg had psychische problemen, zoals minderwaardig-
heidsgevoelens tegenover zijn collega’s en vrienden. Tijdens een patrouilletocht van
een paar weken wilde hij mogelijk iets heldhaftigs doen om respect af te dwingen van
zijn meerderen, zijn tweede vrouw Helena de Rave en anderen.

Om als held uit de patrouilletocht terug te keren, moest Van den Berg een daad stellen.
Hiervoor verkoos hij als doelwit ‘Mohammed’ Moeloed. Moeloed werd door Van den
Berg systematisch gemarteld omdat de luitenant dacht dat deze knecht hem goed van
pas zou kunnen komen om zijn doel te bereiken. Het is mogelijk dat Moeloed om
politieke (religieuze) redenen tot dwangarbeid veroordeeld was. Het was vooral deze
categorie gevangenen die het leger gebruikte bij werkzaamheden tijdens een patrouille.
Volgens mij is dat een waarschijnlijke verklaring van de dagenlange mishandelingen
van de moslim-dwangarbeider door een christenofficier, mogelijk om zijn status te
kunnen verhogen.

God en gratieverzoek voor een soldaat van de Majesteit. Bij de eerder gememo-
reerde gebeurtenis in 1928 op Tarakan had luitenant Van den Berg tijdens een patrouille
met onder anderen de dwangarbeider Moeloed net als andere collega’s de held willen
uithangen. Het was een manier om het eigen aanzien en promotiekansen in militaire
rang te vergroten. Dat was trouwens de andere soldaten wel gelukt. Echter, het liep
anders dan verwacht. Van den Berg werd voor deze mishandeling door de krijgsraad
in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van enkele jaren. Daar schuift
Van den Bergs echtgenote in beeld. Helena Lotje Jacoba de Rave werd op 14 juni 1906
geboren in Albina, Suriname. Zij zou Van den Bergs tweede echtgenote worden, na
diens echtscheiding van mevrouw Wilhelmina Alberta Anna Zoest (Nationaal Archief,
Den Haag, Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen, nummer toegang
2.13.04, inventarisnummer 647, p.249). (43)
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Echtscheidingsacte van het huwelijk van Van den Berg en mevrouw Zoest.
NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken Officieren KL, 2.13.04, inv.nr.647, p.249 (44)

Beide huwelijken zouden twee jaar standhouden. Daarmee lopen we echter vooruit
op de toekomst. Mevrouw Van den Berg - De Rave reageerde zeer geschokt dat haar
man, de heer Cornelis van den Berg

‘op de meest oneervolle wijze uit Harer Majesteits dienst te worden verwijderd, als een
misdadiger te worden voorgesteld, als een minderwaardige, terwijl men toch voor God en
zijn geweten (en dat wil veel zeggen) overtuigd is,…’ (20), (bijlage 4, pagina 7 van 8)

De christelijke religie vormde de basis voor het Nederlandsch-Indisch Leger en was
de leidraad voor de koloniale bestuurders. En dat mevrouw Van den Berg - De Rave een
beroep deed op het Goddelijke geweten ligt voor de hand: ze wilde wijzen op de grote
rol van God bij de ontstaansgeschiedenis van de kolonie Oost-Indië voor Nederland
begin 17e eeuw. 
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‘Toen meldde Jan Pieterszoon Coen na een bloedig gebeuren aan zijn principalen in Nederland:
“Alle de steden ende sterckten van Banda zijn door Gods genaede ingenomen, geraseert
(met de grond gelijkgemaakt), verbrandt ende omtrent 1200 zielen becomen.” ’ (Berg J. van
den, 1995: 8) Met andere woorden: met Gods genade zijn er twaalfhonderd
inheemsen vermoord.

Mevrouw Van den Berg - De Rave verzocht gouverneur-generaal De Graeff
‘Van den Berg gratie te willen verleenen; geen genade voor recht, Excellentie, doch Recht
door genade.’ (21), (bijlage 4, pagina 7 en 8 van 8)

De rechter had geen oor voor het ‘genadeverzoek’ van de partner van Van den Berg,
ondanks haar historisch onderbouwde betoog.

Wat ging aan de veroordeling vooraf? Om zijn doel te bereiken, had de christen-
officier tijdens zijn ruim twee weken durende patrouille zijn martelprogramma op de
dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed laten uitvoeren. Het zou kunnen dat hij het niet
zo bedoelde, wat de rechter in deze situaties wel vaker hoort van de daders. Echter,
de arbeider kreeg op bevel van hem systematisch stokslagen, schoppen en weinig
nachtrust. Het slachtoffer werd uitgehongerd en vernederd, werd vastgebonden, aan
touwen gehangen, bedreigd en geïntimideerd. Van den Berg had pech doordat enkele
details van zijn handelingen en gedrag ten opzichte van zijn moslimknecht Moeloed in
een persbericht waren uitgelekt. Naar aanleiding van dit bericht stelden een jaar later
in 1929 Tweede Kamerleden hier vragen over. In plaats van een heldenstatus te krijgen,
zoals Hendrik Colijn, Jan Pieterszoon Coen, Joannes Benedictus van Heutsz, Gotfried
Coenraad Ernst van Daalen, Simon Hendrik Spoor en honderden anderen die heel
lang als helden werden erkend en behandeld, moest luitenant Van de Berg zich voor
de krijgsraad verantwoorden. De details in het volgende telegram over het vonnis
van Cornelis van den Berg waren een zware teleurstelling voor hem, mevrouw
Van den Berg - De Rave en zijn vrienden.
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Pas na Kamervragen informeert gouverneur-generaal De Graaff de Nederlandse
regering over de schending van mensenrechten door luitenant Van den Berg. (Bijlage 5,
pagina 6 van 18) Mogelijk was dit zonder media-aandacht en Tweede Kamervragen niet
gebeurd.

De klacht in eerste aanleg tegen luitenant Van den Berg luidde: ‘Opzettelijk en na
daartoe te voren in kalm overleg’ had de officier ‘het voornemen opgevat,’ (5), (bijlage 2,
pagina 1 van 5) de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed alias Pa Moedai, tussen 16 juli
en 4 augustus 1928 dagelijks te mishandelen. (1), (22) In het Nederlands-Indisch Leger
was er een zekere mate van moslimhaat die bijvoorbeeld tijdens de Atjeh-oorlog tot
uiting was gekomen. Mogelijk speelde dit een rol om met voorbedachten rade een
moslim te willen vernederen.

4.1  Stamboek luitenant Van den Berg

Van den Berg kreeg bij zijn geboorte drie christelijke voornamen. Mogelijk is hij door
zijn ouders christelijk opgevoed. Al heel jong sloot hij zich aan bij de militie. (16)
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Cornelis Albertus Jakob van den Berg, geboren in Amsterdam, werd op 17-jarige
leeftijd soldaat en groeide ook op in Amsterdam. (17)

Ruim een jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Van den Berg
actief in het leger. In het begin als soldaat bij het instructiebataljon en na zeven jaar was
hij bevorderd tot tweede luitenant bij de infanterie. Op 6 mei 1922 vertrok Van den Berg
naar Oost-Indië met het stoomschip ‘Tambora’ om zijn land bij de ‘gratie Gods als
officier’ te dienen. (17)

Het stamboek van luitenant C.A.J. van den Berg. (17)
Cornelis van den Berg diende laatstelijk als 1ste luitenant van de Infanterie te

Magelang. (23), (bijlage 5, pagina 8 van 18)
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Christenen in Indië werden gewantrouwd door de overwegend islamitische
inheemsen. Van tijd tot tijd vielen er slachtoffers onder de christenen. In regio’s met
veel moslims werd de sharia (islamitische wetgeving) soms gedoogd. Vooral zendelingen
waren het middelpunt van de kritiek en aanvallen van de moslims.

Een naamgenoot van luitenant Cornelis van den Berg, de advocaat Lodewijk Willem
C. van den Berg, deed in de jaren zeventig van de 19e eeuw onderzoek in Indië. In 1874
verscheen zijn werk De beginselen van het Mohammedaansche recht. In Indië was deze
Lodewijk van den Berg ambtenaar voor de beoefening van inlandse talen en tevens
was hij adviseur voor oosterse talen en mohammedaans recht. In 1883 publiceerde hij
een studie over het Arabisch recht. (Moereels, 1938: 10) En ditzelfde jaar werd bij de
autoriteiten, onder anderen de minister van Koloniën en ambtenaren van de residentie
Tapanoeli (Sumatra), een vreselijke gebeurtenis bekend. Nadat een anonieme schrijver
bekend maakte dat de zendeling M. van Dalen een rol gespeeld zou hebben bij de
bekering van een moslim, die ‘den Christelijke godsdienst zou aannemen’, werd deze
christen in wording door drie andere dorpsgenoten doodgeschoten. (bijlage 3, pagina
2 van 4)

Wie weet, hebben zulke berichten en andere informatie uit het verleden invloed
gehad op deze christelijk (vooral gereformeerden kwamen in aanmerking voor de
officiersfunctie) opgevoede officier van het Nederlandse leger. Anders zouden zijn
hierna beschreven handelingen tegenover de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed
moeilijk te verklaren zijn.

In naam van de Koningin

In Indië heeft ‘de jonge officier gedurende bijna vijftien jaren naar zijn beste weten en
kunnen Hare Majesteit de Koningin gediend.’ (21), (bijlage 4, pagina 6 van 8)

Op patrouille kan de zelfbeheersing van Van den Berg soms tekortschieten, zoals
dit het geval was rond de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed. Hiervoor werd de
officier door een krijgsraad gevangen gezet. Volgens zijn vrouw Van den Berg - De Rave
vloeide het gebeurde voort

‘uit een groote mate van zenuwoverspanning.’ Echter, luitenant Van den Berg werd
‘in de Pers uitgemaakt voor: gedegenereerde te velde, Europeesch sadist, sadistische beul,
beul in uniform, rotte appel in de mand en werd gerangschikt onder misdadig rapaille,
schuim onzer natie, uitschot, enz. enz.’ In de Tweede Kamer zei een van de leden:
‘Deze man heeft zich aan de meest beestachtige mishandelingen schuldig gemaakt.’
(21) (bijlage 4, pagina 6 en 7 van 8)
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Mevrouw Van den Berg - De Rave was het oneens met de critici van haar vriend:
‘Het leven van een bruin mensch heeft ook in de oogen van Van den Berg evenveel waarde
als dat van een blank mensch.’ (21), (bijlage 4, pagina 7 van 8)

Na de veroordeling door de krijgsraad van luitenant Van den Berg, liet zijn vrouw
in 1930 de door de koningin benoemde gouverneur-generaal van Oost-Indië, Andries
Cornelis Dirk de Graeff, schriftelijk onder meer weten dat hij

‘vijf van de beste jaren zijns levens als een misdadiger in de gevangenis te moeten door-
brengen, op de meest oneervolle wijze uit Harer Majesteits dienst te worden verwijderd,…’
(21), (bijlage 4, pagina 7 van 8)

Mevrouw Van den Berg - De Rave

In zijn privéleven in Indië was Van den Berg redelijk succesvol. Zijn echtgenote,
mevrouw H.W. de Rave, was de dochter van de onderdirecteur bij het Landsopvoe-
dingsgesticht te Ngawi, de heer B. de Rave. (21)

Het zou kunnen dat de jonge Van den Berg door zijn toekomstige schoonvader
geïnformeerd werd hoe hij de ‘ontspoorden’ van de samenleving op het rechte pad van
de christelijke beschaving bracht. In die tijd, tussen 1900 en 1930, vond dit in Indië
regelmatig plaats met de rotan-stokslagen. Bekend is dat deze wijze van ‘opvoeden’
makkelijk kan ontsporen naar mishandelingen met ernstige lichamelijke en geestelijke
complicaties voor de gestraften.

4.2  Persbericht Aneta

Op 12 juni 1929 verscheen een bericht (telegram) van Aneta (de Indische variant van
de ANP) over luitenant der Infanterie Van den Berg. Het kwam hierop neer dat tijdens
een patrouilletocht in Tarakan (eiland bij Borneo) hij de moslimdwangarbeider
Moeloed alias Pa Moedai met het hoofd omlaag zou hebben opgehangen. De reden voor
deze mishandeling was volgens de Aneta dat ‘den arbeider uit de veldflesch van den officier
had gedronken. Van den Berg werd door de krijgsraad veroordeeld. (1)

De media en het door de overheid gesubsidieerde persagentschap Aneta hadden met
onjuiste berichtgeving getracht het drama rond Mohammed Moeloed te verdoezelen.
Van de vele duizenden gruweldaden (de laatste door de staat erkende Rawagede) zal
het leeuwendeel waarschijnlijk ook op deze manier door de pers gebagatelliseerd zijn.
Echter, dankzij enkele leden van het Nederlandse parlement, is de waarheid in de
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kwestie van Van den Berg alsnog boven water gekomen. Gezien de recente herleving
van de karakteristieken van deze misdaden door een andere religieuze groep militairen
in het Midden-Oosten, de Islamitische Staat, kan de lezer anno 2015 door terug te blikken
op de laatste dagen van Mohammed Moeloed, een indruk krijgen wat de duizenden
slachtoffers op dit moment onder het IS-bewind willoos moeten ondergaan.

Met dit bericht trachtte de persdienst Aneta de buitenwereld op het verkeerde been
te zetten (1). 

Kranten en de minister van Koloniën

Het bericht rond Moeloed dat het persbureau Aneta publiceerde en dat daarna
overgenomen werd door Nederlandse kranten, heeft zijn oorsprong bij de Indische
regering.

In een briefwisseling in 1917 tussen minister van Koloniën Th.B. Pleyte met de
gouverneurs van de Nederlandse koloniën werd duidelijk hoe zo’n bericht naar een
persbureau en bladen in de koloniën en het moederland ging. Pleyte:

‘De in Nederland verschijnende nieuwsbladen bevatten telkens na het inkomen der Inlandsche
mails, min of meer uitvoerige berichten omtrent den gang van zaken daar te lande’ en verder
schreef de minister dat ‘deze worden ontleend aan de Indische dienstbladen, die voor een
groot deel gebruik maken van de mededeelingen, verslagen en rapporten, die vanwege
het Gouvernement van Nederlandsch-Indië in de “Javasche” courant worden openbaar
gemaakt.’ (42)

Volgens Pleyte was het voorgaande ook een bron van inlichtingen en voorlichting
aan mensen in Nederland die op welke wijze dan ook in relatie staan tot de bevolking
van Nederlands-Indië. (42)

Veldflesch. Inhoudelijk was de informatie rond de veldfles anders. De bron van de
onjuiste berichtgeving was moeilijk te achterhalen, deze kon bij de overheid, maar ook
bij de persdienst liggen. Dit bleek uit de berichtgeving rond deze strafzaak. De behan-
deling van het hoger beroep bij het Hoog Militair Gerechtshof trok de aandacht van
verschillenden kranten. Het Volk van 2 november 1929 citeerde enkele stukken uit
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Nieuwe Soerabaja Courant. De laatst genoemde krant schreef op grond van de afgelegde
getuigenissen het volgende:

‘Er werd in een streek van de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo (Boelangan) een
patrouille-tocht gehouden onder bevel van luitenant Van den Berg. Het ging om militair
gezagsvertoon. Bij een afmarsch had de kommandant gevraagd, of allen thee in hun veld-
flesch hadden; aller antwoord was bevestigend. Maar bij inspektie bleek een Madoereesche
dwangarbeider, Moeloet (moet zijn Moeloed, NM), (…) niet van thee te zijn voorzien. (…)
In een der dorpen op de marschroute werd Moeloet ongeveer twee uren lang op bevel van
V.d. Berg aan zijn handen opgehangen met de voeten vrij van den grond. (…).’ (23), (bijlage 5,
pagina 17 van 18), (schets A, pagina 71)

Deze manier van ophanging was het begin van de mishandelingen die enkele weken
zouden aanhouden.

Aanklacht. De aandacht van de media volgde na een klacht van de Europees
sergeant van de infanterie van het detachement te Tarakan, H.G.M. de Roos. Deze klacht
leidde tot een door de krijgsraad verricht gerechtelijk onderzoek naar en veroordeling
van luitenant Van den Berg. (2)

De minister van Koloniën ontving in maart 1929 een telegram. Hieruit viel af te
leiden dat de luitenant geen eer zou verdienen aan deze kwestie. In plaats daarvan
zou hij zich voor de krijgsraad moeten verantwoorden. Er was namelijk al tegen zijn
handelingen tegen Moeloed op de patrouille geklaagd en er was een aanvang gemaakt
met een gerechtelijk onderzoek.

Door een artikel in een dagblad was het parlement al enkele maanden eerder
(15 maart 1929) op de hoogte op het hiervoor vermelde. In april 1929 stelde het Tweede
Kamerlid L.L.H. de Visser naar aanleiding hiervan enkele vragen aan de minister
van Koloniën ‘betreffende de mishandeling van een dwangarbeider door Luitenant C.A.J. van
den Berg.’ (2)

Een paar maanden later, in juni van hetzelfde jaar, stelde ook het Tweede Kamerlid
J.E.W. Duys (SDAP) vragen aan de voorzitter van de Kamer en aan de minister van
Koloniën, J.C. Koningsberger, betreffende deze zaak. (9) Deze vraagstelling was
naar aanleiding van de door de krijgsraad opgelegde straf. (vervolg zie paragraaf 5.3
‘krijgsraad’)
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Naar aanleiding van Kamervragen, het telegram aan de minister van Koloniën. (2)

De schrik zat er goed in bij de familie van de aangeklaagde luitenant. Zijn moeder,
mevrouw de weduwe B. van de Berg - Veenhoff, wilde de minister spreken, waar-
schijnlijk om zijn onschuld te bepleiten. Bijvoorbeeld door te wijzen op een handelwijze
die regelmatig voorkwam jegens Oost-Indiërs tijdens de vele patrouilles van militairen
en politie. Op deze manier werd vaak het verzet van de onwillige gebroken. Haar zoon
had misschien een schouderklopje en een dank-je-wel verdiend.
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Ook de moeder van de luitenant bemoeide zich met de rechtszaak. (2)

Gezien de openbaarmaking van gruwelijke details van de mishandeling en de hierna
beschreven aanvang van het gerechtelijk onderzoek door het Hoofdkwartier te
Bandoeng, kon officier Van den Berg een heldenstatus vergeten.
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Deze keer ging het Hoofdkwartier te Bandoeng, een afdeling van het Departement
van Oorlog, volgens de gangbare protocollen te werk. (2) In het verleden gebeurde het
vaak dat Europese officieren (alleen christenen mochten de hogere militaire rangen
bekleden) bij wredere confrontaties tussen het leger en inheemse burgers (bijna altijd
moslims) in verzet niet gemakkelijk voor de krijgsraad verschenen. De hierna getoonde
documenten met de beschreven krijgshandeling in 1905 geven een indruk van de zich
zeer regelmatig voordoende wreedheden van het leger tegen moslims in verzet.
(3), (bijlage 1)
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In 1905 konden de meeste betrokkenen van dit soort gruweldaden uiteindelijk de
dans ontspringen. Hoge militairen zoals Van Heutsz werden zelfs gedecoreerd en
gepromoveerd tot gouverneur. (4), (bijlage 1)
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Na WO II waren de moslimaanhangers van de onafhankelijkheidsstrijder Soekarno
vogelvrij. Velen van de 100.000 soldaten, ‘onze jongens’ (Speerstra: 2015), christensoldaten
van het KNIL en de Speciale Troepen die zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden
gingen, in tegenstelling tot de Duitsers en de Japanners, vrijuit. Tegen de KNIL’ers
onderluitenant Jan Vermeulen en kapitein Rijborz, ondergeschikten van kapitein
Raymond Westerling die carte blanche kreeg om orde op zaken te stellen op Celebes,

‘werd kort na de boven vermelde koloniale oorlog strafrechtelijk onderzoek ingesteld
vanwege hun optreden op Celebes. Het onderzoek verdween in de doofpot. Vervolging van de
militairen werd ondoenlijk geacht. Westerling was destijds voor de Nederlandse regering
boven elke verdenking verheven.’ (Nicolasen: 2013)

Vermeulen kreeg in 1949 de Bronzen Leeuw voor zijn werk in het verzet in Neder-
land tijdens de Tweede Wereldoorlog, op de Willemsorde na de hoogste militaire
onderscheiding. (Nicolasen: 2013)

‘In 1947 hadden Nederlandse soldaten bijna alle mannen (moslims, NM) van het dorp
Rawagede omgelegd: men telde er 431 doden.’ (Schouten: 2008) Een van de weinige over-
levenden van deze oorlogsmisdaad (‘overleefde het genadeschot’), de hoogbejaarde 87-jarige
Saih Bin Sakam (‘Pa’ Saih), kwam in 2010 naar Nederland. Kortekaas: ‘Hij wil dat
Nederland eindelijk echt het bloedbad in Rawagede erkent en is hier voor overleg met de advo-
caat die hierover een zaak heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat’. (Kortekaas: 2010)
Een jaar later bood Nederland pas na een rechtszaak van hoogleraar en advocaat
Liesbeth Zegveld zijn excuses aan.

In NRC meldde onderzoeker Speerstra ‘dat tijdens de reguliere patrouilles op Java en
Sumatra (beide eilanden hebben overwegend een moslimbevolking, NM) veelvuldig
standrechtelijke liquidaties zijn voorgekomen.’ Ook ‘de degelijk opgevoede Ale van der Meer uit
Sint Nocolaasga (Friesland) wist er van mee te praten. (…) Op Java schoot hij een scherpschutter
van een dak. Het bleek een jongentje van dertien te zijn.’ Later na een biecht en daarna
tijdens de thuisvaart aan boord van een schip zei de priester nadrukkelijk tegen hem:
”Wat je me nu allemaal aan verschrikkelijks vertelt, mag je nooit, nooit verder vertellen.”
(Speerstra: 2015)

Een andere soldaat, de heer Van Oort (diende destijds bij het Korps Speciale Troepen,
hij deed niet mee met het vermoorden van vrouwen en kinderen), vertelde op een ander
moment dat een officier een jongen van twaalf door zijn hoofd had geschoten, omdat
deze dacht bedrogen te zijn door dat jochie. Het bleek dat het kind hem niet voor de gek
had gehouden, maar de waarheid had verteld. (Schouten: 2008)

‘Een andere keer lag Van Oort te slapen, toen hij midden in de nacht een schot hoorde.
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Hij hield zich stil. De volgende ochtend zag hij dat bij een van zijn maten een dode vrouw
naast het bed lag. ”Hij zei: ‘Ik was er klaar mee, dus ze moest mijn bed uit’ “, vertelde Van
Oort.’ (Schouten: 2008)

Gelet op het voorgaande zou luitenant Van den Berg zich niet druk hoeven te maken
over zijn handelwijze bij de patrouille. Dit zou een juiste inschatting geweest zijn, maar
nu de media en hierdoor het parlement zich er mee gingen bemoeien, zou het voor
hem anders kunnen uitpakken dan verwacht. Onderzoekers van het gerechtelijk team
brachten de activiteiten van de officier van de eerste tot de laatste dag in beeld. Ten
slotte kreeg de minister van Koloniën de rapporten onder ogen. Met deze informatie
hoopte de bewindsman de vragen van Kamerlid De Visser en anderen te kunnen
beantwoorden.

Kritische Nederlandse politici wilden niet dezelfde fouten maken als andere
bevriende Europese landen. Ze wilden voorkomen dat Nederlandse militairen tijdens
expedities het ook zo bont zouden maken als bijvoorbeeld de Portugezen in het verleden.
Zie het volgende telegram voor de details:
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Ook Portugezen konden tijdens een expeditie gruwelijke wreedheden begaan.
NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr. 144,
Portugeesche wreedheden op Timor, 28 augustus 1912, Letter Q12.
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Hoofdstuk 5:

De laatste patrouille van luitenant 

C.A.J. van den Berg

5.1 Held tijdens patrouille 1928

1ste Luitenant Van den Berg was bij de Infanterie van het Garnizoen-Bataljon van
de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, Detachement Tarakan. In 1928 was hij op
patrouille gedurende de maanden juni, juli en augustus. Van 12 juli tot en met 17 augustus
stond de tocht onder zijn commando en deze vond plaats in de Lepo Maoetstreek en de
Tidoengsche Landen, Zuider – en Oosterafdeling van Borneo. (5), (bijlage 2)

Tijdens een patrouille met soldaten werden meestal gezonde, sterke arbeiders uitge-
zocht voor de zware tocht door moeilijk begaanbare gebieden. ‘Mohammed’ Moeloed
verkeerde vlak vóór deze patrouille in een goede gezondheid en had een goed gespierd
uiterlijk. Uit niets bleek dat hij aan een ziekte leed. (23), (bijlage 5, pagina 11 van 18)

Aan de patrouille was de dwangarbeider Moeloed alias Pa Moedai (was een
veroordeelde met het registratienummer 1048) toegevoegd. (6), (bijlage 2)

Tijdens een deel van deze patrouilletocht heeft Van den Berg Moeloed (moslim, NM)
‘opzettelijk en na daartoe te voren in kalm overleg, (…) herhaaldelijk mishandeld en op zijn
uitdrukkelijken last doen mishandelen.’ (6)

Terwijl Moeloed in goede gezondheid was, verkeerde zijn chef, luitenant Van den
Berg in ‘moeilijke persoonlijke omstandigheden.’ Volgens het gerechtshof was bij het verhoor
van de luitenant en uit getuigenverklaringen komen vast te staan dat de op Moeloed
gepleegde mishandelingen ‘het uitvloeisel zijn geweest van beklaagdes gemoedstoestand,
(…).’ Zijn slechte humeur kwam door huiselijke omstandigheden en ongunstige
verhoudingen in dienst. (23), (bijlage 5, pagina 11 en 12 van 18)

Heldenrol mislukt. De dienstverhouding van Cornelis van den Berg was al bij het
begin van de patrouille gestoord. Hij wilde zich van zijn beste kanten laten zien en wilde
daarom deze patrouille

‘tot elken prijs tot een voor hem gunstig en spoedig einde brengen, (…).’ (23), (bijlage 5,
pagina 11 van 18)
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In deze rol, het verkrijgen van een vorm van een heldenstatus, voelde Van den Berg
zich gedwarsboomd door ‘Mohammed’ Moeloed en de luitenant

‘steeds meer en meer geprikkeld is geworden en Moeloed het object was, waarop beklaagde zijn
reacties afleidde, in welken gemoedstoestand hij steeds meer de juiste verhoudingen uit het
oog heeft verloren en zich geen voldoende rekenschap gaf van de draagwijdte zijner hande-
lingen.’ (23), (bijlage 5, pagina 11 van 18)

Echter, het Hoog Militair Gerechtshof was van mening dat niet gebleken was dat
Van den Berg de handelingen (mishandelingen) niet zouden kunnen worden toegerekend
wegens een ziekelijke verstoring van zijn verstandelijke vermogens. (23), (bijlage 5,
pagina 12 van 18)

Het Hoog Militair Gerechtshof: ‘dat integendeel uit beklaagdes houding gedurende de
patrouille is komen vast te staan dat hij wist wat hij deed, zoodat beklaagde voor zijne daden
strafrechtelijk aansprakelijk behoort te worden gesteld.’ (23), (bijlage 5, pagina 12 van 18)

Het zou mogelijk kunnen zijn dat Van den Berg zijn heldenrol probeerde af te dwingen
door Moeloed opzettelijk en systematisch te (laten) mishandelen. Zijn militaire collega’s
in Indië zijn vaker, ondanks vergelijkbare handelwijzen, geridderd door de koningin.

5.2 ‘Mohammed’ Moeloed vraagt om genade

De misdragingen van de groep militairen begonnen vier dagen na het begin van de
patrouille. Er waren geen signalen dat deze soldaten een vooropgezet plan hadden om
Moeloed hard aan te pakken. Echter, de passages uit de getuigenis van zijn vrouw doen
vermoeden dat Van den Berg iets opzienbarends zou kunnen uithalen. En dat lukte hem
ook.

Op 16 juli ’s middags te Bangau Bioek, moesten in het bijzijn van luitenant Van den
Berg de sergeant Veldman en de fuselier Paidin de dwangarbeider Moeloed gedurende
één tot twee uur op een bepaalde manier vastbinden,

‘Door onder hem gestelden de armen boven het hoofd uitgestrekt op te doen binden aan een
paal door middel van een touw, waarvan het uiteinde over het boveneinde van den paal en
tevens om het lichaam van Moeloed werd gebonden en vervolgens bevestigd, zoodanig, dat
Moeloeds teenen nog juist den grond konden raken.’ (Schets A), (6), (bijlage 2, pagina 1
van 5)
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Vanaf eind 20ste eeuw werd onder meer deze vorm van straf vaker toegepast op de
Javaanse en Chinese contract- en dwangarbeiders van de tabaksplantages en kolenmijnen
op Sumatra’s Oost- en Westkust. Hoewel de straf in het bijzijn van de controleur
(ambtenaar van Justitie) werd uitgevoerd, kwam het ook dan regelmatig voor dat de
gestrafte zwaar gewond raakte of in het ergste geval de straf niet overleefde. Een
gewonde arbeider moest zijn werk hervatten en bij te laat op het werk verschijnen of bij
onvoldoende prestaties kon deze opnieuw veroordeeld en met de rotanstok geslagen
worden. Deze straf mocht alleen na goedkeuring van een arts uitgevoerd worden. Deze
medicus was in dienst van de werkgever en durfde niet voor zijn patiënt op te komen.
Deze straffen waren legaal, ze hadden een wettelijke basis en ze waren contractueel
vastgelegd in de Koelieordonnanties.

(Schets A). Moeloed op tenenstand.
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De duur van deze straf is bepalend voor het effect. Van korte duur had meestal geen
zin, maar te lang was riskant. De heer Moeloed werd pas na ruim twee uur losgemaakt,
maar helaas niet voor lange tijd. Om onbekende reden werd hij gedurende de nacht
van 16 op 17 juli opnieuw vastgemaakt, nu in een andere stand.

De soldaten, fuselier Kainama en collega’s, moesten Moeloed de hele nacht met zijn
handen op de rug in gebonden toestand op de grond laten liggen. (Schets B), (6), (bijlage 2,
pagina 1 en 2 van 5) Op het eerste gezicht lijkt deze straf niet al te kwellend te zijn.
Maar ’s avonds in de tropen op de onbedekte grond liggen en je handen niet kunnen
gebruiken om de muggen en andere stekende insecten van je ontblote zwevende
lichaam te verjagen is een zeer ernstige lichamelijke en geestelijke marteling. En doordat
de touwen de onderhuidse bloedstroom vertragen en opstuwen, zullen de muggen het
bloed van het slachtoffer met alle gemak kunnen opzuigen.

Het Hoog Militair Gerechtshof schreef dat deze mishandelingen op een
‘hoogst wreede wijze hebben plaatsgehad, ten gevolge waarvan het slachtoffer onduldbare
pijnen heeft moeten lijden. (23), (bijlage 5, pagina 12 van 18)

De Nieuwe Soerabaja Courant gaf op basis van enkele getuigen de volgende details:
‘De man kermde zoo hard, dat zelfs de dekkingsmanschappen achter de patrouille hem hoor-
den. ‘Nachts vóór het slapen gaan werden Moeloed de handen op den rug gebonden, zoodat
hij op den buik moest liggen; zoo geschiedde op vele volgende avonden.’ (23), (bijlage 5,
pagina 17 van 18)

De strafmethodiek en de variatie hierin waren geen uitvinding van luitenant
Van den Berg. Nederlandse koloniale bestuurders in Oost- en in West-Indië schijnen de
straf op ‘tenenstand’ aangevuld met enige variatie al eeuwen toe te passen. Na de
afschaffing van de slavernij in 1862 in Nederlands-Indië zijn de autoriteiten door-
gegaan met onder meer het opleggen van stokslagen als straf die gewoonlijk in de
slavernij werd uitgevoerd. In het NIL kregen de militairen ook onderricht in de
uitvoering van deze straf. Deze straf, de rotanstokslagen, al dan niet op tenenstand,
werd in details wettelijk gereguleerd, maar werd te pas en te onpas toegepast.

Neem de contractarbeiders van de plantages van de Oostkust van Sumatra. Een paar
decennia vóór de tocht van officier Van den Berg met zijn dwangarbeider Moeloed,
moesten contract- en dwangarbeiders bij het minste vergrijp, bijvoorbeeld te laat op het
werk verschijnen, vastgebonden aan een paal een pak slaag met de rotanstok op hun
blote lijf op tenenstand ondergaan.
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Een contractant van een plantage op Sumatra wordt, vastgebonden op tenenstand,
op de blote billen geslagen met de rotanstok.

Tijdens de slavernij tot 1863 in Nederlands-Guyana (Suriname) en op de Neder-
landse Antillen werden de slaven op vergelijkbare wijze gestraft als Van den Berg deed
in 1928. Het vastgebonden en gefixeerde slachtoffer (zie de volgende schets van een slavin
in Suriname) is dan volkomen machteloos. De gedachte achter deze aanpak zou
kunnen zijn dat de gestrafte nooit meer een aanleiding zal willen geven om wederom
in aanmerking te komen voor deze kastijding.
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Een uit West-Afrika door de
Nederlandse West-Indische Compag-
nie ontvoerde vrouw in de 18e eeuw
in Paramaribo, Nederlands-Guyana
(Suriname), wordt mishandeld. Als
slavin wordt zij na een veroordeling
door de Raad van politie in het
openbaar op een plein voor het Hof
van Justitie op tenenstand met de
zweep geslagen op de ontblote rug en
billen. De rotanstok was vervangen
door de zweep van een flinke tak van
de tamarindeboom. (Slavernij in Suri-
name: 1667-1863)

Een ontvoerde West-Afrikaan die
in Suriname aan een planter verkocht
was om volgens de toen geldende
koloniale wettelijke regels als slaaf
gebruikt of gestraft te mogen worden.
Hier ondergaat de slaaf zijn straf en
wordt hij op tenenstand op zijn borst
en buik met volle kracht gezweept.
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(Schets B). Vóór het slapen gaan werden ’s nachts Moeloeds handen op zijn rug
gebonden en moest hij in deze toestand op zijn buik gaan liggen. Deze straf zou nog op
vele volgende avonden worden voortgezet. Hij zal al die avonden niet of slecht hebben
kunnen slapen, omdat hij ook voor muggen en andere insecten in deze toestand niet van
zijn blote huid kon afhouden.

De volgende dag, overdag op 17 juli, moest ‘Mohammed’ Moeloed gewone arbeid
verrichten en ’s middags werd hij weer als de vorige dag gedurende één tot ruim twee
uur in dezelfde toestand (schets A) aan de paal vastgebonden. (6), (bijlage 2, pagina 2
van 5) Hij zal wel weinig geslapen hebben en door een combinatie van zweepslagen en
vernederingen was hij eigenlijk al in deze fase van de tocht een geestelijk en lichamelijk
wrak. De dwangarbeider onderging gedurende de nachten van 17 op 18 juli en van
18 op 19 juli te Bangau-Bioek dezelfde behandeling als in schets B. Deze behandeling
door galerijwachten in opdracht van luitenant Van den Berg werd tot 29 juli ook op
andere locaties van de mars voortgezet, zoals Toea, Keboeang, Lemoetan en Lioek.
Overdag moest Moeloed gewoon werk verrichten. (6), (bijlage 2, pagina 2 van 5)
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‘Genade’, zei Moeloed

De mishandeling van Moeloed had hem waarschijnlijk uitgeput, want toen de groep
van de patrouille onderweg op een berg rust nam, was Moeloed wat achtergebleven.
De vermoeide Moeloed moest toen vóór de groep verder marcheren en werd met een
speciale stok om mensen af te ranselen zodanig bewerkt totdat hij ging smeken. Er werd
gerapporteerd dat

‘Op den 29en juli gedurende het laatste gedeelte van den marsch naar Berini vóór zich uit te
doen loopen en zoo vaak Moeloed den pas vertraagde, hem met een stok (rotanstok, NM) te
stooten en te slaan tot Moeloed om genade vroeg.’ (Schets C), (6), (bijlage 2, pagina 2 van 5)

Met een vergelijkbare stok werd de arbeider Moeloed geslagen. Tropenmuseum Rotanstok

coll.nr. A-3731

Na een serie van 20 stokslagen houdt het slachtoffer er meestal open wonden aan
over. Deze raken geïnfecteerd, waarna ze gaan etteren. Het kwam dan vaak voor dat een
tweede serie stokslagen plaatsvond op de nog niet genezen wonden. Deze doen de
pussende wonden naar de spieren uitbreiden. De gehavende arbeiders kwamen dan te
overlijden.

(Schets C). Met slagen en
stoten met de stok (rotan-
stok, NM) werd Moeloed
aangespoord om sneller te
lopen. De arme arbeider
hield het niet meer en
smeekte om genade. (6),
(bijlage 2, pagina 2 van 5)
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‘Op dien dag te Berini, in den middag, door een of meerdere thans niet nader bekende
ondergeschikten te doen binden als sub I (schets A, NM) en Moeloed zo ongeveer één uur,
althans geruimen tijd te laten hangen.’ (6), (bijlage 2, pagina 2 van 5)

Luitenant Van den Berg liet Moeloed de nacht van 29 op 30 juli, zoals eerder aange-
geven, in gebonden toestand doorbrengen. (Schets D), (6), (bijlage 2, pagina 2 van 5)

(Schets D). Moeloed moest in de nacht van 29 op 30 juli in gebonden toestand
slapen. Het was een wonder dat hij nog ademde. Ik schat in dat de meeste inheemse
arbeiders die dan vaak niet in een optimale voedingstoestand verkeren, door behan-
deling al op dit moment zouden bezwijken.

Geloof het of niet, maar ‘Mohammed’ Moeloed trachtte zich te bevrijden van de
voren beschreven mishandeling en deed een vluchtpoging. Luitenant Van den Berg nam
hem persoonlijk genadeloos te grazen.

‘Nadat hij in den ochtend van den 30en juli was gevlucht en den 31den juli was opgevat te
Apo Peng en door Dajaks van Lg.Ngiam te zijn overgebracht naar Lg.Ngiam, aldaar zelf te
binden met hulp van getuige Kainama, of te doen binden door dezen getuige, met de voeten
gespreid, de handen op den rug en een balk in den nek, met den kin rustende op een bamboe
van de vloer, waaraan de uiteinden van evengenoemden balk stevig waren bevestigd (schets E)
en hem zoo ongeveer een uur althans geruimen tijd te doen liggen en hem daarop bij
vertrek per prauw te doen roeien.’ (6), (bijlage 2, pagina 2 en 3 van 5)
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(Schets E). Op deze manier wilde Van den Berg de arbeider Moeloed het vluchten
afleren. Deze bouwconstructie zal hij niet van zijn ouders, familie of vrienden geleerd
hebben, maar eerder van de genie van het Nederlands-Indisch Leger.

Na deze straf was Van den Berg nog niet klaar met Moeloed. Zolang de uitgeputte
dwangarbeider nog kon ademen, had de officier steeds een nieuwe verrassing voor hem
in petto. Op 31 juli tijdens een rustperiode, liet de officier Moeloed door fuselier
Kainama op de volgende manier vastbinden:

‘de linker voet aan rechterhand en den linkervoet aan linkerhand, achterwaartsom (schets F)
en hem zonder eten gedurende 1 à 2 uur, althans geruimen tijd, met zijn buik te doen liggen
op een door de zon zeer verhitten steen.’ (6), (bijlage 2, pagina 3 van 5)
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(Schets F). Moeloed moest in deze vastgebonden houding een paar uren zonder eten
in de felle zon op een hete steen liggen. (6), (bijlage 2, pagina 2 en 3 van 5)

Deze straf in de felle zon heeft veel overeenkomsten met ‘di djemoer’ die rond 1900
op Sumatra’s Oostkust, de contractarbeider ‘Mohammed’ Ismat moest ondergaan. De
heer Ismat was van de plantage weggelopen en werd door de Batakkers opgespoord en
teruggebracht. Voor het oppassershuis op het voorerf van de administrateurswoning
werd met een dikke stok c.q. met een stuk hout zijn rug net zo lang bewerkt totdat hij
bloed overgaf en ‘in zwijm’ viel. Ismat werd ook gedurende veertien nachten achter
elkaar, van zes uur ’s avonds tot de volgende ochtend zes uur, in een onmogelijke
houding vastgebonden, terwijl hij overdag ook gedurende veertien dagen, op het
terrein van de oppasserswoning in de zon moest staan, de zogenoemde ‘di djemoer’.
(zie afbeelding hierna). (Breman, 1987: 335-6)
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‘Mohammed’ Ismat in ‘di djemoer’. Bij deze straf mocht het slachtoffer niets te
drinken krijgen. In de felle zon bij een temperatuur van rond de dertig graden kan dit
tot uitdroging, bewusteloosheid en shock (zonnesteek) leiden. Een epileptisch aanval is
het teken dat de gestrafte stervende is.

Ook hierna handelde Van den Berg overdreven; alsof Moeloed nog de kracht en de
moed had om in verzet te komen. Met veel machtsvertoon liet de officier zijn arbeider
op een religieuze manier (variatie op Jezus aan het kruis) opknopen. ’s Avonds na terug-
keer van de patrouille te Berini werd Moeloed in het bivak door vijf soldaten en andere
hulpen weer in dezelfde houding vastgebonden als in schets F. De gestrafte dwang-
arbeider liet men zo geruime tijd liggen. (6), (bijlage 2, pagina 3 van 5)

Fuselier Djowikromo werd opgedragen om de heer Moeloed alias Pa Moedai de
volgende nacht op de volgende wijze te knevelen:

‘hij werd gedurende de nacht gebonden met stokken tusschen zijn gespreide armen en
beenen. (Schets G), (6), (bijlage 2, pagina 3 van 5)
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(Schets G). Moeloed moest op een nacht met stokken tussen zijn gespreide armen en
benen in deze houding slapen. Het zou een treiteractie van de christenofficier geweest
kunnen zijn. De moslim werd als een variatie op de gekruisigde Jezus opgebonden in
plaats van vastgespijkerd.
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De volgende ochtend, op 1 augustus werd ‘Mohammed’ Moeloed door infanterist
Moesa, in samenwerking met fuselier Kappuw en fuselier Djowikromo, zodanig
vastgebonden, op ongeveer dezelfde houding als in schets A, dat Moeloed de grond
met zijn voeten niet kon raken.

‘Waarbij nu echter het rechterbeen aan den paal werd bevestigd en – kleine afwisseling! –
het linker vrij bleef hangen. Om het kermen te beletten, bond men hem een stuk doek voor den
mond.’ (23), (bijlage 5, pagina 18 van 18)

In de loop van de dag werd hij door Momo, Djowikromo en Kappuw
‘gedurende meerdere uren en malen gebonden, telkens met een korten tusschenpoos, waarop
Moeloed door sergeant Veldman, althans door een of meerdere ondergeschikten moest worden
losgekapt, omdat hij, Moeloed vrijwel stervende was’. (Schets H), (6), (bijlage 2, pagina 3
van 5)

(Schets H). Moeloed werd pas losgemaakt toen hij stervende was. 

Luitenant Van den Berg werd gewaarschuwd dat Moeloed stervende was. Hij sneed
toen de touwen door en bracht de gemartelde met ammonia bij zijn positieven, waarna
deze een paar woorden kon stamelen. (23), (bijlage 5, pagina 18 van 18)

Het drossen (deserteren) van Moeloed heeft hem niet uit zijn lijden verlost, maar
zijn einde alleen maar bespoedigd. Weglopen zag men in het leger en in het bedrijfs-
leven als een vorm van verzet. Men zal alles in het werk stellen om dit tegen te gaan
door een voorbeeld te stellen. Het bedrijfsleven deed niet onder voor het NIL, zo blijkt
uit het lot van Poera II.
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Noodlot van de weggelopen arbeider Poera II

Niet alleen het NIL had te kampen met arbeiders die wegliepen. Ook het bedrijfsleven
had er last van. De arbeiders hadden meestal een geldende reden om te deserteren
(drossen). Weglopen van de werkplek kwam de arbeider duur te staan als deze gepakt
werd. Het was in Oost-Indië al jaren zo dat Europeanen hun opgespoorde weggelopen
personeel haast straffeloos mochten mishandelen tot de dood erop volgde. Op deze
wijze dachten ze de andere arbeiders vrees aan te jagen, om niet aan vluchten te
denken en het helemaal na te laten om te vluchten. Men hoopte dan dat de arbeiders
gehoorzaam zouden blijven om alle opdrachten uit te voeren. Een dergelijke Europeaan
was de 50-jarige heer Maria Catharina Lucias Langguth uit Heusden, boekhouder
van de mijnbouwmaatschappij Redjang Lebong te Lebong Donok in de residentie
Palembang. (26), (bijlage 6)

Eind 19e eeuw liet de heer Langguth de gevluchte contractarbeider Poera II door
Redjangers opsporen en naar zijn kantoor van de onderneming terugbrengen en

‘aldaar aan een dier palen heeft doen aansluiten, in dier voege dat Poera’s polsen, nadat diens
handen om bedoelde pilaar geslagen waren, met handboeien aan elkaar werden bevestigd,
(…)

en in deze toestand werd Poera twee etmalen gelaten.’ (27), (bijlage 6, pagina 2 van 4)

Contractarbeider Poera II op kantoor van de heer M.C.L. Langguth, 2 x 24 uur
vastgebonden.
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Op de derde dag werd Poera losgemaakt en naar Langguths kantoor gebracht. Lang-
guth hield Poera’s hoofd tussen zijn benen bekneld en bracht hem ‘moedwillig met een
rottanstok eenige slagen eigenhandig op billen, rug en armen’ toe. Hierna mochten op zijn
bevel zijn oppassers de strafoefening met de rotanstok voortzetten. (27), (bijlage 6,
pagina 3 van 4)

Contract-koelie Poera II wordt door de heer Langguth met een rotanstok gestraft.

De oppassers bonden Poera II aan een paal vast en lieten hem de hele nacht in deze
toestand zitten. Hierna werd hij door een paar oppassers met 50 rotanstokslagen zodanig
afgestraft dat dokter Swart Abrahamsz bij het slachtoffer de volgende verwondingen
optekende:

‘op rug en armen verscheidene streepvormige bloeduitstortingen onder de huid, een wond op
den linkervoorarm, een wond op de rechterbil, bestaande deze wond uit totaal zwart gewor-
den versterf (necrose) der huid die er in lappen bij hing, een dito wond op de linkerbil, diepe
streepvormige ontvellingen met zuchtige zwellingen, rondom beide polsen.’ (27), (bijlage 6,
pagina 3 van 4)
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De arbeider Poera II wordt op
bevel van de heer Langguth door een
oppasser aan een paal vastgebonden
en met de rotanstok afgestraft.

Poera II werd na de 50 stokslagen
en de opgelopen kwetsuren opgeno-
men in het hospitaal van de mijn-
bouwmaatschappij. Twaalf dagen
later overleed hij op 24 oktober 1899.
(27), (bijlage 6, pagina 4 van 4)

Arbeider Poera II ligt stervende in het hospitaal van de mijnbouwonderneming.
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Moeloed mocht gaan baden

Nadat Moeloed was losgekapt, werd hem enige rust gegund. De Nieuwe Surabaja
Courant schreef wat patrouilleleider Van den Berg vervolgens met Moeloed deed,

‘Na een uurtje beval de luitenant hem, te gaan baden. Dat kon alleen met bijstand en de
helper kreeg daarbij het volgende bevel: ”Wahani, wasch hem niet met zeep, gebruik zand, dat
zal zijn spieren lenig maken en laat hem vervolgens steenen dragen.” (bijlage 5, pagina 18
van 18)

Dat Moeloed nog in leven was, was onvoorstelbaar, het overtrof alle voorstellingen.
Hij moet wel over bijzondere of zelfs bovennatuurlijke krachten hebben beschikt.
In verzwakte toestand werd de arme drommel door de luitenant alsnog opgejaagd.

Hierna werd hij gedwongen te lopen,
‘en een steen herhaaldelijk op te tillen en toen Moeloed dit, doordat zijn armen en handen
reeds krachteloos waren, niet meer kon’. (6), (bijlage 2, pagina 3 van 5)
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(Schets J). Als straf werd ‘Mohammed’ Moeloed gedwongen een steen op te tillen en
weer neer te leggen. Dit moest hij blijven herhalen. Zonder de koloniale archieven zou
deze informatie naar het rijk der fabelen verwezen worden. Door deze documenten
kunnen we nu met terugwerkende kracht de ‘heldendaden’ van vele koloniale officie-
ren genuanceerder beoordelen. Velen zouden dan postuum alsnog veroordeeld kunnen
worden voor misdaden tegen de menselijkheid, want deze misdaden verjaren immers
niet.

Ondanks de penibele toestand van de arbeider liet de officier hem niet met rust.
Hij bleef zijn collega’s commanderen om Moeloed eigenlijk letterlijk ten gronde te
richten. Omdat Moeloed de steen niet meer kon optillen, werd hij in opdracht van
luitenant Van den Berg weer vastgebonden door twee fuseliers, de heren Soplantila en
Kappuw. Hij werd in dezelfde houding gekneveld als in schets F

‘en hem zoo langeren tijd te laten liggen en na hem tegen den avond te hebben doen losmaken,
hoewel Moeloed reeds op zoodanige wijze het gebruik zijner armen miste, dat hij ternau-
wernood nog zelf kon eten’. (Schets K), (6), (bijlage 2, pagina 3 en 4 van 5)
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(Schets K). Ten gevolge van de straf kon de arbeider Moeloed zijn armen niet
meer gebruiken om te eten. Hij was sterk vermagerd en hij was meer vel over been,
de contouren van het spierweefsel was haast niet meer waar te nemen. Moeloed
moest met zijn verzwakte armen de nacht toch doorbrengen met zijn handen op de rug
gedurende drieënhalve uur vastgebonden. (Schets B), (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5),
(bijlage 5, pagina 18 van 18)

De volgende dag, op 2 augustus, vertrok de patrouille van Berini naar Soengei
Aliman. Hoewel Moeloed uitgeput was en zijn benen en armen al duidelijk waren
opgezet, moest hij ‘gewone arbeid verrichten’. (schets L), (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)
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(Schets L). Genadeloos was luitenenant Van den Berg. De wreedheid droop van hem
af. Ondanks het feit dat het ‘uur U’ voor Moeloed genaderd was, kreeg hij voor de
zoveelste maal een plaagstoot van de officier. ‘Mohammed’ Moeloeds benen en armen
waren al duidelijk opgezwollen, maar moest toch nog ‘gewone arbeid verrichten’.
(6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)

Moeloed zakte herhaaldelijk van uitputting ineen. Desondanks kreeg hij meerdere
keren stokslagen. (Schets M), (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5) Men zou in dit stadium
makkelijk kunnen denken dat dit niet waar is. Helaas berust alles op waarheid, het is
historisch door de autoriteiten en de kranten vastgelegd.

De Nieuwe Soerabaja Courant: ‘De volgende morgen moest Moeloet twee petroleumblikken
rijst dragen, stortte onderweg hiermee vier of vijf maal in elkaar en kon bij den laatsten keer
niet meer overeind.’ (bijlage 5, pagina 18 van 18)
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(Schets M). Vele keren zakte Moeloed van uitputting ineen. Maar toch werd hij
herhaaldelijk met de stok geslagen. Dit is geen vorm van ontoerekeningsvatbaarheid
en ook geen vorm van sadisme bij de luitenant en zijn maten. Dit was het Nederlandse
beleid bij het NIL tegenover onwillige inheemsen. Na media-aandacht en daarop
volgende Kamervragen is deze mishandeling in de openbaarheid gekomen. Anders
waren deze gebeurtenissen onbekend gebleven. (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)

Omdat Moeloed makkelijk op de grond viel, werd hij in opdracht van officier
Van den Berg door de heren Moesahe alias Pa Mohani, Disseh, Pa Asrabi en een andere
dwangarbeider aan een draagstok gedragen,

‘welke draagstok was gestoken door de aaneengebonden enkels en polsen van Moeloed
en hem zoo over ongeveer vijftig meters, althans over geruimen afstand te doen dragen’.
(Schets N), (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)
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(Schets N). De arbeider Moeloed kon door zwakte en uitputting niet meer lopen en
moest gedragen worden. (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)

Nadat hij een eindje in de hiervoor getoonde houding (schets N) verder gedragen
was en na een keer gepauzeerd te hebben werd Moeloed als volgt onder handen
genomen,

‘zelve met den steel van een salakpalm althans een bladsteel of stok, waaraan dorens zaten,
herhaaldelijk te slaan tot Moeloed het bloed uit schouders en bovenarmen liep’. (Schets O),
(6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)

| MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE | 91

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 91



(Schets O). Moeloed kreeg herhaaldelijk een pak slaag met een doornige rotanstok,
totdat het bloed uit het lichaam liep. (6), (bijlage 2, pagina 4 van 5)

Deze vorm van straf met de zogenoemde ‘doornenzweep’ werd door Nederlandse
koloniale autoriteiten en planters ook in Suriname tijdens de slavernij tot 1863 toegepast.
Het was vernederend en beangstigend en had de bedoeling om tegenspraak te
onderdrukken en via gehoorzaamheid de productie te verhogen.
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In Suriname werden in de 18e eeuw Nederlandse slaven regelmatig met de
‘doornenzweep’ geslagen. In Nederlands-Indië vond deze mishandeling tot begin 20ste

eeuw plaats.
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Bij de straf van een Nederlandse slavin laat Van Hoëvells illustratie een andere
variatie op de ‘doornenzweep’ zien. Deze lijken op de tentakels van een inktvis met
harde bolletjes aan de uiteinden. (Vugt E van, 2002: 206)

Vervolgens moest de patrouille een helling op, maar Moeloed kon niet meer lopen,
waarvoor de officier een oplossing bedacht:

‘door Pa Moehani, Dissih, Asrabi, Djabar en vele andere veroordeelden en enkele Dajaks,
aan een om de enkels gebonden touw in zijn tegenwoordigheid (van luitenant Van den
Berg, NM) ruggelings tot twee malen toe, over den grond te doen slepen over afstanden van
50 à 100 meter althans over geruime afstanden en tenslotte in het bivak te Soengei Aliman
aangekomen in zijn tegenwoordigheid (van luitenant Van den Berg, NM) te doen binden
volgens schets F door getuigen Momo en Paidin en hem aldus gebonden den geheelen nacht
buiten het bivak te doen doorbrengen’. (Schets P), (6), (bijlage 2, pagina 4 en 5 van 5)
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(Schets P). De sterk verzwakte Moeloed werd op commando van luitenant
C.A.J. van den Berg op zijn uitgemergelde rug 50 tot 100 meter gesleept. (6), (bijlage 2,
pagina 4 en 5 van 5)

Genadestokslagen. Na deze sleeppartij van Mohammed ‘Pa’ Moeloed werd hij van
de touwen losgemaakt en afgeranseld. De Nieuwe Sourabaja Courant tekende de laatste
levenstekens van hem op,

‘Moeloet smeekte om vergiffenis, vroeg om doodgeschoten te worden, maar Van den Berg
antwoordde: ”Ik zal dat langzaam aan doen, totdat je dood bent!” De dwangarbeider sleepte
zich voort tot aan het bivak. Daar werd hij weer achterwaarts krom gesloten en onder een
boom gelegd; men liet hem er zoo twaalf uren, van ’s middags zessen tot ’s morgens zessen.’
(bijlage 5, pagina 18 van 18)

De lezer vraagt zich natuurlijk af wat er allemaal de volgende dag te beleven zou
zijn. Alsof er midden in de jungle een onrealistisch, tragisch treurspel opgevoerd werd.
Het laatste deel kwam voor het slachtoffer in zicht

‘toen Moeloed reeds ten zeerste was uitgeput, zoodanig, dat hij niet meer kon opstaan, zijn
beenen en in het bijzonder zijn armen dik waren opgezwollen, zijn lichaam op verschillende
plaatsen was ontveld en Moeloed reeds een zeer kwalijk riekende geur verspreidde, althans
in zoodanigen toestand verkeerde, dat hij ten gevolge van de zijde van beklaagde ondervonden
mishandelingen, binnen korten tijd zou sterven, hem Moeloed, onder geleide van getuige
Kainama, die de beschikking had gekregen over twee reeds den vorigen morgen ingehuurde
koelies afkomstig van Berini om Moeloed eventueel te dragen, langs een korteren weg heeft
gezonden, waarop Moeloed den 4den augustus is overleden ten gevolge van de vóór
3 augustus van de zijde van beklaagde ondergane mishandelingen’. (Schets Q), (6), (bijlage 2,
pagina 5 van 5)
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Luitenant Van den Berg was koel en vertoonde geen emoties bij het naderende einde
van zijn dwangarbeider Moeloed. Nadat soldaat Kainama en de twee Dajakkers
Moeloed uit de patrouille hadden weggedragen, vroeg Kainama aan de officier het
volgende,

‘ ”Als hij dood gaat, wat dan?” Van den Berg antwoordde: ”Als hij dood gaat, mag je hem
begraven!” En Moeloet ging dood en werd ergens begraven.’ (bijlage 5, pagina 18 van 18)

(Schets Q). Moeloed kon niets meer en zou weggedragen worden door twee sjou-
wers. Kort hierna is de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed overleden. (6), (bijlage 2,
pagina 5 van 5)
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5.3  Krijgsraad

Na het doodmartelen van ‘Mohammed’ Moeloed in opdracht van de Nederlandse
officier volgden geen specifieke maatregelen tegen de verdachte dader. Dit kwam door-
dat het leven van de Oost-Indiër niet gelijkwaardig was aan dat van een Europeaan.
Dit werd althans in deze zaak duidelijk geïllustreerd met de behandeling van de
verdachte officier. Van den Berg mocht namelijk tijdens het vooronderzoek gewoon
dienst doen in een ander garnizoen. Ook mocht hij rechter zijn: in een krijgsraad kon hij
namelijk optreden als plaatsvervangend lid. (bijlage 5, pagina 18 van 18)

De gruweldaad van de Nederlandse eerste luitenant der infanterie, C.A.J. van den
Berg, noemde de militaire rechter “mishandeling, den dood ten gevolge hebbende”. Het
vonnis luidde: vijf jaren gevangenisstraf met wegzending uit het leger. (bijlage 5, pagina
18 van 18)

Volgens mevrouw Van den Berg - De Rave zou de auditeur-militair tegen Van den
Berg gezegd hebben:

“Als u den man had neergeschoten, (dus in koelen bloede een mensch vermoord) zoudt u van
mij geen last hebben gehad.” (bijlage 4, pagina 5 van 8)

Van den Berg werd gedetineerd in de Centrale gevangenis voor Europeanen te
Semarang. De strafoplegging tegen Van den Berg was bedenkelijk laag.

Als inheemse Indonesiërs ‘zich ernstig aan de lichamelijke veiligheid van Europeanen
vergrijpen, dan gaan zij niet zelden voor tientallen jaren of levenslang het gevang in, of krijgen
den strop.’ (bijlage 5, pagina 18 van 18)

Hoger beroep

Tweede Kamerlid. Eerder maakte ik al melding van de door het Kamerlid Duys
gestelde vragen aan minister van Koloniën Koningsberger en de voorzitter van de
Tweede Kamer betreffende de luitenant Van den Berg. De aanleiding voor Duys om
vier vragen te stellen was het feit dat de hierbij genoemde luitenant wegens de moord
op de inlander Moeloed door de krijgsraad tot uiteindelijk drie jaar gevangenisstraf
veroordeeld was. (10)
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Strafzaak tegen luitenant Van den Berg. Inlichtingen daaromtrent gevraagd aan de
gouverneur-generaal naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Duys. (10)
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Mr. J.E.W. (Jan) Duys vroeg de minister van Koloniën en de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal het volgende:

‘1. Is het juist, dat dezer dagen in Nederlandsch-Indië een luitenant tot drie jaar gevange-
nisstraf door den krijgsraad werd veroordeeld, omdat deze een inlander, die tijdens een
patrouilletocht uit de veldflesch van dien officier had gedronken, heeft vermoord, door hem
met het hoofd omlaag aan zijn teenen op te hangen?’ (10)

Bij Duys ging het vooral om het verschil in de strafmaat voor een zelfde feit die gold
voor Nederlanders en voor inheemsen. Zijn tweede vraag maakte dit duidelijk,

2. Is het juist, dat omgekeerd meerdere inlanders niet tot 3 jaar gevangenisstraf, maar
ter dood werden veroordeeld en gebracht, omdat zij eveneens een ander van het leven
hadden beroofd, ook wanneer dit geschiedde op minder wreede en barbaarsche wijze? (10)

De derde vraag van het Kamerlid hield een verzoek in: achtte de minister het, gezien
het verschil in gevangenisstraffen, noodzakelijk om dan de doodstraf voor inlanders af te
schaffen? (10)

Uit de vierde vraag aan de minister van Koloniën kon opgemaakt worden dat Duys
het begrijpelijk zou vinden dat het verschil in straffen, wanneer het een Europeaan of
inlander geldt, bij uitstek geëigend is den geest van verzet tegen’ het bewind in Nederlands-
Indië aan te wakkeren. (10)

Uit de vraagstelling van Kamerlid Duys bleek dat hij tot dat ogenblik niet op de
hoogte was van de wijze van mishandeling, dat hij niet wist dat het slachtoffer niet uit
de veldfles van de officier had gedronken en ook niet dat de dood van ‘Mohammed’
Moeloed niet veroorzaakt was door ophanging aan zijn tenen.

Een paar maanden eerder, in maart 1929, had de heer L.L.H. de Visser, collega
van Kamerlid Duys, zich al gewend tot de minister van Koloniën, Koningsberger, en
de voorzitter van de Tweede Kamer, Jhr.mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck. Naar
aanleiding van een artikel in het in Soerabaja verschijnende dagblad Indische Courant
en berichten uit andere kranten stelde De Visser de twee heren enkele schriftelijke
vragen. Zoals elders vermeld, wilde De Visser weten of de minister kennis genomen
had van ‘wederom een geval mishandeling’ te Tarakan en of het juist is

‘dat de eerste luitenant v.d. B. (Van den Berg, NM) een van de dwangarbeiders, die uit zijn
veldflesch zou hebben gedronken, een touw aan de voeten heeft laten binden en daarna door
militairen door het bosch heeft laten slepen.’ (11)
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Ook wilde het Tweede Kamerlid weten of het juist is
‘dat bedoelde dwangarbeider, zoolang de patrouille duurde, elken middag aan zijn groote
teenen werd opgehangen, totdat de man ten gevolge daarvan is overleden.’ (12)

Uit de andere vragen was merkbaar dat in tegenstelling tot de meerderheid van de
Tweede Kamer de heer De Visser onbevangen was en zich kritisch opstelde tegenover
het Nederlandse leger in Indië. De Visser had vernomen dat de betreffende luitenant
v.d. B. niet gestraft, maar overgeplaatst was. De Visser:

‘Is het juist, dat het legerbestuur van genoemde mishandeling uit Tarakan bevestiging heeft
ontvangen en tengevolge daarvan luitenant v.d. B. slechts heeft overgeplaatst naar het
garnizoen te Malang?’ (12)

De Visser liet in zijn vraagstelling blijken dat hij bezorgd was en dat hij dacht dat het
nog niet uitgemaakt was of de luitenant voor deze handeling voor de krijgsraad zou
verschijnen. (12)

Voor een belangrijk deel baseerden de kranten hun berichtgeving op het hierna
vermelde telegrafisch Aneta- persbericht.

In februari 1929 verscheen voor kranten e.d. dit telegram van het persbureau Aneta.
(12) Toen al was sprake van een onjuiste berichtgeving rond de marteling van de
dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed.

Uit het hierna vermelde telegram van gouverneur-generaal De Graeff blijkt dat de
klacht van een onderofficier (H.G.M. de Roos, dd. 28 januari 1929, bijlage 2, pagina 5 van 5)
de aanleiding was voor het getoonde telegrafische Aneta-bericht. (13)

De elders door H.G.M. de Roos beschreven en geschetste werkelijke handelingen
van officier Van den Berg corresponderen niet met de inhoud van de door Aneta
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verspreide telegrammen. Er was duidelijk sprake van misleiding om de buitenwereld
op het verkeerde been te zetten. ‘Mohammed’ Moeloed heeft niet ongevraagd uit de
veldfles van luitenant Van den Berg gedronken en hij is ook niet overleden aan de
gevolgen van de dagelijkse ophangingen aan zijn grote tenen.

Naar aanleiding van de hiervoor vermelde Kamervragen van De Visser stuurde
landsvoogd De Graeff van Nederlands-Indië onder meer dit telegram. (14)

De Graeffs informatie kwam indirect van de hierna volgende brief van 19 maart 1929
van legercommandant La Lau. (15)
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De brief van legercommandant La Lau gericht aan gouverneur-generaal De Graeff. (15)

102 | MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE |

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 102



Na de Kamervragen van het Tweede Kamerlid Visser, richtte op 15 maart 1929
minister Koningsberger zich tot gouverneur-generaal De Graeff. Deze stuurde hem het
hierna geplaatste antwoord. (14)

De Graeff hield een slag om de arm. Uit zijn antwoord bleek dat hij nog niet alle
feiten op een rijtje had. Ook hij en de Indische regering dachten dat de informatie uit
‘de courantberichten’ juist waren. De Graeff schreef:

‘blijkens van de Indische Regeering ontvangen inlichtingen is door een Europeesche
onderofficier (H.G.M. de Roos), (2) een klacht ingediend, welke in hoofdzaak overeenkomt
met de desbetreffende, mij bereids bekende courantberichten.’ (14)

Echter, zoals meermalen beschreven, bleek uit het rapport van sergeant De Roos dat
de informatie in de kranten niet overeenkwam met zijn beschrijving in het betreffende
rapport over het overlijden van de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed.
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Het antwoord van gouverneur-generaal De Graeff aan minister van Koloniën
Koningsberger n.a.v. vragen van het Tweede Kamerlid L.L.H. de Visser, betreffende
mishandeling van de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed door luitenant C.A.J. van
den Berg. (14)

104 | MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE |

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 104



Het antwoord van gouverneur-generaal De Graeff aan minister van Koloniën
Koningsberger n.a.v. vragen van het Tweede Kamerlid L.L.H. de Visser, betreffende
mishandeling van de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed door luitenant C.A.J. van
den Berg. (14)
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Het antwoord van gouverneur-generaal De Graeff aan minister van Koloniën
Koningsberger n.a.v. vragen van het Tweede Kamerlid L.L.H. de Visser, betreffende
mishandeling van de dwangarbeider ‘Mohammed’ Moeloed door luitenant C.A.J. van
den Berg. (14)

Hoog Militair Gerechtshof

Veroordeling luitenant Cornelis van den Berg. Op 5 juni 1929 veroordeelde de krijgs-
raad te Magelang luitenant Cornelis Albertus Jakob van den Berg in eerste instantie tot
een gevangenisstraf van drie jaar en werd hij van de militaire stand vervallen verklaard.
Deze straf werd hem opgelegd

‘terzake van mishandeling, voortgezette mishandeling en het doen plegen van mishandeling,
alles begaan tegen een inlander tijdens een patrouilletocht, met gebruikmaking van de macht
hem door zijn ambt geschonken.’ (23), (bijlage 5, pagina 2 en 8 van 18)

Tijdens de rechtszaak bij het Hoog Militair Gerechtshof was Van den Berg in preven-
tief arrest in het tijdelijk provoosthuis te Weltevreden. (23), (bijlage 5, pagina 8 van 18)
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Het vonnis van de krijgsraad werd op 13 september 1929 op het punt van de kwa-
lificatie en de hoofdstraf in hoger beroep door het Hoog Militair Gerechtshof van
Nederlands-Indië vernietigd. Hij werd nu schuldig verklaard aan de volgende misdrijven:

‘mishandeling en het doen plegen van mishandeling, meermalen gepleegd en als één voort-
gezette handeling beschouwd, den dood tengevolge hebbende, begaan door een ambtenaar,
die daarbij gebruik maakt van macht hem door zijn ambt geschonken, en is hij deswege
veroordeeld tot gevangenisstraf van vijf jaren, met behoud van de tegen hem
uitgesproken vervallenverklaring van den militairen stand.’ (23), (bijlage 5, pagina 2 en 3
en 13 van 18)

Terwijl de krijgsraad voorbedachte rade had aangenomen, had het Hoog Militair
Gerechtshof de beklaagde op dit punt van de tenlastelegging vrijgesproken. Wel had het
hof, in tegenstelling tot de krijgsraad, bewezen geacht dat de door luitenant Van den
Berg gepleegde mishandelingen de dood van de arbeider ‘Mohammed’ Moeloed ten
gevolge hebben gehad. (23), (bijlage 5, pagina 7 van 18)

5.4  Gratieverzoek luitenant van ‘Oranje’

Een door hem ingediende gratieverzoek werd door de gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië afgewezen. (21), (bijlage 4)

Dit was reden voor Van den Berg om zich nu tot Hare Majesteit de Koningin te
richten met hetzelfde gratieverzoek. Op formele gronden werd dit verzoek van de
luitenant van ‘Oranje’ weer afgewezen. (24)

Dit moet wel schokkend geweest zijn voor de trouwe officier van het koningshuis.
Echter, een ander oordeel was niet te verwachten. Want door de aandacht van de
Tweede Kamer en de media keek een substantieel van de buitenwereld mee.
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Adres C.A.J. van den Berg, gedetineerd in de Centrale Gevangenis voor Europeanen
te Semarang, 11-9-1930. (25)
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Adres C.A.J. van den Berg, gedetineerd in de Centrale Gevangenis voor Europeanen
te Semarang, 11-9-1930. (25)
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Adres C.A.J. van den Berg, gedetineerd in de Centrale Gevangenis voor Europeanen
te Semarang, 11-9-1930. (25)
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Conclusie

Wreedheid op religieuze gronden, in naam van Allah of God, is van alle tijden en van
alle nationaliteiten. Anno 21ste eeuw schrikt men in Nederland en de hele wereld op van
de afschuwelijke terroristische daden, begaan uit naam van de Islamitische staat (IS).
Strijders en sympathisanten roeren zich in het Midden-Oosten en in West-Europa.

Door de huidige wreedheden van de gelovigen van de IS wordt een ander onderdeel
van ons geweten geopenbaard. En dit aspect laat duidelijk zien dat er sprake is van
selectieve verontwaardiging. Want in wezen hebben Nederlandse christenen in Indië
gedurende langere tijd op een even zo wrede manier huisgehouden, maar zijn de meeste
leiders voor hun daden beloond met een Willemsorde of een andere Oranje-onders-
scheiding.

Net als de Nederlandse strijders van de IS, zouden de Nederlandse autoriteiten
landgenoten zoals Colijn en Van den Berg postuum alsnog als terroristen moeten
beschouwen en als zodanig veroordelen en hun excuses aan de Indonesiërs moeten
aanbieden. Nu en in het verleden meten we met verschillende maten: voor eenzelfde
achtergrond van de misdrijven werd Colijn beloond en Van den Berg veroordeeld,
zij het niet als terrorist.

Mocht het voorgaande uitblijven - de weigering om gereformeerde christenen als
Hendrik Colijn c.s. vanaf nu als terroristen te beschouwen - dan moeten wij bij ons
geweten te rade gaan in hoeverre die lijn door te trekken is naar onze Nederlandse
IS-strijders.
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Noten

(1) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief [periode
1901-1940], nummer toegang 2.10.36.51, inventarisnummer 326, Vragen van het Lid der
Tweede Kamer L.L.H. de Visser, betreffende mishandeling van een dwangarbeider door
Luitenant C.A.J. van den Berg, 26-4-1929, Letter T8.

(2) NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51, inv.nr. 326,
Vragen van het Lid der Tweede Kamer L.L.H. de Visser, betreffende mishandeling van
een dwangarbeider door Luitenant C.A.J. van den Berg, 26-4-1929, Letter T8.

(3) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief [periode
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bij de oorlogvoering in Indië steeds te vermijden, 14-11-1905, Letter D27/no 118.
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(5) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief [periode
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voering in Indië steeds te vermijden, 14 november 1905, Letter D27/no 118, pagina 4 van 6.

| MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE | 131

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 131
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Bijlage 2: NL-HaNA, Koloniën, 2.10.36.51, inv.nr. 326, Vragen van het Lid der Tweede

Kamer L.L.H. de Visser, betreffende mishandeling van een dwangarbeider door Luitenant

C.A.J. van den Berg, 26 april 1929, Letter T8; Mail No 1086/29, pagina 4 van 5.

| MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE | 137

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 137
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Bijlage 5: NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3112, Antwoord op de

vragen van het kamerlid Duys nopens de behandeling van de strafzaak tegen den luitenant

C.A.J. van den Berg van het Indische leger, 20-11-1929, no 14, pagina 3 van 18.

| MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE | 153

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 153
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Bijlage 5: NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 3112, Antwoord op de

vragen van het kamerlid Duys nopens de behandeling van de strafzaak tegen den luitenant

C.A.J. van den Berg van het Indische leger, 20-11-1929, no 14, pagina 5 van 18.

| MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE | 155

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:09  Pagina 155
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Bijlage 7: NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 988, 

Mishandeling van inboorlingen van Midden-Soemba door de sergeanten Deisenroth en Iding.

Vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer Vliegen, 13-12-1912, no. 2, pagina 12 van 23.

NM-GENADE-BW-13-08-2015-ELIKSER_Opmaak 1  13-08-15  14:10  Pagina 184



| MOHAMMED SMEEKT OM GENADE - GRUWELEN VAN STRIJDERS VAN ORANJE | 185
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