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Voorwoord
In 2015 probeerde slavernijdeskundige Piet Emmer de discussie rondom de
afbeeldingen op de Gouden Koets van het Nederlands koningshuis te beslechten.
Eén van de artikelen die deel uitmaakten van de discussie was ‘Koningspaar rijdt in
‘racistische’ koets’. Daarin stelde de oud-hoogleraar: ‘[..] “Dat het een symbool van de
slavernij zou zijn, is geen goed punt, want we hadden toen geen slaven. We streden juist voor
de afschaffing van de slavernij.”[..]’ (Het Parool, 5 september 2015) In dit boek zal ik
aantonen dat dit geen historisch feit is, maar een manier om naar de geschiedenis
te kijken. Om met elkaar te kunnen praten over dergelijke onderwerpen worden
definities bedacht en afbakeningen geformuleerd. Het nadeel daarvan is dat die
kunnen voortkomen uit zulke oude denksporen, dat men zichzelf al niet meer
bewust is van de toedekkende, vergoelijkende werking ervan.
Wat de heer Emmer buiten beschouwing liet, was dat bij ingebruikname van de
Gouden Koets in 1898, de door hem genoemde strijd al bijna 40 jaar duurde en men
nog weinig zicht had op het winnen ervan. In feite verdween de slavernij pas 52 jaar
nadat zij er officieel was afgeschaft in Nederlands-Indië. Dit blijkt uit een document
van de hand van GG Alexander W.F. Idenburg die op 28 november 1912 de
toenmalige minister van Koloniën, Jan Hendrik de Waal Malefijt, telegrafisch het
volgende liet weten:

‘De resident van Bali
bericht: allen slaven in
het landschap Gianjar
is de vrijheid gegeven,
waardoor de slaverny
thans in het geheele
gewest afgeschaft is.’[1]
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Intussen bleven zaken als het kazerneconcubinaat, dat gezien mag worden als
een verkapte vorm van slavernij, van vrijheidsberoving en totale onderwerping
aan de Nederlandse meester, ongehinderd bestaan tot 1928. Om dan te zeggen
‘we hadden geen slaven meer in die tijd’ doet de realiteit en de mensen die haar doorleefden naar mijn mening totaal geen recht.
Het grote verhaal beslaat maar liefst drie eeuwen, waarover ik verre van uitputtend kan zijn, maar die ik toch tezamen heb genomen, omdat het verhaal nog niet
verteld is. Althans, niet op deze manier. Het vraagt dan ook om een groot gebaar.
Daarom is het omslagontwerp een bewuste reactie op het voortleven van wat mijns
inziens een mythe is die nog steeds in stand gehouden wordt: dat met de afschaffing
van de slavernij in Oost-Indië, Nederland niet langer slavernij bedreef.

VOC-soldaten die een slavin uitzoeken om als concubine bij zich te nemen,
of KNIL-soldaten die een “huishoudster” uitzoeken?
Schets Michiel Tan.
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Inleiding
In 2008 publiceerde Reggie Baay zijn baanbrekende boek getiteld De njai. Op dat
moment wisten nog maar weinigen wat een njai was: de inheemse concubine van
een Europeaan in Nederlands-Indië. Baay deed uit de doeken dat hij zelf kleinkind
van een njai was en dat hij pas na de dood van zijn vader oude stukken tegenkwam
waaruit de achtergrond van zijn oma bleek. Baay schreef in de inleiding van zijn
boek over zijn vader die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië meemaakte:
‘Zoals vele oorlogsslachtoffers zweeg hij over het onzichtbare deel van zijn leven; hij leek
altijd uitsluitend gericht op de toekomst. Daarin pasten geen brede uiteenzettingen over
zijn verleden. Daarover sprak hij niet. Tot dat onzichtbare deel behoorde ook zijn Javaanse
moeder, mijn biologische grootmoeder. Ook over haar sprak hij niet, ondanks mijn
aandringen.’ (Baay, 2008: 9)
Daarmee maakte Baay direct duidelijk hoe dicht deze schijnbaar verafgelegen
geschiedenis nog bij ons is. In twee stappen zijn we van een onwetend gehouden
kleinzoon bij de vrouwen die één van de grootste, verzwegen, schandalen van de
Nederlandse koloniale geschiedenis aan den lijve ondergingen. Want dat is wat de
njai en haar voorgangster, de slavin-concubine uit het VOC-tijdperk in wezen zijn:
een groot, lang verzwegen, genegeerd en met eufemismen bedekt schandaal van
misbruik, vrijheidsberoving en bovenal mensonterende minachting en onverschilligheid. En dat drie eeuwen lang.
De omvang van dit schandaal kan en mag men niet onderschatten. Het is vergelijkbaar met de relatief recente omslag in het historisch-wetenschappelijk denken
over het geweldsgebruik van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) na
WO II. In 2016 verscheen de omvangrijke studie van Remy Limpach, De brandende
kampongs van Generaal Spoor, waarin aan het einde van bijna 900 pagina’s minutieus
en gedegen onderzoek de harde en voor Nederland onverkwikkelijke conclusie
wordt getrokken dat het bedoelde geweld structureel extreem was. De gangbare
omschrijving ‘incidenteel excessief’ kan definitief naar het rijk der fabelen worden
verwezen. De tijd is gekomen om meer van dergelijke historische koloniale fabelen
te ontmaskeren. Eén daarvan is de kazerne-njai van het KNIL, de rechteloze
soldaten-concubine die eeuwenlang eufemistisch huishoudster werd genoemd.
Rond haar oprichting in de jaren dertig van de negentiende eeuw maakte het
KNIL meteen ruimte in haar reglementen voor de inheemse vrouw met wie veel
onderofficieren en soldaten ongehuwd samenwoonden, hun huishoudster, de njai.
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De geschiedenis leert dat hoewel de christelijke Nederlandse normen en waarden
vanzelfsprekend tegen een dergelijke onzedelijke praktijk waren, de njai van
onschatbare waarde was voor de gevechtskracht van het koloniale leger. Ten eerste
behoede zij de van vrouwelijk contact verstoken militairen voor langdurige
uitschakeling door venerische ziekten, opgelopen in de rond KNIL-kampen altijd
welig tierende illegale prostitutie. Ten tweede hielp zij met haar zorgen en huiselijkheid de getormenteerde soldaat, die zware geweldsdelicten moest plegen tegen
haar volk, om de juiste gevechtshouding te bewaren en niet in gokken en drinken te
vervallen. Ten derde vormde zij een flinke bezuinigingspost voor de legerfinanciën,
wat de slagkracht ook weer ten goede kwam. En ten vierde maakte het feit dat het
KNIL-vrouwen toestond binnen de gelederen, de rekrutering van een grote aanvullende inheemse troepenmacht mogelijk. Het koloniale leger heeft vanaf het prille
begin rond 1600 niet zonder dergelijke aanvullingen gekund.
Gezien haar belang voor het koloniale leger zou men kunnen verwachten dat de
njai een positie innam die dat gewicht weerspiegelde, maar niets was minder waar.
De positie van de njai was rechteloos en haar hele kazernebestaan was afhankelijk
van de wensen en besluiten van ‘haar’ militair. Die kon haar, en de kinderen die hij
bij haar verwekte, in een handomdraai verstoten zonder ooit nog naar haar/hen om
te kijken. Dit gebeurde zo vaak dat de verstoten kinderen een hele nieuwe, maatschappelijk problematische bevolkingsgroep gingen vormen, die van de Indo-paupers. De njai was afkomstig uit de inheemse islamitische samenleving waaruit zij
om godsdienstige en culturele redenen, vanwege haar levenswandel, al verstoten
was. De ex-njai en haar kinderen waren zodoende nergens in de koloniale Indische
samenleving meer thuis en raakten vrijwel allemaal aan lager wal. De enige kans
die deze jongens en meisjes hadden op een wat beter bestaan was… dienst nemen
bij het KNIL of njai worden van een KNIL-militair. Hanneke Ming schreef in 1983 als
eerste over het kazerneconcubinaat en concludeerde toen al dat ‘de gevechtsvaardigheid van het Indisch leger verzekerd werd over de rug van de inheemse vrouwen en hun
kinderen.’ (Ming, 1983: 93, vertaald in Groen, 2009: 131)
In deze studie naar de geschiedenis van de kazerne-njai neem ik u mee van de
slavernij onder de VOC begin 1600, langs twee eeuwen ongegeneerd gebruik van
slavinnen voor genoemde militaire doeleinden. In die tweehonderd jaar werd de
fundering gelegd voor het geïnstitutionaliseerde misbruik van inheemse vrouwen
door het KNIL. In drie hoofdstukken over het KNIL, de institutionalisering van
de huishoudster en het dagelijks leven van de kazerne-njai belicht ik dat tot nu toe
zo zwaar onderbelicht gebleven koloniale schandaal, waarover de Nederlandse
dominee E. Haan in 1888 schreef dat de KNIL-soldaat:

12
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‘[..] zoo dikwijls hij wil van njai veranderen kan en vrijheid heeft een ruiling met zijn
kameraad aan te gaan. [..] zij zijn zoovele onmisbare meubelstukken, of, wilt ge’ slavinnen,
waarmede ieder precies doet wat hij goedvindt.’ (Haan, 1888: 44)
In 1888 was de slavernij al 28 jaar officieel afgeschaft, maar niet voor de inheemse
vrouwen die in de KNIL-kazerne tot een Europese soldaat behoorde. Dat zou nog tot
1928 duren. Toen werd de njai ook door het KNIL zelf definitief verworpen.
Het is algemeen bekend dat de Japanse term ‘troostmeisjes’ een pijnlijk en schandelijk eufemisme is voor brute, vaak sadistische verkrachting van vrouwen in oorlogstijd. De term wordt in Nederland veelal geassocieerd met de Tweede
Wereldoorlog maar bestond in Japan al eeuwen. De troostmeisjespraktijk is diepgravend onderzocht door de wetenschap en uitgebreid besproken in de media en
politiek. Wie naar aanleiding van een publicaties als die van Baay, of bijvoorbeeld
Lin Scholte, in de geschiedenis van de njai duikt, gaat zich gaandeweg verbazen
over de oorverdovende stilte rond deze vrouwen, en hun kinderen, die drie eeuwen
lang gebruikt werden voor het zelfde doel waarvoor de Japanners hun ‘troostmeisjes’ inzetten: het stillen van de seksuele honger en het voorkomen van venerische
epidemieën onder soldaten, ofwel: het zo goedkoop mogelijk op peil houden van
de gevechtskracht van het leger.
Maar schijn bedriegt hier. Zo opmerkelijk is die stilte niet. Het lot van de troostmeisjes werd pas een actueel onderwerp toen Nederlandse vrouwen naar voren
kwamen met hun ervaringen in de Japanse kampen. Journaliste Brigitte Ars
beschrijft in haar Troostmeisjes hoe de temporaire krijgsraad van Batavia na de capitulatie van Japan uitgesproken discriminerend handelde, aangezien hier alleen werd
geoordeeld over het onrecht dat de Nederlandse vrouwen was aangedaan. Het lot
van de Indische vrouwen die eveneens tot prostitutie waren gedwongen in Semarang (Java), werd volslagen genegeerd. (Ars, 2000: 196) Hier komt de werkelijke
koloniale erfenis van het langdurig behandelen van inheemse vrouwen als meubelstukken aan het licht: nog steeds kijkt men amper naar haar om in de wetenschap of
politiek. Vreemd is dat niet. Zelfs zeer gerespecteerde, onderlegde mannen als
Nederlands eerste grote arabist, en adviseur van de topmilitair Van Heutz, Christiaan Snouck Hurgronje, bleken prima in staat om hun inheemse concubine met
kinderen en al te verstoten en nooit meer naar hen om te kijken.
De houding die de geïnstitutionaliseerde uitbuiting mogelijk maakte, werd doorleefd in alle lagen van de Europese bevolking van Oost-Indië, eeuwenlang, en werd
zeer treffend omschreven door Raden Adjeng Kartini (1879-1904), één van de helden
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van Indonesië. Een jonge vrouw die tegen de gangbare mores van haar tijd in
onderwijs had genoten en uitgebreide correspondentie onderhield met Nederlandse
vrienden zoals Rosa Abendanon. Deze voorvechtster van vrouwenrechten beschrijft
in haar werk talloze misstanden die zij om zich heen waarnam, en schroomt ook
niet de achtergelegen oorzaken te benoemen:
‘’t Grieft mij zoo ontzettend, en men heeft ’t ons maar al te dikwijls laten voelen, dat wij
Javanen eigenlijk géén menschen zijn. Hoe willen de Nederlanders toch door ons Javanen
bemind zijn, als zij ons zóó behandelen!’ (Abendanon, 1912: 38, 68)
Indachtig de temporaire krijgsraden en meer recentelijk het eindelijk definitief
ontmaskeren van een decennialang bewust en zorgvuldig in stand gehouden
geweldsmythe, behoeft het geen toelichting dat wij nog steeds leven met de erfenis
van die door Kartini beschreven houding, al zal er nu geen weldenkend mens meer
zijn dat letterlijk zo over zijn medemens zal denken. Had u aan Jan Fuselier
gevraagd wat hij van zijn njai vond dan had hij hoogstwaarschijnlijk hoog opgegeven over haar kookkunsten, uiterlijk en seksuele vaardigheden, ja, hij had zelfs
verliefd kunnen lijken in zijn beantwoording van die vraag, maar niets van dat
al kon voorkomen dat hij haar uiteindelijk, na verrichte diensten, weg zou werpen,
gelijk zijn meerderen dat deden die het ‘goede’ voorbeeld gaven.
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Hoofdstuk 1
De eerste twee eeuwen concubinaat:
gevechtskracht, soa’s en slavernij
Over het verkrijgen en de behandeling van njais valt heel veel te zeggen. Zo ook
over hun dagelijks leven en positie in de samenleving: voor, tijdens en na een periode van samenleven met een Europese militair. Maar over de argumenten waarmee
men ook na drie eeuwen nog het kazerneconcubinaat bleef verdedigen, kan men
kort zijn:
'[..] de njai was een noodzakelijk kwaad gezien de eisen van moeder natuur, zij was goud
waard om de gevechtskracht van het Indisch leger op peil te houden [..].'
(Groen, 2009: 133)
Het zwaarstwegende argument was wel de bevordering van de gevechtskracht
van de koloniale troepenmacht. De zorg van de njai voor haar (tijdelijke) levensgezel verhoogde diens levensstandaard binnen het militair apparaat aanzienlijk, wat
hem een meer parate soldaat maakte. Maar vooral weerhield zij hem van verzwakking door een een geslachtsziekte op te lopen bij de immer rond het KNIL zwermende prostituees. Nu zijn legers en seks overal, en al veel langer dan het
KNIL-kazerneconcubinaat, problematische bedgenoten. Wie echter verder kijkt dan
de voor de hand liggende controle over mannelijke driften, ziet dat het KNIL toch
een bijzondere positie innam tussen de koloniale legers van haar tijd. Uit die positie valt ook het langdurige bestaan van het kazerneconcubinaat te verklaren. In dit
hoofdstuk ga ik daarom dieper in op de krachten die het concubinaat en de koloniale troepenmacht zo sterk met elkaar verweefden dat de njai en alle praktijken
rondom haar tot 1928 konden blijven bestaan. Pas in dat jaar, na een strijd van 30 jaar
en een levensduur van dik drie eeuwen, werd het kazerneconcubinaat definitief
afgeschaft. (Groen 2009: 133; Baay, 2008: 173-4)
1.1 Gevechtskracht: de seksparadox van ieder leger
Seks met en genegenheid voor vrouwen zijn factoren die bij heteroseksuele
mannen leiden tot optimaal fysiologisch en psychologisch functioneren. Ze zijn
van grote invloed op de fysieke prestaties van die mannen. Als zodanig behoren ze
tot de primaire levensbehoeften, zeker voor jonge mannen, en dat maakt ze een
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noodzakelijke bijkomstigheid voor een goed presterend leger. Al sinds er legers
bestaan, is seksuele omgang met vrouwen een essentieel aspect voor een succesvolle
strijdmacht. Maar, de consequenties die dit met zich mee brengt – denk aan promiscuïteit, prostitutie en verkrachting – leiden al even zo lang tot de belangrijkste
niet-oorlogsgerelateerde factoren die het leger weer verzwakken: losbandigheid,
desertie en venerische ziekten met een epidemisch karakter. Van Genghis Khan tot
huidige warlords die de wereld onveilig maken, allemaal hadden ze op enig moment
te maken met deze seksparadox.
Voorop staat het feit dat alle legers voor het overgrote deel uit jonge mannen (late
tieners, twintigers) bestaan, een bevolkingsgroep die overal ter wereld uit zichzelf
al veel tijd aan (het denken aan) seks besteedt. Daar komt in oorlogstijd nog eens bij
dat mannelijke competitiedrift, het langdurig verstoken zijn van vrouwelijk gezelschap, en de verhoogde spanning ten overstaan van de overal loerende dood de wellust van de mannen extra verhogen. Hiermee verbonden zijn de inzichten van de
legertop aangaande het inzetten van seks als wapen. Genghis Khan gebruikte seks
al als oorlogsinstrument, de troostmeisjes van de Japanners zijn berucht en zelfs na
de capitulatie van Japan werd daar nog een instituut opgericht waarvoor vrouwen
werden geronseld om Amerikaanse soldaten seksueel van dienst te zijn, opdat die
niet massaal de vrouwen van het Japanse volk zouden verkrachten. (Potts & Hayden 2008) De Britse en Franse koloniale legers zochten hun heil liever in de prostitutie dan in verbintenissen met de volkeren die zij overheersten. (Groen, 2009: 125-6)
In Nederlands-Indië institutionaliseerde men de twee eeuwen oude VOC-praktijk
van onvrijwillig samenleven met slavinnen en seks zonder de noodzaak van
wederzijdse instemming, opdat Jan Soldaat en zijn meerderen er beter van zouden
worden, of op zijn minst niet ziek.
1.1.1 Niet “vrouwenziekten” maar legerziektes

In de vergadering van 27 november 1902 deed het katholieke Tweede Kamerlid
Van Vlijmen het voorstel om de vergunningen voor ‘het hebben van een huishoudster
in het kampement’[1] en daarmee dus het kazerneconcubinaat af te schaffen. Al snel
maakten de bestuurders van Oost-Indië stevig bezwaar bij minister Idenburg van
Koloniën. Gouverneur-generaal Willem Rooseboom, de Raad van Nederlands-Indië
en generaal Willem Boetje schreven aan de minister dat ze geen heil zagen in dit
voorstel ‘[..] ‘zoolang er geen beter middel is om Europeesche militairen in de gelegenheid
te stellen zich te vrijwaren voor besmettelijke vrouwenziekten.’[2] (nadruk NM) Via gouverneur-generaal Rooseboom onderbouwde commandant Boetje de bezwaren tegen
het voorstel van de heer Van Vlijmen, in een betoog dat later aan bod zal komen.
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Hier volstaat de vaststelling dat men ook begin 20e eeuw (de oudere bronnen staan
vol met het woord ‘vrouwenziekten’) de verschillende venerische ziekten nog aan
de vrouw toeschreef, in plaats van de hand in eigen boezem te steken.
Het is juist in de eeuwenoude connectie tussen legers en geslachtsziekten, voornamelijk overgedragen via de prostitutie, dat de verbondenheid van oorlog, legers
en seks het sterkst tot uitdrukking komt. Volgens Potts en Hayden (2008) is er geen
leger ter wereld geweest dat niet op enig moment gebruik maakte van prostituees,
met als gevolg dat er ook een eeuwenlange directe lijn bestaat tussen de verspreiding
van venerische ziekten en legers. De ontstaansgeschiedenis van de ziekte syfilis
spreekt boekdelen in dezen. Het waren de Franse legers van Charles III die in 1494
Italië binnenvielen die een ziekte die destijds vrijwel gelijk gesteld werd aan de pest,
over heel Europa verspreidden: Il morbo Gallico (de Franse dood) heette de ziekte
die pas in 1530 via de Italiaanse arts-dichter Girolamo Fracastoro de naam ‘syphilis’
zou krijgen. Op dat moment tierde de ziekte al welig in Spanje, Italië, Rusland, Hongarije, Groot-Brittannië en daarmee ook in de Oost, India en Canton. (Palmer, 2003:
38) De connectie tussen legers en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) heeft
sindsdien zulke vormen aangenomen dat er in de Verenigde Staten een aparte tak
van medische wetenschap bestaat, die zich richt op de bijdragen van het Amerikaanse leger aan de studie van soa’s. (Rasnake, 2005)
Aan de oplossing van het KNIL voor de seksparadox is de titel ‘Wegwerpvrouwen’ ontleend. Hoe naargeestig de implicaties daarvan ook mogen zijn, het kan nog
steeds als een eufemisme gezien worden wanneer men bedenkt aan wat de njai
werkelijk voor het KNIL betekende: een probate vervanging van het bekende anticonceptiemiddel voor mannen dat na de daad wordt weggeworpen. En die zienswijze bleef niet beperkt tot Oost-Indië. Haalde ik hierboven het Kamerlid Van
Vlijmen aan dat mordicus tegen het kazerneconcubinaat was, er waren ook Kamerleden die er de voordelen zeer wel van inzagen. Zo bezocht Tweede Kamerlid Van
Kol begin twintigste eeuw, tijdens een verblijf in de Oost, een vrouwenloods in fort
Amsterdam te Menado, de hoofdstad van Noord-Celebes (Sulawesi Utara). Over
dat bezoek noteerde Van Kol later in zijn lijvige reisverhaal ‘Uit onze koloniën’:
‘In de vrouwenloods zaten gedurende mijn bezoek de soldatenvrouwen bijeen, en ook hier
vernam ik dat onder de Europeesche soldaten die met een huishoudster leven, geen
venerische ziekten voorkomen, terwijl die onder het personeel der Marine veelvuldig
worden aangetroffen, en deze matrozen in 1901 zelfs meerdere vrouwen in Menado
hebben besmet.’ (1903: 297)
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Waarschijnlijk onbedoeld stipte Van Kol hier een punt aan dat de term “vrouwenziekten” verder uitholt ten faveure van de term “legerziekte”: de militairen
waren niet alleen slachtoffers van venerische ziekten van die dagen, ze waren ook
regelmatig de bron ervan. Verderop zal ik aantonen dat de inlandse prostituee of de
njai evengoed als slachtoffer van uit het moederland overgebrachte geslachtsziekten
te beschouwen is. Maar alvorens terug te keren naar de praktijken van de Nederlandse kolonisator, richt ik kortstondig de aandacht op die andere overheerser met
een eeuwenlange geschiedenis van geïnstitutionaliseerde seksdwang ten behoeve
van soldaten: Japan.
1.1.2 Japan: ook een eeuwenlange geschiedenis van wegwerpvrouwen

De verschillende oplossingen die legers en regeringen door de eeuwen heen
hebben bedacht voor de seksparadox kwamen niet uit de lucht vallen. Ze zijn vaak
het resultaat van decennia of zelfs centennia oude praktijken. De antropologe en
journaliste Hilde Janssen woonde ruim vijftien jaar in Azië toen zij een onderzoek
publiceerde naar, onder andere, Javaanse troostmeisjes in Japanse kazernebordelen.
(Janssen, 2010) In haar werk, en dat van Brigitte Ars (2000), kwam ik passages tegen
die veel overeenkomsten vertoonden met de Javaanse huishoudsters die decennia
eerder de kazernen van het KNIL bevolkten.
Zo hadden de feodale machthebbers in Japan al vroeg, 1528, ‘een officieel prostitutiesysteem met erkende rosse buurten [..].’ (Ars 2000: 21) Die praktijk mondde uit in
Yoshiwara, misschien wel de beruchtste legale prostitutiezone ter wereld in de
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Onder onmenselijke omstandigheden werkten duizenden meisjes, vrijwel zonder uitzondering afkomstig uit de
arme onderlaag van de Japanse bevolking, als seksslavinnen binnen deze gated community avant la lettre. (Ars, 2000: 21-2) In de negentiende eeuw gaf de Japanse overheid ook officieel haar goedkeuring aan de export van Japanse prostituees naar
China – de meisjes werden denigrerend en eufemistisch karayuki, ‘Chinagangers,
genoemd – en later ook naar andere streken, waarvan Singapore één van de
bekendste is. (Ars, 2000: 22-3) Net als het kazerneconcubinaat in Nederland, kende
ook Japan fervente tegenstanders van deze eeuwenlange minachtende behandeling
van vrouwen. Diplomaten beschouwden de praktijken rondom de karayuki als een
schande voor de eer van het Japanse rijk. (Ars, 2000: 24) Toch waren de oude sentimenten net als in Nederlands-Indië bijzonder sterk: men zag ‘prostitutie als een middel om de samenleving in sociaal opzicht stabiel te houden’ (Ars, 2000: 21) Ook de
handel in karayuki werd pas in de jaren 20 van de twintigste eeuw afgeschaft, maar
dat kon niet voorkomen dat deze meisje kort daarna de voorlopers bleken te zijn
van de beruchte troostmeisjes. (Ars, 2000: 24-5)
18
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De Japanse overheid bestudeerde al vóór de bezetting van Indië het idee om
legerbordelen op te zetten. Uit notities van het hoofd gezondheidszaken van het
ministerie van Oorlog bleek dat de rol van de Indische dorpshoofden uitgebreid was
besproken. Deze zouden bij de rekrutering van vrouwen ingeschakeld worden. Een
Japanse arts deed in Nederlands-Indië tussen september 1940 en juni 1941 in het
geheim onderzoek naar de bordeelcondities. De arts schreef dat er in veel bordelen
geslachtsziekten voorkwamen. Daarom was het volgens hem noodzakelijk om
dorpshoofden opdracht te geven om legerbordelen op te zetten. Ze moesten ook
vrouwen ronselen om in de bordelen te werken en hen medisch onderzoeken op
syfilis en andere geslachtsziekten. De dokter benadrukte dat legerbordelen nodig
waren om verkrachtingen te voorkomen, wat de vertrouwensrelatie met de lokale
bevolking zou kunnen verstoren. De inlandse moslims hanteerden namelijk strenge
kuisheidsnormen, waarschuwde de Japanse arts. Zijn mening sloot goed aan bij het
beleid van het Japanse ministerie van Oorlog in 1938 dat legerbordelen aanprees als
een effectief middel om de ‘lustgevoelens’ van de militairen onder controle te brengen. (Ars, 2000: 145; Janssen, 2010: 93) Het Japanse ministerie van Oorlog had in de
havenstad Semarang (Java) legerbordelen die zij Centra voor seksuele ontspanning
noemde.
In een voorschrift uit 1938 roemt het ministerie ‘[..] het “directe en intense”
psychologische effect van de ontspanningscentra, en noemt het beheer “zeer belangrijk”
voor het moreel van de manschappen, het handhaven van de orde en het voorkomen van
verkrachtingen en geslachtsziekten.’ (Janssen, 2010: 34-5)
De Japanse richtlijnen kwamen voort uit de desastreuze gevolgen van het
seksuele geweld door soldaten gebezigd in de strijd. Begin jaren 20 was het Japanse
expeditieleger in Siberië zwaar gehavend teruggekeerd. De verliezen waren echter
niet door de vijand aangericht, maar doordat geslachtsziekten onder de manschappen epidemische vormen hadden aangenomen. Bijna een derde van de 75000 soldaten kreeg syfilis en/of gonorroe. Daarop ontwikkelde de Japanse bezetters een
vergunningensysteem voor prostitueebezoek door soldaten dat later in China en andere bezette gebieden is overgenomen. (Janssen, 2010: 35)
In 1931 lagen in Mantsjoerije wederom de venerische ziekten op de loer, en daar
manifesteerde zich nog een ander nadelig effect van de sekshonger van de Japanse
soldaten (gewend als men inmiddels was, in de Japanse samenleving, aan de man die
neemt wat hem toekomt zonder de als minderwaardig beschouwde vrouw daarbij
in overweging te nemen (Ars, 2000: 25-7). De Japanse soldaten verkrachtten bij de slag
om Shanghai honderden, mogelijk duizenden vrouwen, wat de woede van de bevolking tot het kookpunt dreef en het verzet tegen de Japanners nieuwe kracht gaf.
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Luitenant-generaal Okumura Yasuji liet een groep prostituees overkomen en richtte
daarmee het eerste trooststation op: ‘Hij zei dat hij zijn soldaten wilde troosten door ze
vrouwen te schenken, waarmee hij hun agressie in toom hoopte te houden.’ (Ars, 2000: 28-9)
Echter, voordat de Japanse overheid dit idee institutionaliseerde, zou het wangedrag van de Japanse soldaten zich op de meest gruwelijk wijze herhalen. In 1937
werden, bij wat de geschiedenis is ingegaan als ‘De Verkrachting van Nanking’
(Chang, 1997), in zes weken tijd naar schatting 80.000 meisjes en vrouwen verkracht.
Sadistische wreedheden en perversiteiten kenmerkten deze inktzwarte periode
tijdens de oorlog tussen China en Japan. Internationaal prestigeverlies en de vrees
dat de kapotgemaakte Chinese bevolking een echt gevaar zou gaan vormen, dreef
de Japanse overheid en legertop ertoe, om de soldaten niet te straffen, maar om het
systeem van troostmeisjes op grote schaal te gaan organiseren.
Vanwege de dwang, de misleiding, de ontvoering en het excessieve geweld dat
de Japanse troostmeisjes en hun voorgangsters omringen, zou een directe vergelijking met de njai van het KNIL een gotspe zijn. Toch zijn in het voorgaande diverse
belangrijke overeenkomsten aangestipt tussen de door Japan en Nederland ontwikkelde antwoorden op de seksparadox in hun troepenmachten. Die overeenkomsten maken een vergelijking op andere punten, zoals institutionalisering,
formele vrijwilligheid en het slavernijgehalte van het dagelijks leven, welzeker
mogelijk en valide. Des te meer omdat zich hier het feit voordoet dat waar het
Japanse troostmeisjes-systeem diepgravend wetenschappelijk historisch onderzocht
is, veel emoties losmaakt en terecht met afschuw wordt veroordeeld, dit alles met de
njai niet is gebeurd.
1.1.3 Pragmatisme, uitbuiting en sadisme: het troostmeisjessysteem

Tijdens de Japanse bezetting van Indië (1942-1945) maakten hun militairen via
dwang gebruik van seksuele diensten van de Indische en Europese vrouwen. De
achtergrond hiervan heeft veel raakvlakken met het al eeuwenoude huishoudsterstelsel van het KNIL. Na de bezetting van Indië bracht de commandant van het 16e
Leger van Japan, generaal Imamura Hitoshi, in mei 1942 alle Nederlandse gezinnen
onder in “beschermde wijken” in verschillende steden op Java. Deze groeiden uit tot
interneringskampen. Van midden 1942 tot begin 1943 werden er 29.000 mannen,
25.000 vrouwen en 29.000 kinderen geïnterneerd. Vooral in het laatste oorlogsjaar
(1944/1945), toen de voedselvoorziening verslechterde, overleed 16% van de op Java
geïnterneerde Nederlandse burgers. (Van den Doel, 2011: 320-2) De 200.000 IndoEuropeanen die op Java woonden, werden niet geïnterneerd, omdat ze deels van
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Indonesische afkomst waren. De Japanse autoriteiten zagen hen als mede-Aziaten
die overgehaald moesten worden zich voor de Japanse zaak in te zetten. (Van den
Doel, 2011: 320) De Japanners werden in eerste instantie dan ook van harte verwelkomd, maar daar kwam al snel verandering in, zeker toen de eerste trooststations
ontstonden.
Het Japanse bestuur wilde per se prestigeverlies door wantoestanden zoals in
Rusland en China voorkomen, terwijl de geslachtsdrift onder de Japanse overwinnaars hoog was. De behoefte aan vrouwen moest zo snel mogelijk vervuld worden:
‘Onmiddellijk na de capitulatie [8 maart 1942, NM] begonnen de Japanners met werven. Ze moedigden westerse en plaatselijke vrouwen aan zich vrijwillig beschikbaar te
stellen voor betaalde seks. In advertenties riepen ze meisjes op om in bars en restaurants
te komen werken, wat vaak uitliep op werk in particuliere bordelen. De hoerenhandel
draaide op volle toeren. De Japanners bezochten de vrouwen in een particulier bordeel,
aan huis, of in een restaurant, club of hotel.’ (Ars, 2000: 109)
Uit de beschrijvingen van Hilde Janssen van enkele Javaanse vrouwen, bleek dat
deze vrouwen in de kazernes of loodsen, als wasvrouw, kokkin, keukenhulp en
mattenvlechtster werkten, en regelmatig door Japanse militairen tegen hun wil
seksueel werden misbruikt. (Janssen, 2010: 37-8, 77) Janssen beschreef ook het pragmatisme van de Japanse legerbordelen in Indië:
‘Leger en politie waren zeer betrokken bij de oprichting en het beheer van de ontspanningscentra. De clientèle bestond uit officieren, soldaten en Japanse burgers. Op Java
waren de bordelen gehouden aan een vergunningenstelsel, eerst door particulieren en
vanaf midden 1943 door het leger. De werving van de vrouwen had een vrijwilligheidsclausule maar deze werd overtreden. Dit zorgde ervoor dat het leger toezicht kon uitoefenen op de bedrijfsvoering, voor de naleving van medische controles op geslachtsziekten,
voor de algehele hygiëne, de vrijwillige werving en de betalingsvoorwaarden.’ (Janssen,
2010: 36-7)
Dit vergaande administratieve pragmatisme kenmerkt ook het huishoudstersysteem van het KNIL.
Bordelen van Semarang
In de begintijd van de Japanse bezetting in 1942 kwamen Europese vrouwen
soms in particuliere bordelen terecht, vaak door leugens en bedrog overgehaald,
mogelijk zonder geweld. Maar in 1944 deed in Semarang op Java dwangprostitutie
haar intrede, waarbij Nederlandse (naar schatting 400 vrouwen) en Indo-Europese
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vrouwen in bordelen van het Japanse keizerlijke leger als seksslavinnen werden
opgesloten. (Ars, 2000: 102-3) Ellen van der Ploeg, zelf is zij geen blondine, maar
een Indo qua uiterlijk, zei dat de prostituees vóór in het bordeel blond en knap
waren met blauwe ogen. En dus hadden deze meisjes het bij de Japanse soldaten
veel zwaarder gehad. Deze moesten zes mannen op een avond ontvangen. (Ars,
2000: 105)
Tarieven
Net als hun Aziatische lotgenoten waren de Nederlandse meisjes in Semarang in
vier bordelen (trooststations) terechtgekomen in het onmenselijke systeem van de
Japanse troostmeisjes. Condooms waren verplicht, maar niet alle mannen hielden
zich aan deze regel. Veel meisjes liepen een geslachtsziekte op. Enkelen, zoals Jan
Ruff-O’Herne, raakten zwanger. Ze ondergingen gedwongen abortus. (Ars, 2000:
121)
‘In de bordelen kwamen naast officieren ook Japanse burgers. Een militair betaalde ƒ1,50
per kaartje, waarvan ƒ0,45 werd gereserveerd voor het meisje. Burgers betaalden ƒ3,00.
De vrouwen moesten zeven of meer mannen per avond ontvangen, naast de gebruikelijke
verkrachtingen overdag.’ (Ars, 2000: 122)
In de Shoko-club ging het anders. Hier konden alleen hoge officieren met hun
bezoekers terecht. In het kantoor telden ze ƒ4,00 neer voor een kaartje en hiervan
ging ƒ1,10 naar het meisje. De vrouwen in deze club ontvingen één man per dag.
Met het geld kochten ze extra voedsel, zeep en toiletartikelen die het bordeel niet
verschafte. (Ars, 2000: 122)
Japans militair concubinaat
De Japanse militaire geslachtsdrift blies ook het in 1928 in Nederlands-Indië
afgeschafte concubinaat nieuw leven in. Eén van de ontsnappingsmogelijkheden aan
een bestaan als prostituee of troostmeisje was concubine van een Japanner worden:
‘Het concubinaat met een Japanner kwam voor, al was dat meestal uit economische nood
geboren. De vrouwen leefden liever samen met één enkele man, dan dat ze in een
hoerenkast aan de lopende band hitsige kerels moesten bedienen. [..] De populariteit van
het concubinaat was een van de oorzaken dat er in 1943 een flink tekort ontstond aan
prostituees.’ (Ars, 2000: 110)
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Dit gedrag van legermanschappen lijkt universeel. Jaren eerder was dit gedurende ruim driehonderd jaar ook de werkwijze van de VOC- en de KNIL-militairen
op Java en de Buitengewesten. Dit tekort aan prostituees voor de Japanse soldaten
was het begin van de introductie van de trooststations, waarvan de blauwdruk al
veel eerder was geleverd. Volgens Ars waren er in Nederlands-Indië veel Japanse
officieren die er lokale meisjes als huishoudster op na hielden ‘[..] van wie ’s nachts in
de slaapkamer andere taken werden verwacht’ (Ars, 2000: 147) zoals enkele decennia
daarvoor nog bij de huishoudsters van het KNIL het geval was. Behalve lokale vrouwen zagen ook veel Nederlandse vrouwen zich door economische nood gedwongen
tot een concubinaat:
‘Het was een grote stap omdat ze in de ogen van hun gemeenschap heulden met de vijand.
Dochters van twee culturen zaten in een lastig parket, net als de inheemse echtgenotes
van Nederlandse mannen. Zij werden door hun eigen Indonesische gemeenschap met de
rug [sic.] aangekeken vanwege hun banden met de Nederlandse ‘overheersers’, terwijl
hun Hollandse man of vader in het kamp zat of vermist werd.’ (Ars, 2000: 147-8)
Na de oorlog: ‘De hel begon nu pas echt’
‘De hel begon pas echt’, dat is wat een Koreaanse vrouw die slachtoffer van het
troostmeisjessysteem was, zei over haar thuiskomst in Korea na de oorlog. (Ars,
2000: 204) Concubines, vrijwillige en gedwongen prostituees, troostmeisjes, vrijwel
allemaal werden ze over één kam geschoren en op enigerlei wijze verstoten door
het thuisfront. Nederlandse, Javaanse, Filipijnse, Taiwanese, Chinese en Koreaanse
vrouwen die door de Japanners tot prostitutie of concubinaat waren gedwongen
(niet met fysiek geweld, dan toch wel met economisch geweld), werden zonder uitzondering met de nek aangekeken. Ze raakten of bleven in bijzonder slechte economische omstandigheden en werden geacht vooral te zwijgen over hun ervaringen.
Ars beschrijft de Nederlandse oom die zijn hele Indische familietak na de oorlog
verwelkomt, behalve de ene vrouw van wie bekend is dat zij troostmeisje was; de
Filipijnse echtgenoot die zijn vrouw gaat behandelen zoals de Japanners dat deden;
de manier waarop in veel Aziatische culturen wordt neergekeken op vrouwen die
verkracht zijn, waardoor zij aan lager wal raken; de gangbare opvatting in zowel
Nederland als in Azië dat deze vrouwen zich door de vijand hadden laten gebruiken. (Ars, 2000: 202-7) De door KNIL-militairen afgedankte concubines was, zoals
we zullen zien, geen wezenlijk ander lot beschoren: verstoten aan de onderkant van
de samenleving en proberen te overleven. Wat Ars schrijft over de concubines ten
tijde van WO II, gaat evenzeer op voor de inheemse Indische vrouwen, misbruikt in
koloniale tijden:
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‘Veel vrouwen werden concubines van officieren. Hoewel zij formeel niet worden
meegerekend in het systeem van de troostmeisjes, gaat het ook hier duidelijk om seksslavernij.’ (Ars, 2000: 100)
En juist uit de slavernij onder het bewind van de VOC, werd ook de njai geboren.
1.2 VOC en KNIL: unieke institutionalisering concubinaat
Nogmaals, van het chronische, rabiate en sadistisch seksuele geweld dat de
Japanse soldaten ten toon spreidden, was binnen het huishoudstersysteem van het
KNIL geen sprake. Toch was de onderliggende aanname wel degelijk hetzelfde:
men kan gerust en straffeloos de als waardeloos beschouwde vrouw voor militaire
doeleinden inzetten. In de negentiende eeuw golden hier sterke biologische overtuigingen voor:
‘Volgens de negentiende eeuwse Europese koloniale moraal was seksuele onthouding voor
mannen ongezond, zeker in de tropen. Aan de eisen van moeder natuur moest worden
voldaan op straffe van “onanie en pederastie”.’ (Groen, 2009: 125)
Zedelijkheid, fatsoen en respect voor vrouwen moesten het afleggen tegen deze
overtuiging, zeker waar het soldaten betrof, langdurig verstoken van seksuele
contacten. Begin twintigste eeuw nog schreef generaal W. Boetje, op dat moment
commandant van het leger en chef van het Departement van Oorlog in NederlandsIndië, aan de regering in het moederland:
‘Wordt nu in aanmerking genomen, dat de soldaat door zijn geringe bezoldiging zich
alleen met prostituees van het laagst gehalte kan ophouden, waardoor de kans om
besmettelijke vrouwenziekten op te doen groot is, zoals ook blijkt uit het beduidend
aantal met die ziekten verpleegde Europese militairen, terwijl hij met een concubine
levende, geen vrees voor die ziekten behoeft te hebben, en deze hem een betere verzorging
en meer tehuis geeft, zoo zal, naar ik mij overtuigd houd, het feit blijven bestaan, dat vele
Europeesche mindere militairen, die eene vrouw kunnen onderhouden, verkiezen zullen
in concubinaat te leven.’[3]
Zo werd het nut van het kazerneconcubinaat beargumenteerd. Op de steeds
luider wordende roep om afschaffing van het kazerneconcubinaat omwille van de
zedelijkheid reageerde de generaal in niet mis te verstane bewoordingen:
‘Het zedelijk peil van den soldaat kan zoo hoog zijn, dat hij van goed gedrag en geheel
drankvrij is, maar welke hoogte het ook moge bereiken, de vrouw blijft onmisbaar voor
hem, en de mate van onthouding is daarbij meer een vraagstuk van natuurlijke neiging en
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geldelijken toestand, dan van zedelijkheidspeil. Nu kan hij ter bevrediging van geslachtsdrift huwen, in concubinaat leven of zich in gemeenschap stellen met prostituees.’[4]
De njai was precies hierom een uiterst adequaat middel tegen de twee vraagstukken die het KNIL geselden, te weten alcoholisme en geslachtsziekten:
‘Omdat Jan Soldaat geweerd werd uit het Europese sociale leven, zocht hij zijn troost bij
goedkope arak en prostituees in de buurt van de kazerne. Tussen 1885 en 1910 had bijna
50 procent van de Europese militairen een geslachtsziekte. Het leeuwendeel van hen was
vrijgezel. De samenwoners waren aanzienlijk ‘oppassender’: in 1890 was nog geen 3
procent besmet. Bovendien zorgde de njai ook voor betere voeding en wat ‘huiselijkheid’.
Menigeen tekende juist bij vanwege haar en de eventuele kinderen, niet onbelangrijk
gezien de chronische tekorten aan Europese militairen. Kort en goed, volgens de legerleiding was de njai een zegening voor de gevechtskracht van de Europese militair en
daarmee voor het koloniale leger.’ (Groen, 2009: 128)
Toch zijn er opvallende verschillen met andere koloniale mogendheden die zich
voor dezelfde problemen geplaatst zagen:
‘[..] in Brits-Indië [..], was het concubinaat bij Britse militairen vóór 1860 al op zijn
retour en daarna uitdrukkelijk verboden.* Onder de Franse troepen in de Aziatische
koloniën was het tot de Eerste Wereldoorlog wel gebruikelijker, maar die relatie kreeg
vorm buiten de kazerne en werd zeker niet geïnstitutionaliseerd.** Het openlijke kazerneconcubinaat voor de lagere Europese militairen, dat het KNIL bijna een eeuw lang
kende, was dus in vergelijking met andere Europese koloniën opmerkelijk, zoniet uniek.’
(Groen, 2009: 125, nadruk NM)[5]
Deze voor Europese koloniale begrippen zo unieke situatie kende, evenals die
van de Japanse troostmeisjes, een lange voorgeschiedenis: ‘Een legerorganisatie
ontstaat [..] langzamerhand, en is de vrucht van jarenlange practische ervaring. Ook de onze
is zo ontstaan’, aldus Ruitenbach met betrekking tot het KNIL in een artikel voor het
Indisch Militair Tijdschrift over het kazerneconcubinaat. (1901: 646) In de praktijk
betekent dit dat de bijna onlosmakelijke verbondenheid van het Indische leger met
het concubinaat voor een belangrijk deel is voortgekomen uit de praktijken van de
VOC-troepen in de 17e en 18e eeuw.
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1.3 VOC en gevechtskracht: het concubinaat doet haar intrede
in het leger
De oorlogszucht van de VOC en het belang van haar troepenmacht kan al lang
niet meer betwijfeld worden. Anno 1687-’88 behoorde twee derde van het VOCpersoneel tot de krijgsmacht en dat deel was de gehele achttiende eeuw weliswaar
lager, maar nog steeds de helft van het totaal. (Gaastra, 2007: 85-7) De ook nog steeds
door hedendaagse politici geroemde Nederlandse handelsgeest was onderdrukkend
en krijgshaftig:
‘De VOC en de WIC waren geen apolitieke handelsinitiatieven van deugdzame ondernemers. Ze vloeiden voort uit het politieke spel tijdens het ontstaan van de Republiek,
in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. Ze waren instrumenten van (economische)
oorlogvoering, die overzee in hoge mate autonoom mochten opereren.’[6]
Baay beschrijft aan het begin van zijn boek hoe de njai bestond ‘vanaf het moment
dat de dienaren van de VOC rond 1600 aankwamen in de archipel.’ (2008: 15) De VOCmaatschappij was van het begin af aan een mannenwereld en bij gebrek aan Europese vrouwen – een kwestie waar ik verderop in de hoofdstuk nog op terugkom –
wendden die mannen zich al snel tot de inlandse vrouwen. Dit ging ook vrijwel
direct gepaard met onvrijwillige verbintenissen: ‘De vrouwen met wie deze mannen in
concubinaat leefden waren (huis-)slavinnen’. (2008: 16) Grosso modo ging het er gedurende de VOC-periode aldus aan toe:
'[..] de VOC-top huwde met een van de schaarse Europese vrouwen of een vrouw uit de
Indische bovenlaag. Tot die bruid zich aandiende, leefde een hoge VOC-ambtenaar samen
met een inheemse vrouw. Ook veel lagere VOC-dienaren deden dat, al trouwden sommigen ook wel met een Indische of inheemse vrouw. Maar VOC-soldaten die behoorden tot
de onderste sociale laag, werden niet geacht te trouwen. Wel werd gedoogd dat zij
samenleefden met inheemse vrouwen.' (Groen, 2009: 126)
De reden dat het soldatenvolk niet geacht werd te trouwen vinden we terug in
het boek van Baay. De VOC had geen baat bij mensen wier voornaamste doel het was
om zodra de mogelijkheid zich voordeed met vrouw en kind terug te keren naar het
moederland. Met die instelling zou men maar geneigd zijn aan het eigen belang te
denken en niet aan dat van de compagnie. (2008: 17-18) Maar deze redenering en de
daaruit volgende regelgeving gold voor alle VOC-dienaren en beantwoordt niet de
vraag wat nu de specifieke omstandigheden waren die leidden tot die unieke verbinding tussen de krijgsmacht en het concubinaat. Dat had te maken met de slagkracht van de troepen ter land. Hoewel de krijgsmacht van de VOC steeds meer dan
de helft van het personeelsbestand uitmaakte, was het aantal soldaten nooit genoeg.
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1.3.1 Chronisch mannentekort beperkt slagkracht

Op zee werd de VOC in de loop van de zeventiende eeuw oppermachtig. (Gaastra,
2007: 57) Ter land hield men er echter een betrekkelijk kleine Europese troepenmacht
op na, zeker vergeleken met de koloniale legers van andere imperialistische
mogendheden, die voor een aanzienlijk deel uit niet-Nederlandse Europeanen
bestond. (Teitler, 2006: 146) De Nederlanders en hun Europese huurlingen waren
echter altijd te weinig in getal, en bovendien niet erg goed opgewassen tegen de
lokale omstandigheden:
‘[..] landinwaarts nam het ‘technologisch voordeel’ van Europese militairen snel af. Een
tegenstander kon daar in de regel meer manschappen mobiliseren of zijn heil zoeken bij
guerrillatactieken, zoals Javanen deden. Verder was het terrein vaak van dien aard dat het
meevoeren van geschut en voorraden lastig was. Dan was het belangrijk over bondgenoten en/of inheemse hulptroepen te beschikken om ‘massa’ in het gevecht te hebben.’[7]
Die massa was nu juist waar het de VOC-troepen vanaf het begin aan ontbrak.
Nederland werd in de 17e eeuw bevolkt door zo’n 1,5 tot 2 miljoen mensen. Tussen
1605 en 1795 voeren vijfduizend schepen naar de Oost met aan boord om en nabij
een miljoen mensen, waarvan slechts een derde ooit terugkeerde. Het waren de
soldaten die veelal uit buurlanden kwamen, terwijl Nederland zelf vooral zeelieden
en burgerbeambten voor de VOC leverde. (Taylor, 2003: 150) De VOC-troepen
werden in Oost-Indië zelf aangevuld via allianties met lokale heersers. Deze praktijk
ging door toen het regime in Oost-Indië werd overgenomen door de Bataafse Republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden. In 1815 bestond het koloniale leger
in Oost-Indië uit 5500 Europese en 5000 inheemse manschappen. (Hack & Rettig,
2006: 51)
1.3.2 Inheemse soldaten: vrouwen en kinderen in het leger

In 1893, schreef J. Schuijlenburg een nota die deel ging uitmaken van de discussie over het al dan niet afschaffen van het concubinaat. De nota Schuijlenburg geeft
een helder inzicht in de oorsprong van de verschillende concubinaatskwesties die bij
die discussie een rol speelden (het volledige document is opgenomen in Bijlage 7).
Schuijlenburg beschrijft onder meer hoe de noodzakelijke samenwerking met
inlandse troepen leidde tot de komst van vrouwen en kinderen in de VOC-kazernes.
Wanneer militaire operaties werden uitgevoerd ‘met door bevriende hoofden te leveren
hulptroepen’ dan maakten, zoals lokaal gebruikelijk was, niet alleen die soldaten
‘maar ook de daartoe behorende vrouwen en kinderen tijdelijk deel uit van de krijgsmacht.’
(Bijlage 7: 1)
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Later werd het staande leger van Europeanen permanent uitgebreid met inlanders. Die werden voor een aantal jaren ingelijfd en hun gezinnen namen ze dan mee.
Degenen zonder gezin moesten een vergunning kunnen krijgen om gedurende hun
militair verband ‘overeenkomstig hunne godsdienstige begrippen en hun adat’ (Bijlage 7:
1) een of meerdere vrouwen bij zich te kunnen nemen. Gezien het belang van de
inlandse aanvulling op Europese troepen spreekt deze toevoeging van Schuijlenburg boekdelen: ‘Zonder die vergunning is eene instandhouding of oprichting van eene
inlandse troepenmacht ondenkbaar.’ (Bijlage 7: 1) Volgens Schuijlenburg deed deze
inheemse praktijk haar invloed gelden op de Europese militairen:
‘Het totale gemis aan Europeesche vrouwen, waarmede de Europeesche mindere militair
omgang zou kunnen hebben, was oorzaak dat ook hij tot de Inlandsche vrouw zijn
toevlucht moest zoeken.’ (Bijlage 7: 4)
In de vaste garnizoenen kon de Europese soldaat zich behelpen met prostituees
die zich, in Indië zowel als in het moederland, vaak al snel in de buurt van de
kazernen vestigden. Het veelvuldig prostitueebezoek tastte overigens ook de
gevechtskracht aan want de manschappen gingen eeuwenlang niet alleen gebukt
onder tropische ziekten, maar ook vooral onder venerische ziekten. (Hertog, 1991:
83) Wanneer de troepen zich evenwel te velde bevonden, midden in een vijandelijk
gebied, dan was dit niet mogelijk. Voor de Europeaan was er hier dan geen mogelijkheid tot seksuele omgang, behalve als de troepen zelf vrouwen hadden meegebracht. En dat waren vrouwen met wie de inlandse troepen veelal ongehuwd
samenleefden. De gevolgen laten zich raden. Er ontstonden al snel:
‘[..] zeer ongewenste familiariteiten tusschen de Europeesche militairen en de vrouwen
die de aan de colonnes toegevoegde Inlandsche militairen óf hadden medegebracht, óf zich
uit de bevolking hadden weten toe te voegen. Onderlinge jalouzie tusschen Europese en
Inlandsche militairen, geschillen die dikwijls op moord en doodslag uitliepen, waren er
meermalen het gevolg van.’ (Bijlage 7: 4-5)
Ook gebeurde het regelmatig dat een vrouw wier levensgezel was omgekomen
op het slagveld zich vervolgens bij een Europeaan voegde. (Bijlage 7: 5)
Aldus is te zien hoe het concubinaat de gelederen van de Nederlandse troepenmacht betrad: via de lokale gebruiken onder inlandse soldaten. Andere aspecten
rondom de gevechtskracht consolideerden de aanwezigheid van de concubine, de
njai, in de gelederen van de VOC-troepen en later het KNIL. In dit boek komen de
bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), van alcoholisme, van
homoseksualiteit, van pedofilie, de moederlijke zorgzaamheid en de altijd aanwezige
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nood om te bezuinigen voorbij, als zijnde de redenen om dit al begin 17e eeuw
ingetreden concubinaat te handhaven tot in de 20e eeuw.
Hierbij mag men echter één belangrijk aspect niet uit het oog verliezen. Men haalt
niet zomaar drie eeuwen lang vrouwen her en der vandaan om zich seksueel en
anderszins dienstbaar op te stellen in een leger. Dergelijk gebruik van mensen als
stukken gereedschap, als middel voor een doel, kan alleen gedijen in een klimaat
waar die mensen hun menselijkheid al in meerdere of mindere mate afgelegd
hebben of ontnomen zagen. Hier speelt dan ook de kijk op vrouwen in het algemeen
en inheemse vrouwen in het bijzonder een belangrijke rol. Een dergelijk klimaat is
bij uitstek aanwezig in slavernij. Als het incorporeren van inlandse troepen de
directe aanleiding voor het kazerneconcubinaat was, dan was de slavernij haar
voedingsbodem, haar dieper liggende oorzaak. En de reden dat de VOC-man naar
de slavin greep, kwam doordat het slecht gesteld was met de positie en waardering
van de Europese vrouw, de Nederlandse, vanaf het begin van de kolonisatie.
1.4 VOC: Concubinaat uit vrouwennood binnen de gelederen gebracht
Al voor de officiële oprichting van de VOC in 1602 en de instelling van officiële,
Nederlandse handelsposten, voeren Nederlandse schepen enige decennia op de
Oost. (Gaastra, 2007: 37-40) De contingenten ambtenaren, handelaren, soldaten en
zeelieden die als eersten naar de Oost voeren, werden al snel aangevuld met
scheepsbouwers, timmerlieden, zeilenmakers en andere ambachtslieden. Dit waren
allen mannen en de compagnie had er ondanks de streng christelijke Nederlandse
leer geen bezwaar tegen als dezen met inheemse vrouwen omgingen. Aangezien de
bestuurders van de VOC in eerste instantie niet van plan waren een vestigingskolonie te creëren, zagen ze er geen heil in om gehuwden of Nederlandse vrouwen
naar de Oost te sturen. (Taylor, 1983: 11)
Met de instelling van handelsposten te Bantam, Ternate en Jakatra (het latere
Batavia) kwamen er echter steeds meer VOC-dienaren voor langere tijd in de Oost
te wonen. De hooggeplaatsten vaker niet dan wel met vrouw en eventuele kinderen
en de minderen, soldaten en werkvolk, alleen. In het Rapport betreffende het concubinaat in het Nederlandsch-Indisch Leger dat in 1913 werd uitgebracht door de Nationale
Christen Officieren-Vereeniging (NCOV), schreef men over het begin van de kolonisatie van Oost-Indië dat de Nederlanders onder andere op Java en Molukken
mensen aantroffen ‘die wat karakter, aanleg, levensopvatting en godsdienst betreft’, sterk
van hen verschilden.[8] De heer Verhoeff, secretaris van genoemde vereniging,
verklaarde daarbij dat de man en de vrouw van verschillend ras zich niet tot elkaar
aangetrokken voelden, maar desalniettemin tot samenleven kwamen: ‘[..] het was
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alleen sexueele aandrang en behoefte aan huiselijken omgang, die den Hollandschen kolonist
er toe brachten eene inlandsche vrouw tot zich te nemen.’[9]
Zo ontwikkelde zich al in het begin van de kolonisatie van de Indische archipel
het concubinaat, alhoewel illegaal want in principe verboden door de het Christelijk
geloof.[10] Deze praktijk nam in Oost-Indië al snel dusdanige vormen aan ‘[..] dat
verwaarloosde, uit het concubinaat geboren Euraziatische kinderen er al vroeg in de zeventiende eeuw een maatschappelijk probleem vormden.’ (Baay, 2008: 25) De Europese
mannen van de VOC leefden samen met inheemse vrouwen, maar lieten ‘[..] bij hun
overlijden of vertrek hun half-Hollandse half-inheemse kinderen vaak in erbarmelijke omstandigheden achter. Veel jongens werden soldatenhulpjes evenals veel meisjes.’ (Vanvugt,
2011: 119) Dit was niet altijd onwil, het had er ook mee te maken dat het ook toen al
verboden was voor VOC-personeel om met hun Aziatische vrouwen en half-Aziatische kinderen Nederland te bezoeken, laat staan er te komen wonen. (Ibid.) Tegelijkertijd zien we dat het vertrek van Nederlandse vrouwen naar de Oost aan strenge
regels gebonden was en maar sporadisch voorkwam. (De Graaff, 1701: 14) Zodoende
blijkt dat het weeshuis van Batavia al vanaf 1624 vele Euraziatische kinderen
opving. Anderen werden later slaaf, gelijk velen van de landgenoten van hun moeder,
of, in het geval van de jongens, militair. ‘De meisjes werden niet zelden de partners van
VOC-soldaten.’ (Baay, 2008: 25)
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Christelijk weeshuis in Batavia in de 17e eeuw. De meeste kinderen waren
verwekt door Europese compagniedienaren bij slavinnen of concubines.
Sommigen waren in Aziatische buurten gevonden en in het gesticht
ondergebracht om ze christelijk op te voeden. (Gravure Joan Nieuhof:
Gedenkwardige zee en lantreize deur de voornameste landschappen van West en
Oostindien, 1682. Uit: Bosma e.a., 2003: 43).
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1.4.1 J.P. Coen en de Compagniesdochters

Om aan deze toestanden enig tegenwicht te bieden, stuurde de Oost-Indische
Compagnie sporadisch Europese vrouwen naar Indië.[11] Zo vertrokken in 1609
zesendertig getrouwde stellen, soldaten en zeelieden met hun vrouwen, naar
Ambon. Dit experiment werd door de op dat moment als opperkoopman en commandeur te Bantam aanwezige Jan Pieterszoon Coen vernietigend beoordeeld bij
het presenteren van zijn eigen plannen aan de heren directeuren in 1614. Onder meer
stelde Coen dat de bestiale levenswijze van de echtparen, de constante staat van
dronkenschap en wellust, de reputatie van de Hollanders bij de inheemse bevolking
enorm veel schade toebracht. (Taylor, 1983: 12)
Coen werd in 1617 gouverneur-generaal en onder zijn leiding werd in 1619
Jakatra veroverd en hernoemd tot ‘Batavia’. Coen had een bepaalde visie op de
kolonisatie van de Oost die wel degelijk permanente vestiging met zich meebracht
en daarbij had hij ook specifieke ideeën over hoe die nederzettingen te bevolken.
Hij wees er in een brief uit 1620 aan de VOC-directie fijntjes op dat er allang een
kolonie was ontstaan, zonder dat dit feitelijk de bedoeling was. Daarbij nam hij geen
blad voor de mond en stelde dat de oorsprong van die kolonie zich bevond bij
het schuim der aarde, en daarmee doelde hij zowel op de Europese vrouwen die de
compagnie naar de Oost had gezonden, als de inheemse vrouwen met wie de meeste
mannen samenleefden.
De oplossing die Coen voorstond, was dat de compagnie niet langer vrouwen
maar meisjes – weesmeisjes - naar de Oost zou sturen om er als huwelijkskandidaten te dienen voor de aanwezige mannen. (Taylor, 1983: 12) De achterliggende
gedachte van Coen was dat de alleenstaande meisjes weinig tot geen binding met
Holland zouden hebben en dus ook minder heimwee, en dat ze makkelijker plooibaar en dus netter op te voeden zouden zijn. Immers hadden deze meisjes dan al een
streng Calvinistische opvoeding genoten in een Hollands weeshuis. (Taylor, 1983;
11) Het plan van Coen werd overgenomen door de VOC-directie en in 1622 arriveerden de eerste zogeheten Compagniesdochters, maar op dat moment was het
beeld dat men had van de beschikbare vrouwen, Europees en inheems, al zo slecht
en bevooroordeeld dat zij er niet in konden slagen de door Coen beoogde, deugdzame samenleving te stichten die aan de inheemse bevolking als goed voorbeeld
zou dienen. (Taylor, 1983: 13)
1.4.2 Geen vrouw was goed genoeg

Het vrouwentekort deed de blik richten op de inheemse vrouw. Om een voorbeeld te geven van de verhoudingen: in 1632, dertien jaar nadat de Compagnie
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Batavia had veroverd, verbleven er 1560 dienaren van de VOC en 229 vrijburgers of
kortweg burgers, employés die na het uitdienen van hun contract een vestigingsvergunning hadden gekregen. Daarnaast woonden er 366 vrouwen, van wie 106
geregistreerd stonden als vrouwen van compagniesdienaren. In 1632 was ongeveer
22 procent van de volwassen bevolking van Batavia vrouw. (Bosma e.a., 2003: 40)
Maar wat een even grote rol speelde in de hang naar de inheemse vrouw, was de beeldvorming. Kort en goed kwam die hierop neer dat als je moest kiezen tussen een
slechte Europese of een slechte inheemse vrouw, je beter voor die laatste kon kiezen,
omdat je die niet officieel hoefde te huwen en naar believen aan de kant kon schuiven.
Zo had gouverneur-generaal Jacques Specx al een week nadat hij in januari 1629
van Texel was uitgezeild zoveel te stellen met de vrouwelijke passagiers, dat hij aan
de Kamers Amsterdam en Middelburg vanaf het schip ‘Hollandia’ op 1 februari 1629
schrijven moest:
‘Het volk is altezamen wel dispoot, niet meer gebrekende als veel eerlijke dochters en huisgezinnen in plaatse van zooveel vuile voddens en straatvarkens als er in alle schepen,
God beter het, gevonden worden, daarvan dat er zoo vele en van zulken aard zijn dat ik
het mij schame vorder openinge daarvan te doen.’ (De Hullu, 1913: 536-7)
Ook de geschriften van Nicolaus de Graaff maken veel duidelijk over hoe men
tegen de vrouwen, Europees en in heems, aankeek in Oost-Indië. Scheepschirurgijn
De Graaff maakte tussen 1639 en 1687 veel reizen op schepen van de VOC en deed
een boekje open over de vrouwen die hij in de Oost had aangetroffen in het geschrift
Oost-Indise Spiegel dat in 1701 aan de postume uitgave van zijn reisverslagen werd
toegevoegd. Dit geschrift is een beschrijving van het dagelijks leven in de Oost en
in Batavia in het bijzonder, waarbij in de ondertitel al direct duidelijk wordt waar de
aandacht van De Graaff naar uitging: ‘Een beschrijvinge van de stad Batavia En wijze
van leven van de Hollandse Vrouwen in Oost-Indien [..].’[12]
In Holland deden in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer geruchten de
ronde over hoe de vrouwen in Batavia, eerst de Europese, maar binnen enkele decennia ook de mestiese vrouwen, leefden als keizerinnen. Deze verhalen waren er de
oorzaak van dat sommige vrouwen in Holland maar wat graag naar de Oost wilden.
De Graaff bevestigde de geruchten en had vrijwel geen goed woord over voor de
dames die het betrof. Hij maakte een onderscheid tussen Hollandse, Oost-Indische,
mestiese en kastiese vrouwen. De eersten kwamen met de schepen uit Nederland,
de tweeden werden uit Hollandse ouders geboren in Oost-Indië[13], de mestiezen
kwamen voort uit een Hollandse vader en een inheemse moeder (‘Swarte Moeder’)
en de kastiezen uit een Hollandse vader en een mestiese moeder. Hij beschrijft hoe
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deze dames iedere kerkdienst aangrijpen om elkaar in blinde afgunst de loef af te
steken met de prachtigste jurken en juwelen: ‘Alzo opgepronkt zit men als een geparelde
pop in de kerk te pronken, ja de nederigste lijken nog eerder een voorname vorstin dan Burgersvrouw of dochter te zijn.’ (De Graaff, 1701: 12)
Hoewel dergelijke negatieve uitingen over vrouwen in Oost-Indië niet van de
lucht waren, hadden de verhalen die de ronde deden toch zo’n sterke aantrekkingskracht dat Hollandse vrouwen regelmatig bijzonder ver gingen om er te geraken.
De Graaff stelt onomwonden dat als de VOC-directie de regels aangaande het
vertrek van vrouwen naar Oost-Indië op zou schorten, er meer vrouwen dan mannen
aan boord van de schepen zouden verschijnen. dr. J. de Hullu vatte in 1913 de
zeventiende-eeuwse beeldvorming over deze vrouwen treffend samen in een artikel
over tucht op VOC-schepen waarin hij over de Indiëgangsters schreef:
‘[..] voor het meerendeel wijven en deernen uit de laagste heffe van het volk die, omdat
zij wegens hun ergerlijk levensgedrag van ieder werden verfoeid of wel omdat zij iets op
hun kerfstok hadden bij de justitie, het in het Vaderland te benauwd kregen en nu in
Indië of aan de Kaap, waar men naar hun verleden geen al te nauwe navraag deed,
hoopten vooruit te komen door een goed huwelijk.’ (De Hullu,1913: 537)
Als de vrouwen die toestemming kregen om te gaan – inclusief degenen die zich
als mannelijk matroos voordeden of die zich ergens aan boord verstopten in de hoop
op volle zee pas ontdekt te worden - hun doel bereikten, dan kregen ze te maken met
de neerbuigendheid van de aanwezige mannen en de sociale mores van die vrouwen
die al met hooggeplaatste VOC-dienaren en -officieren getrouwd waren, veelal
mestiezen. (Baay, 2008: 21-23)
Wat voor de hogere regionen gold, gold echter niet voor de minderen en midden
zeventiende eeuw ontwikkelde er zich in Batavia een groeiend verzet tegen
gemengde huwelijken. Dit leidde tot debatten over hoe de kolonie te bevolken. De
raad van Indië Gerard Demmer wist te melden ‘[..] dat kinderen uit gemengde huwelijken het “naturel”, de landsaard van hun moeder, erven en dat zij een “vuijl ende oneerlijck leven” leiden.’ (Bosma, 2003: 34)[14] In het bijzonder blijkt uit de bewaard
gebleven liedjes uit die tijd de dubbele moraal. Bezongen werd onder meer wat de
beste vrouwenkeuze was voor een zeeman of soldaat. Die liederen bezingen ook
relaties met inheemse vrouwen en mestiezen ‘[..] maar als de diensttijd erop zit, trekt
de concubine aan het kortste eind: meisjes moeten ook zo verstandig zijn eerst te trouwen voor
ze hun maagdelijkheid verliezen, jongemannen daarentegen kunnen in Indië hun gang gaan
[..]’. (d’Haen, 2008: 65) Het bewuste lied is opgenomen in de collectie van Paasman
en eindigt met deze veelzeggende drie strofen:
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Ik heb haar nu zo lang bemind,
Gezworen mijnen trouw,
Maar nu heb ik dat zoete kind
Gelaten weer in de rouw.
Dat gebeurt daar dagelijks wel meer,
Daarom, gij meisjes, ziet,
Strijd altijd zo lang voor uw eer
Tot het trouwen is geschied.
Oorlof jonkmans, wie dat gij zijt,
Neem dit lied wel in acht:
Houd 't liever met een zwarte meid,
Want ze geven je vrij gelag.
(Paasman, 1991: 84-85)
En de ‘zwarte meid’ waarover men zong was een slavin of een ex-slavin die aan
lager wal was geraakt, zoals velen overkwam.
1.5 VOC: Het concubinaat in slavernij beleden
Voor de komst van Europeanen in Oost-Indië bestond de slavernij aldaar bij
verschillende volken als een gevestigd Aziatisch gebruik. Portugezen, Spanjaarden
namen het gebruik van slaven over. Later deden de Nederlanders hetzelfde. Zij
gebruikten de slaven hoofdzakelijk als huisbedienden en in mindere mate als
koelies. (Kalff, 1920: 3-4) Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw zijn minstens tussen de 200.000 en 300.000 slaven naar Batavia getransporteerd. Minstens de
helft van de inwoners van de binnenstad van Batavia was slaaf en tien procent
Mardijker, en de meeste gemeenschappen buiten de stadsmuren bestonden uit voormalige slaven en hun nazaten. Na de afschaffing van de slavenhandel in 1813 kwam
de bevolkingsgroei voor lange tijd tot stilstand. (Bosma e.a., 2003: 55, verwijst naar:
Abeyasekere, 1987: 73) De overal aanwezige slavernij vergemakkelijkte de seksuele
contacten in de koloniale samenleving, met name tussen eigenaars en hun slavinnen.
Europese compagniedienaren verwekten bij slavinnen kinderen die zij niet erkenden
en ook niet adopteerden. (Bosma e.a., 2003: 55, 61) Dit ontwikkelde zich ras tot een
stelsel van seksuele dienstverlening aan Europese militairen en ambtenaren door
slavinnen.
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In de eerder aangehaalde brief van Coen uit 1620 stelde de bewindsman dat
iedereen toch wel wist dat mannen niet zonder seks kunnen en dat men in OostIndië bij gebrek aan beschikbare vrouwen tegen hoge prijzen vele vrouwen van
elders had moeten kopen. Over deze vrouwen zei hij nog, in aanloop naar zijn plan
voor Compagniesdochters, dat zoals de Compagnie het schuim der aarde naar de
Oost stuurde, men in Oost-Indië niets beters dan het lokale schuim aan de Hollanders verkocht. (Taylor, 1983: 12)
Dat kon overigens ook liggen aan de behandeling van de slavinnen. Zo was het
heel gebruikelijk dat een eigenaar onder andere zijn of haar slavinnen uitzond om
koelieloon te verdienen dat zij vervolgens moesten afdragen. Het was niet altijd de
zorg van de meester hoe ze hun geld verdienden. (Bosma e.a., 2003: 41) Waar dit toe
leidde, werd duidelijk in een rechtszaak uit 1653. Twee vrouwen, Magdalena van
Nagapattinam en Malatij (Melati) van Boeton, kwamen voor de rechter. Zij hadden
hun geld door prostitutie verdiend, maar werden gegrepen toen zij naar Bantam
wilden vluchten. De straf was geseling en opsluiting aan een ketting gedurende een
jaar bij hun meesters.[15]
Bepaalde slavinnen waren zeer gewild bij de Compagniedienaren. In de
achttiende eeuw, schreef predikant Valentijn onder meer over de kwaliteiten en het
uiterlijk van slavinnen van Makassar:
”Men vind er vooral zeer fraey besneedene van aansigt, die ook door hare lieftalligheid en
geest veelen verlokken. Zij zijn wel een weinig plat van neus, dog ’t misstaat haar niet;
ook heb ik er gesien die zeer fraey van neus waren.” (Kalff, 1920: 26-28)
De dubbele moraal van de VOC-tijd komt goed tot uitdrukking in een resolutie
van 11 december 1620, hetzelfde jaar waarin Coen schreef over de vrouwen die hij
voor Compagnie dienaren naar Batavia haalde. De resolutie beval dat wie seksuele
betrekkingen had met een slavin, hetzij binnens- hetzij buitenshuis, die vrouw direct
moest verlaten of haar wettig moest trouwen:
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Resolutie van 11 december 1620: verlaten of trouwen.[16]

Gezien de hoeveelheden buitenechtelijke kinderen van gemengde afkomst liet
men zich weinig gelegen liggen aan dit bevel, maar sommigen deden netjes wat
werd gevraagd. Pieter van den Broecke, van 1620 tot 1628 directeur van de compagnieloge in Surat (in het noordwesten van India), trouwde met zijn voormalige
slavin Anna. Dat weerhield hem er evenwel niet van enkele jaren later met een
andere slavin, een hindoevrouw, een zoon te krijgen. Ook deze moeder en de zoon
werden hierna gedoopt. (Bosma e.a., 2003: 25-6)
Voor anderen waren de inheemse slavinnen niet een bijkomstigheid maar het
doel van hun reis naar Indië. Scheepsarts Nicolaus de Graaff (1619-1688) wees op de
seksuele motivatie als een motor van de Europese ondernemingen overzee. Maar
zijn geschreeuw, ‘tegen het intercontinentale paren in Batavia heeft niet voorkomen dat
het een populaire bezigheid bleef, vooral tussen Nederlandse mannen en Javaanse vrouwen.
Niemand kon het ontkennen, want hun kinderen waren overal aanwezig.’ (Vanvugt,
2011: 192-4, nadruk NM)
Er was bij het halen van slaven overigens lang niet altijd sprake van kopen. Men
ging ook actief op slavenjacht. VOC-soldaat Johann Jacob Saar uit Duitsland
beschreef hoe hij en zijn manschappen op een expeditie in 1645 voor de kust van
West-Sumatra op het eiland Engano een groep van ruim zeventig mannen en vrouwen roofden en naar Batavia brachten. De vrouwen werden onder de dames van
VOC-officieren uitgedeeld als huisslavinnen. (Vanvugt, 2011: 162)
Ook waren slavinnen regelmatig oorlogstrofee: ze werden meegegeven aan de
inheemse troepen die de Hollanders terzijde stonden. Toen de Compagnie oorlog
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voerde met de sultan van Bantam, beloofde ze de Balinese hulptroepen “den vryen
buyt van alle vrouwen en kinderen, die se van de verslagene vyanden souden mogen maghtig
werden [..]’ (Kalff, 1920: 7)
Een van de opvolgers van Coen, VOC-admiraal Cornelis Janszoon Speelman
(zie ook 1.6.1), zat begin 1667 na een oorlogsoverwinning op Boeton in zijn maag
met 5500 krijgsgevangenen:
‘Na lange deliberatie besloot de raad, 400 uitgezochte mannen en vrouwen mee te nemen
naar de Molukken, en daar als slaven te verkoopen. Speciaal de vrouwen, “daer al vry wat
moy slag onder liep”, moesten zoo spoedig mogelijk op vendutie gebracht worden, “staet
makende dat de Chinese, ooc wel andere, daer gretig na wesen ende vry wat veel daer
voor geve soude”.’ (Stapel, 1936: 37)
De overige gevangenen werden en masse op een eiland achtergelaten, om ze niet
te hoeven doden, of te hoeven vrijlaten, zodat ze weer bij de vijand dienst konden
nemen. (Ibid.) In de oorlogen die hij op Makassar voerde, maakte Speelman
honderden krijgsgevangenen die hij tot slaaf verklaarde. (Kalff, 1920: 7)
1.5.1 Militaire contacten met slavinnen en ex-slavinnen

Batavia was een garnizoensplaats en havenstad. De overal aanwezige slavernij
maakte seksuele exploitatie eenvoudig. De slaven waren geheel in de macht van de
eigenaren en deze laatsten waren vrij in hun handelen. Prostitutie, overspel en
bedrog stelden de overheden voor grote problemen. De compagniesdienaren maakten schulden, liepen geslachtsziekten op en raakten betrokken in conflicten. De VOC
en kerken ontwikkelden een netwerk van reglementen dat de excessen in de stad
moest tegengaan. (Bosma e.a., 2003: 38-41) Tegelijkertijd zorgde de Compagnie goed
voor haar dienaren. We zagen al dat Coen vrouwen importeerde voor de driften van
de manschappen. Uit de volgende passage van een ambtelijke brief blijkt dat de
Compagnie speciaal voor zijn soldaten en schepelingen ontmoetingen met slavinnen
in een kamer (soort bordeel) arrangeerde. In 1622, drie jaar na de stichting van
Batavia (verovering van Jakatra, 30 mei 1619), werd daarover geschreven:
‘[..] dat de Compagnie slavinnen ter hoofdplaats placht aan te voeren, “alwaar somwyle
groote quantiteyt bij den anderen in een camer sitten tot der tijt dat eenige soldaaten off
bootsgesellen koomen die daer haer gadingh uit nemen”.’ (Kalff, 1920: 4, 9)
Uit de relaties en seksuele contacten tussen compagniesoldaten en inheemse
vrouwen kwamen veel kinderen. Een aantal van hen verdween onder de slaven,
maar ook kwam het voor dat de vader zijn kind adopteerde. Dit kwam doordat de
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kerk voorschreef, dat een kind pas gedoopt kon worden als het via een notariële
akte geadopteerd was. Tussen 1683 en 1698 werden er minstens 299 kinderen met
een notariële akte geadopteerd. De moeders van deze kinderen waren meestal slavinnen. (Bosma e.a., 2003: 42-3) In Batavia huwden rond 1650 voormalige slavinnen
met Europeanen uit lage rangen, zoals soldaten en sergeanten. (Bosma e.a., 2003: 47)
In de achttiende eeuw zochten in Noord-Java soldaten en ex-soldaten het gezelschap van slavinnen veelvuldig op. Zij leken speciaal geïnteresseerd in de zogenaamde pandelingen: slavinnen die schulden bij de Javaanse regenten hadden en
die dan overgekocht konden worden. Er ontstond een levendige handel in vrouwelijke pandelingen, waarover men ook niet geheimzinnig hoefde te doen aangezien
er vrijwel geen gouvernementele of morele controle werd uitgeoefend en het ongehuwd samenwonen in de Javaanse traditie vrij normaal was. Ook hier zien we hoe
de lokale gebruiken hun weg vinden in de handel en wandel van de Europeanen.
(Bosma e.a., 2003: 52)
In de eerste helft van de 18e eeuw waren overal op Java relatief kleine garnizoenen te vinden die een onuitwisbaar stempel op de bevolkingsontwikkeling hebben
gedrukt. Ze brachten de voorvaderen voort van vele generaties Indo-Europese bevolking in de vorstendommen op Java. In vorstendommen als Jogjakarta en Soerakarta waren Europese gemeenschappen ontstaan. Ze hadden goede contacten met
hun Javaanse omgeving en behielden hun eigen identiteit. Dit werd mede bepaald
door hun werk bij de Compagnie en het christelijke geloof. Ook hielden ze er veelvuldig concubines op na.
Een voorbeeld uit Jogjakarta om de schaal waarop dit gebeurde in beeld te brengen: van de 166 volwassen Europese mannen die er in 1804 geregistreerd stonden,
behoorden er 161 tot de krijgsmacht. Van hen kwamen er 126 uit Europa, de rest
waren in Indië geboren Europese mannen. Van de 166 mannen waren er 32 getrouwd, en slechts 66 die kinderen hadden. Er waren in totaal 129 kinderen geboren,
van wie zeker de helft uit buitenechtelijke relaties, en vrijwel alle mannen met buitenechtelijke kinderen waren ongetrouwd. (Bosma e.a., 2003: 53-4) Dergelijke cijfers
laten zien hoe wijdverbreid het concubinaat was in de vorstendommen van Indië. En
hier worden we ook gewaar hoe invloedrijk de VOC-praktijken zijn geweest: tot ver
in de 20e eeuw werd er in de steden van de vorstendommen door hooggeplaatste
ambtenaren en soldaten geleefd met concubines. (Bosma, 2003: 54)
Een groot aantal soldaten dat uit de compagniedienst ging, begon een zaak als
kroeg- en bordeelhouder. Hierbij waren veel slavinnen betrokken die na hun vrijlating vrij spoedig tot armoede vervielen en om een inkomstenbron te hebben de prostitutie ingingen. In de straten aan de noordkant van Batavia, niet ver van de rede,
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de timmerwerven en het kasteel, krioelde het van de kroegen en bordelen. De meeste
bordelen waren buiten de stad te vinden; hier was het gezag en de sociale controle
minder. De soldaten en matrozen wisten hun weg wel te vinden. Aan de zuidkant
van de stad, de zogenoemde Waterplaats, verkochten slavinnen drank en konden
soldaten zich voor twee stuivers laten bedienen. Een Duitse soldaat noemde ze
Liebhaber des Frauenzimmers. (Bosma e.a. 2003: 41, citaat uit: Barchewitz, 1730: 583)
Een militair van de Compagnie kon behalve prostitueebezoek, voor de duur van
zijn verblijf of korter een min of meer vaste partner verwerven. Het waren arme
vrouwen die zich lieten onderhouden en die vaak in de kleine zijstraten in Batavia
woonden, tegen de stadsmuren aan, of in de armere wijken buiten de muren. (Bosma
e.a. 2003: 41-2)
1.5.2 18e eeuw – “weeskinderen” voor het leger

Veel vrouwen en kinderen werden in de steek gelaten als onder andere de soldaat
naar een andere post vertrok, repatrieerde of overleed:
‘De meeste kinderen bleven bij hun moeder en groeiden op in de inlandse buurten of
dorpen. Andere kinderen bleven in de buurt van het garnizoen zwerven en werden door
de soldaten opgevangen. Soms werden buitenechtelijke kinderen die her en der in Java’s
kuststeden waren aangetroffen ondergebracht in het weeshuis in Batavia. Zo werden er
in 1709 23 kinderen naar Batavia overgebracht, allen van Europese vaders en Javaanse
moeders.’ (Bosma e.a., 2003: 52)
In 1716 werden zeventig buitenechtelijke kinderen in Semarang opgemerkt, maar
toen besliste de gouverneur-generaal dat ze ter plaatse moesten worden opgevangen. (Ibid.)
Begin 18e eeuw wilde men maatregelen nemen om de gestage toename van
onechtelijke kinderen van Europeanen bij inheemse vrouwen te stoppen.
‘Dat aantal was zoozeer vermeerderd, dat – zoo verneemt men uit de beschikking van
den Gouverneur-Generaal Van Swoll van 16 October 1716 – “in korten (tyd) meer als
een armenhuys daer voor vereyschen soude.”.’[17]
Gouverneur-generaal Van Swoll wilde voorkomen dat de ‘onechte’ kinderen van
Europeanen als moslims werden grootgebracht en nam strenge maatregelen tegen
de losbandige vaders:
‘Van Semarang wilde het plaatselijk bestuur een 70-tal dier kinderen tegelijk naar Batavia
opzenden, ten einde aldaar door de Diaconie te worden onderhouden, uit vrees, dat zij
anders, “na den H.doop te hebben ontvangen, onder de Javanen in het Mahumetisdom
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souden moeten vervallen,” welk feit genoemden landvoogd aanleiding gaf tot de bepaling, dat aan Compagnie’s dienaren, die dergelijke kinderen hadden, geene verlossing
naar Nederland zoude worden verleend, “opdat andere sig daar aan mogen spiegelen en
wagten voor diergelyke blocken (plakaatboek IV, bl. 89)”.’ (32B)
De soldaten en zeelieden die een kind verwerkten in Indië mochten dus niet meer
terug naar huis.
Gaandeweg gingen de weeshuizen een steeds belangrijker rol spelen. Er ontstond een gereglementeerde praktijk van afstand doen van kinderen, een praktijk die
in de tweede helft van de achttiende eeuw al als vrij normaal werd beschouwd. Hele
generaties buitenechtelijke kinderen groeiden op in weeshuizen na ge-echt te zijn
door een Europese man – niet noodzakelijk de biologische vader. (Bosma e.a., 2003;
53) Hoe dat eraan toe ging laat zich lezen in deze anekdote:
‘Rond 1720 gaf de “vrije” Javaanse vrouw Santiap haar dochters Maria en Cecilia, in
Kartasoera “bij sekeren Europiaen geprocreert” [verwekt door zekere Europeaan,
NM], over aan de sergeant Vincent Piquerie, die beloofde hen te verzorgen en hun een
christelijke opvoeding te geven.’[18]
Omdat men het wel noodzakelijk achtte zoveel mogelijk nakomelingen, buitenechtelijk of niet, een christelijke opvoeding te geven, ontfermden weeshuizen of
Europese mannen die niet de biologische vader waren, zoals sergeant Piquerie, zich
over die kinderen. De moeder deed dan meestal afstand van deze kinderen: ‘Dit
geschiedde bij notariële akte, waarin de moeders alle aanspraken op het kind loslieten.’[19]
In 1780 werden minstens 29 kinderen van tussen een paar maanden en een jaar oud,
op deze manier overgedragen. Veel van de op deze manier verwekte zonen werden
in het garnizoen opgenomen en de dochters huwden met de compagniesoldaten.
(Bosma e.a., 2003: 53)
Eind 1753 zag gouverneur-generaal Mossel zich genoodzaakt om in Cheribon
(West-Java) een weeshuis op te richten, ter verzekering dat ‘[..] veele aldaar in het wild
lopende en omzwervende arme bastaarden en weesen van Europeesen niet meer verwilderen
en verbasteren.‘[20] In 1769 had Semarang een protestants weeshuis aan de Grote
Postweg. Al bij de oprichting daarvan was bepaald dat de jongens voor het leger
bestemd zouden zijn. In 1809 kwam er aan dezelfde weg ook een rooms-katholiek
weeshuis, na het overlijden van een sergeant die weeskinderen achterliet. (Bosma
e.a., 2003: 237)
De soldaten wisten ook na hun pensioen van geen ophouden, zoals blijkt een
schrijnende zaak die door Yusak Soleiman gevonden en beschreven werd in zijn
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proefschrift over de gereformeerde kerk op Java eind achttiende eeuw. Soleiman
verhaalt van de lotgevallen van een huishoudster in een proveniershuis, een bejaardenhuis, ofwel huis voor gepensioneerde maar niet te repatriëren soldaten uit het
koloniale leger. De buitenregenten van het proveniershuis meldden kort voor het
faillissement van de VOC aan het bestuur dat de vrouw, die al verscheidene jaren in
het huis werkte, in die tijd acht kinderen had gebaard van drie van de inwoners, te
weten sergeant Christoffel Capelle, zeeman Tobias Hittendorf en soldaat Johan
Christoffel Strielag. Men besloot om de kinderen naar het weeshuis te sturen, de
moeder van hen te scheiden en uit het proveniershuis te verwijderen, en de mannen
in het proveniershuis te verbieden al te familiair te worden met huishoudsters om de
last van het weeshuis niet verder te verzwaren. (Soleiman, 2011: 151)
1.5.3 VOC: Slaven als soldaten, Papangers en Mardijkers

De Compagnie gebruikte mannelijke slaven als soldaten. In de volgende resolutie
van eind 1711 is te lezen hoe weggelopen Balinese slaven in dienst konden treden
van de VOC. Het ging hier om slaven die in Malabar (Westkust van India) als soldaten opgetreden hadden en voor wie men bijgevolg wel enigszins bevreesd was.
Verdiende gages werden dan ook aan de eigenaars en niet aan de teruggebrachte
slaven uitbetaald:
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Wie nu nog slaven probeerde te ronselen voor VOC-dienst, mocht voor straf hun
prijs aan de eigenaar betalen.[21]
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Enkele maanden later werd het ronselen van slaven bij expedities helemaal
verboden:

Tenminste tot 1712 gebruikte de VOC-slaven als soldaten en bij
oorlogsexpedities.[22]

Mardijkers en Papangers behoorden rond 1620 tot de eerste lichtingen nietEuropese soldaten in de VOC-troepenmacht (Moor, 1999: 54) Over waar deze termen
voor staan, bestond lang onduidelijkheid, ze werden door elkaar gebruikt. Scherpe
definities formuleerde Carla van Wamelen:
‘Mardijkers, een verzamelnaam voor vrijgelaten slaven en hun nakomelingen. Zij waren
afkomstig uit de Portugese vestigingen in India, droegen Portugese namen en waren
christenen. Zij werden in de strijd met de Portugezen krijgsgevangen gemaakt en naar
Batavia overgebracht, waar zij in dienst van de Compagnie traden en als Mardijkercompagnieën in het leger indruk maakten.
Papangers ‘zij waren afstammelingen van slaven, die - als inlandse soldaten - door de
spanjaarden uit de provincie Pampanga op Luzon - het noordelijke (hoofd)eiland van de
Filipijnen - onder meer naar de Molukken waren overgebracht. Ook voor de Compagnie
traden zij als huursoldaten op.' (Wamelen, 2014: 106)
Mardijkers en Papangers gelijk werden vanaf 1640 structureel gerekruteerd aangezien men zich er toen wel van bewust was dat Europese soldaten slecht bestand
waren tegen de lokale ziekten en oorlogsvoering in de jungle (Moor, 1999: 55)
Er werden Bandanezen, Balinezen, Boeginezen, Makassarezen, Butonezen en Ambonezen gerekruteerd die allemaal naar Batavia werden gebracht. Daar werden ze
in hun eigen kampong gestationeerd tot ze opgeroepen werden om te vechten.
(Ibid.) De inheemse compagnieën bleven onder eigen commando staan, maar dat

44

| WEGWERPVROUWEN |

commando werd uitsluitend gecommandeerd door Europese officieren. (Ibid.) In de
achttiende eeuw begon men met het integreren van de inheemse compagnieën in
het koloniale leger. Allerlei regelgeving, bijvoorbeeld aangaande organisatie en betalingen, werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de inheemse troepen
echt bij het leger gingen horen en ook een meer belangrijke rol gingen spelen. (Moor,
1999: 55)
Echt vrij waren deze ex-slaven en afstammelingen van slaven niet. Het grote
verschil was dat de Mardijkers Christenen waren en de meeste Papangers niet. Het
gevolg was dat men vooral de Papangers als slaven bleef behandelen, terwijl de
Mardijkers in hoger aanzien stonden en ook meer macht kregen (officiersposities
e.d.). De Papangers opereerden als bataljon onder de kapitein van de compagnie,
‘die zekere rechtsmacht over hen had.’ (Haan, de, 1916: 239) Ook hun nakomelingen
waren verplicht te dienen, of ze moesten een contributie van één gulden per maand
betalen. (Haan, de, 1916: 240) Hoewel anderhalve eeuw in dienst van de VOC had
men toch een allengs verslechterend beeld van de Papangers omdat zij zoveel, of in
ieder geval steeds meer, op inlanders leken:
‘Zij stonden in nog geringer aanzien dan de inlandsche Christenen. Reeds in 1779 qualificeert de Regeering hen als “inlanders van allerlei natien”, als “gemeen en slegt volk”,
waarvan “niet anders verwagt kan worden als het betrekken van eenige schildwagten van de
minste aangelegenheid, egter ook op de ongezondste plaatsen.” [..]’ (Haan, de, 1916: 238-9)
Voor de Mardijkers had men aanzienlijk meer waardering. Onder hen waren er
dan ook genoeg die ‘[..] trotsch waren op hun samengaan met het heerschende ras, die tot
welstand kwamen, eenigen rang in de maatschappij innamen [..]’ (Haan, de, 1916: 237)
Desalniettemin bleef de raciale pikorde in Nederlands-Indië haarscherp en ervoeren
de Mardijker en Papanger officieren dat zij ondanks de status van hun functie, sociaal
nog altijd onder de Europese minderen stonden. In 1794 kwamen zij hiertegen zelfs
in opstand.
Op 25 november 1794 richtten de kapiteins van vier Mardijker compagnieën en
één Papanger compagnie zich tot de regering:
‘[..] met eene klacht over «het declin en de minachting, waarmeede zij Capitainen, nogtans van de aanzienlijkste burgerstaat, bij het publicum behandeld worden en alleen
daarom misschien, omdat tusschen hun en de gemeenste schutter, ja pijper en tamboer,
het egte kenmerk ontbreekt;» zelfs een wachtmeester der Europeesche schutterij, zeggen
zij, is «in rang verre boven hun verheeven, alleen daarom, omdat zij Capitainen zowel als
hun onderhoorige manschappen, naarvolgens de regelen van het toevallig lot in deezen
gewesten geboren, geen Europeaanen nog misschien uit Europeaansch bloed gesproten
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zijn, daar zij en hunne compagniën (gewisselijk de vier eerstgemelde) zig nogtans
beroemen kunnen even zulke geloovige Christenen en getrouwe onderdanen als de
Europeaansche burgers te zijn, met wien zij de dienst betreffende alles gemeen hebben,
de wagten betrekken, den wapenhandel beoeffenen en dezelve lasten dragen».’ (Haan,
de, 1916: 237-8)
De kapiteins verzochten de regering om een rang in te stellen boven hun ondergeschikten, gelijk zijnde en naar het voorbeeld van hun geloofs- en landgenoten,
de kapitein en officieren van de compagniemilitairen. Echter, de regering wees het
verzoek af. (Haan, de, 1916: 238)
De uitzichtloosheid van hun positie leidde uiteindelijk tot de teloorgang van de
trotse Mardijker compagnieën. Nog voor het einde van de VOC gingen ze vrijwel
geheel verloren. In 1777 waren er zes Mardijker compagnieën die in totaal 1200 man
telden. In 1803 was er daar nog eentje van over die 31 man groot was. (Haan, de,
1916: 238)
Een resolutie van 11 augustus 1781 droeg zeker bij aan deze aftakeling. Daarin
werd vastgelegd dat de geëmancipeerde christenen onder de kapitein der Papangers
zouden ressorteren. De niet-christen geëmancipeerden vielen onder de Compagnie
in de inlandse kampong. Hier zien we ook de latere naamsverwarring ontstaan:
de Mardijkers werden onder de Papangers geschoven en de Papangers onder de
inlanders:
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Resolutie 109 was mede de oorzaak van de teloorgang van de Mardijkers die de
VOC bijna twee eeuwen hadden gediend.[23]

De Papangers daarentegen overleefden binnen het koloniale leger tot ver in de
negentiende eeuw:
‘In 1855 wordt daaromtrent geschreven: "De bewaking der stad is toevertrouwd aan
gewapende Inlanders, het bataillon Papanger's genaamd en onder het bevel staande van
den kommandant der schutterij. Zij zijn ongeveer 300 manschappen sterk en genieten,
behalve hunne militaire kleeding, als soldij, zonder voeding, f 12 's maands. [..] Thans
[..] nu het getal slaven sterk verminderd is, nemen ook andere Inlanders dienst bij dit
korps, voornamelijk gepasporteerde Inlandsche militairen. Velen dier Papanger's hebben
geene andere huisvesting dan de wachthuizen, want zij worden niet gekaserneerd,
en menigeen wordt geboren, leeft en sterft op de wacht."' (Haan, de, 1916: 240-1, bron
citaat: W.L. Ritter, Java p. 138 noot 3)
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Hoewel ze dus ook onder het KNIL nog een rol speelden, bleef men de Papangers
evengoed zien en behandelen als hun in slavernij geketende voorvaderen (zie paragraaf 2.1.6).
1.5.4 Syfilis, ‘het eerste cadeau’ van Europa voor Oost-Indië

De vrije seksuele omgang van soldaten en andere Europeanen met slavinnen
en inheemse vrouwen leidde ook tot een schrikbarende ontwikkeling van de
geslachtsziekten in de Indische archipel. Het loont de moeite stil te staan bij die
ontwikkeling, aangezien zij het hoofdargument vormde voor de voortzetting van
de man-vrouwverhoudingen in het leger tot in de twintigste eeuw: de KNIL “huishoudster” moest haar militair vooral behoeden voor het oplopen van een geslachtsziekte.
In 1887 publiceerde dr. C.L. van der Burg zijn omvangrijke driedelige werk
De Geneesheer in Nederlandsch-Indië waarin hij uitgebreid verslag doet van de medische stand van zaken en de geschiedenis daarvan in deze Nederlandse kolonie. In
het tweede deel beschrijft Van der Burg hoe de aanwezigheid van de venerische
ziekte syfilis vrijwel zeker is toe te schrijven aan de aanwezigheid van Europeanen.
Hij haalt daarbij de Moravische officier van gezondheid dr. H. Breitenstein aan,
die uitgebreid onderzoek verrichtte naar de ziekte, in allerlei delen van het gebied:
‘Zij, die over syphilis in Insulinde schreven: [..] en allen, die medewerken tot het
samenstellen der summier-rapporten, komen tot de conclusie, dat syphilis zeer uitgebreid
voorkomt, overal, waar de Europeesche maatschappij is doorgedrongen. vooral Breitenstein wijst erop, dat syphilis veel minder of niet voorkomt in die streken, waar de vrouwen nog geene of weinige concubines voor Europeanen leverden. Hij noemt syphilis
het eerste cadeau, dat de Europeanen door de westersche beschaving hebben
geïmporteerd. Werkelijk zijn er geen bewijzen te vinden, dat syphilis oorspronkelijk in
Indië voorkwam.' (Burg, van der, 1887: 385, nadruk NM)
Van der Burg wijst de kazerneconcubines en prostituees voor Europeanen aan
als de verspreiders van de ziekte en laat ook zien dat die verspreiding vrijwel
volledig onder invloed van het leger plaatsvond. (1887: 386-7) Daarover meer in
hoofdstuk 3, hier volstaat te wijzen op de bespreking van Breitensteins bevindingen van diens onderzoekingen op Java, Borneo en Sumatra, die laten zien dat daar
waar de Europeanen nog niet waren doorgedrongen ook geen syfilis voorkwam.
(1887: 389-90)
Een kleine vijftig jaar later poogde dr. D. Schoute het in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde enigszins op te nemen voor de Europeanen. Ook hij haalt Breitenstein aan.
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Onder andere noteerde hij: ‘“In Indien und speziell in dem indische Archipel folgt sie nur
der Sur der Europäer”, zeide [Breitenstein] van de syphilis.’ (Schoute, 1935: 455) daarbij
tekende Schoute echter aan dat Breitenstein en Van der Burg geen sluitend bewijs
hadden voor hun stellingname aangaande de oorsprong van syfilis in het gebied
en dat er veel indianenverhalen de ronde deden over syfilis en aanverwante ziekten.
De diagnose was niet scherp omlijnd en de VOC-stuurde zulke slechte, in Holland
afgekeurde, medici naar het Oosten dat die nauwelijks op hun oordeel te vertrouwen
was. (Schoute, 1935: 455-6) Schoute stelt dat er over de verspreiding van syfilis onder
de bevolking ten tijde van de VOC in wezen niets te zeggen valt, simpelweg om de
VOC zich daarmee niet inliet en er dus ook geen verslag van bijhield:
‘Natuurlijk heeft de Compagnie in haar bestaan van twee eeuwen talloos velen Inlanders
geneeskundige hulp verleend, en daaronder zijn zeker ook wel gevallen van syphilitischen
aard geweest, maar het betrof altijd uitsluitend menschen die, hetzij als werklieden,
hetzij als militairen of matrozen, bij de Compagnie in dienst waren; met de bevolking
buiten dat verband bemoeide de Compagnie zich niet voor zoover het de geneeskunde
aanging.’ (1935: 456)
Schoute stelt zich dus min of meer op het standpunt ‘wat men niet ziet ...’, maar
ook hij moest toegeven dat toen er wel data beschikbaar kwamen over de aanwezigheid van syfilis onder de inheemse bevolking in de Nederlandse kolonie, die
ontstellend waren:
‘Van syphilis als volksziekte in Indië en van een bestrijding dier ziekte hooren wij pas
tijdens en door Raffles [periode Engels bestuur, NM]. Dan blijkt ineens, uit de
plannen van Raffles zelf en uit wat hij daarover zeide, dat de syphilis een zóó ernstige uitbreiding had gekregen onder de Javaansche bevolking, dat zij als een ware volksplaag
moest worden beschouwd.’ (1935: 457, nadruk NM)
Dit was ook Breitenstein opgevallen die stelde dat de oorsprong van de ziekte op
Java niet te achterhalen is omdat daar ‘[..] de intieme omgang, meer bepaald van Europeesche mannen met inlandsche vrouwen, zoo uitgebreid [is].’ (Burg, van de, 1887: 389)
Op Sumatra daarentegen had hij vastgesteld dat de ziekte lang niet overal was
doorgedrongen en dat dit direct gerelateerd was aan waar wel of geen Europeanen
aanwezig waren:
‘Voor een dertigtal jaren was die ziekte te Medan, in het noord-oostelijk deel van Sumatra, onbekend; thans, nu het land daar in exploitatie door Europeanen is gekomen, vindt
men haar veelvuldig.’ (Burg, van der, 1887: 390)
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Inmiddels kan men gevoeglijk vaststellen dat Breitenstein gelijk had. In een
bespreking van de aanwezigheid van yaws in Indië nam Peter Boomgaard onder
meer ook syfilis onder de loep. Hij laat in een artikel uit 2007 duidelijk zien dat
medische wetenschap het erover eens is dat syfilis een nieuwe ziekte was in de
Indische archipel en dat het de Portugezen waren die deze ziekte daar rond 1500
introduceerden. (Boomgaard, 2007: 35) Van belang voor het punt hier is dat Boomgaard laat zien dat de impact van de ziekte in die tijd nog zeer marginaal was:
‘Hoewel soldaten en zeelieden de ziekte verspreidden onder de lagere klassen, en notabelen onder de hogere klassen, bleven grote delen van de bevolking waarschijnlijk buiten bereik, destemeer toen de Reformatie en Contra-Reformatie de morele teugels in Europa
strakker aantrokken.’ (2007: 36, vrije vertaling NM)
De volksplaag die Raffels aantrof kan dan ook niet anders dan door VOCdienaren aangewakkerd zijn in de zeventiende en achttiende eeuw en zoals ook
Boomgaard nog eens onderstreept, waren het naast zeelieden vooral soldaten die
daarbij een belangrijke rol speelden.
1.6 VOC: Bevelhebbers met slavinnen als concubine
Er werd in de VOC-periode evenals later bij het KNIL zeer neerbuigend gedaan
over de Hollandse soldaten. Zij waren het die zedeloos tekeergingen in de Oost, zich
niet konden bedwingen, hele epidemieën van venerische ziekten veroorzaakten en
aan de wieg stonden van de razendsnel groeiende Indo-Europese bevolking, waar
men bijgevolg ook weer op neer keek. Echter, de eerder beschreven seksparadox
trekt zich van rangen en standen in het leger niets aan. De officieren waren net zo
goed mannen en terwijl zij afgaven op de minderen en hun laakbare gedrag, deden
zij binnenskamers exact hetzelfde. Ik heb uit de enorme verzameling historische
documenten betreffende dergelijke zaken, enkele voorbeelden gelicht ter illustratie
van deze dubbele moraal.
Het is van belang dit goed voor het voetlicht te brengen, aangezien hiermee in de
zeventiende en achttiende eeuw de context werd gekweekt binnen welke latere
Nederlandse ambtenaren, wetenschappers en officieren zonder enige wroeging,
schaamte en volkomen straffeloos hetzelfde konden doen met inheemse vrouwen
wat VOC-officieren met hun slavinnen deden. Het is veelzeggend dat zelfs beroemde voorvechters van de zogeheten ‘ethische politiek’ uit het begin van de twintigste eeuw zonder blikken of blozen concubines met door hen verwerkte kinderen
en al verstootten en aan hun lot overlieten. Dit waren vrouwen uit het volk dat men
zei zo hartstochtelijk te willen helpen en verheffen. Hierover meer in paragraaf 4.4.
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1.6.1 Gouverneur-generaal Cornelis Speelman, 1681 - 1684

Rondom Genghis Khan hangt de legende dat hij honderden kinderen zou
hebben verwekt en dat grote delen van de huidige bevolking van Azië met hem
verwant zijn.[24] Op een veel kleinere schaal, maar toch een aanzienlijke ten
opzichte van tijdgenoten, vinden we de Rotterdamse gouverneur-generaal van de
VOC, Cornelis Janszoon Speelman. Over hem schreef François Valentijn in 1724 dat
hij ondanks zijn werkijver en veelzijdigheid ook een stevig drinker was en daarbij
een groot liefhebber van vrouwen:
‘[..] en omdat daar zooveel levende getuigen van op straat liepen, die hem zeer
wel geleken, en dit al vry wat verre met hem ging, vond zyne verstandige gemalin….
zich genoodzaakt….vrywillig van hem, nog maar gemeen Raad zijnde, te scheiden.’
(Valentijn, 1726: 311, nadruk NM)
De zeer bekende gouverneur-generaal (1681-1684) was eerder Admiraal en
heerste in die hoedanigheid vanaf midden 1667 met zijn krijgsmacht over Makassar.
(Stapel, 1936: 38-39) Bij een verrassingsbezoek van zijn Nederlandse vrouw Petronella Wonderaer en zijn zoontje Johan (Jan) in maart 1668 in Makassar bleek dat de
opperbevelhebber en Superintendent van de VOC weinig meer voor haar voelde.
Speelman hield van ‘Bachus’ en ‘Venus’:
‘Dat deze eigenschappen niet bevorderlijk waren voor zijn huiselijk geluk, ligt voor de
hand, en herhaaldelijk blijkt, dat de verhouding tusschen de echtelieden Speelman niet
was, zooals ze zijn moest. [..] Zekerheid verkrijgen wij het eerst uit de resoluties van het
consistorie of den Kerkeraad van Batavia, waaruit blijkt, dat man en vrouw op het eind
van 1673 gescheiden leefden.’ (Stapel, 1936: 81)
Vele slavinnen behoorden tot de goederen in de inboedel van de militairen.
Illustratief was de acte van scheiding uit 1675. Dit betrof een boedelscheiding die
aan Petronella Wonderaer onder meer toebedeelde: ‘[..] erven, juwelen, gout, silver,
slaven en slavinnen, huysraet [..].’ (Stapel 1936: 179) Ook in het testament van
mevrouw Wonderaer maken slaven deel uit van het te verdelen bezit. Aan haar
nichtje Henriette Rijcke-Proelius die haar tijdens haar ziekbed veelvuldig had
bijgestaan, liet zij na:
'[..] de somma van een duysent rijcxdaelders, a 60 stuyvers yder, eens, mitsgaders een
slavinne, Annica van Maccassar; ende om haer, juffrouw Rycke, ses jaren te dienen noch
twee slavinnekens, by name Loemoe van Maccassaer [sic.] en Bombain van Maccasser
[sic.], alswanneer sy, twee slavinnekens, sullen vry en geëmancipeert zijn.' (Stapel,
1936: 186-7)
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Hier wordt duidelijk dat slaven zelfs nog door hun overleden meesters geregeerd
konden worden: twee van de drie nagelaten slavinnen moeten zes jaar dienen en
zullen dan hun vrijheid krijgen, zo bepaalde de ex-echtgenote van Cornelis Speelman. Overigens betoonde diezelfde Speelman zich, na decennia lang her en der
relaties en kinderen met slavinnen en inheemse vrouwen te hebben gehad, bijzonder genereus naar sommige slaven in zijn eigen testament:
‘Alle lijf eigenen op zijn landgoed te Toegoe wonende, schonk hij niet slechts de vrijheid,
maar vermaakte hun gezamenlijk dit landgoed. Ook een aantal huisslaven zouden
worden geëmancipeerd.’ (Stapel 1936: 140)
1.6.2 Gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff, 1743 - 1750

Hoewel het zelden voorkwam, moet gezegd dat de kinderen die uit de buitenechtelijke relaties van hoge heren voortkwamen niet in alle gevallen aan hun lot
werden overgelaten of in weeshuizen terechtkwamen.
In 1743 benoemde de VOC Gustaaf Willem baron van Imhoff tot gouverneurgeneraal van Oost-Indië. Van moederskant was zijn opa Jacob Boreel, burgemeester
van Amsterdam. Van Imhoff resideerde in Batavia op Java. Hiervoor was hij in 1736
voor de Compagniegouverneur van Ceylon. Hij was een geliefd bestuurder bij de
Heren van Zeventien. Dat blijkt wel uit het feit dat hij, toen hij door toenmalig
gouverneur-generaal Valckenier in 1741 vanwege hoog oplopende geschillen onder
militair arrest naar Holland werd teruggestuurd, hij al direct bij aankomst in ere
werd hersteld door de bewindhebbers. (Stapel, 1927: 632-3) Nog geen twee jaar later
werd Van Imhoff zelf tot gouverneur-generaal benoemd. Hij kreeg een uitgebreide
volmacht mee om allerlei plannen uit zijn lijvige bespreking van de noodlijdende
toestand van de VOC – zijn veelgeroemde ‘Consideratiën’, in 1912 bezorgd door
J.E. Heeres[25] – te gaan aanpakken. Hij slaagde daar maar weinig in, zoals ook
Heeres in zijn inleiding nog eens beaamde: ‘De volkshumor die het schip, waarmee hij
naar Indië vertrok, omdoopte van de Hersteller, zooals men het te zijner eere had genoemd,
in de Verstelder, sloeg den spijker op den kop.’ (1912: 444)
Baron Van Imhoff trouwde in april 1727 in Batavia met Catharina Magdalena
Huysman. In 1744 kwam ze te overlijden. Na het overlijden van Catharina leefde
Imhoff vele jaren in concubinaat met een Bonische slavin. Deze was hem door de
vorstin van Boni als geschenk thuisbezorgd waarna hij haar getaxeerde waarde in de
kas van de VOC had gestort naar ‘[..] “de orders van de Ed. Maatschappy op ’t stuk van
de geschenken der Inlandsche Grooten”.’ (Kalff, 1920: 18) Van Imhoff en zijn voormalige
slavin kregen vier kinderen van wie er eentje zeer jong overleed. De gouverneurgeneraal sloot geen tweede huwelijk met ‘de moeder zijner kinderen’ maar liet haar in
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de christelijke godsdienst onderwijzen, en dopen onder de naam Christina Helena
Pieters, waarna hij de kinderen wettigde. (Kalff, 1920: 18)
Gouverneur-generaal Van Imhoff zorgde er vervolgens voor dat zijn kinderen
zo min mogelijk nadeel zouden beleven van de ‘bastaardij’ waarin ze geboren waren.
Hij richtte zich in zijn testament tot prins-stadhouder Willem IV en verzocht Zijne
Hoogheid:
“[..] de voorz. kinderen door een gunstige opene brief van legitimatie verder te willen
habiliteeren als zijne wettige lijfserven, en dat aan de solemniteyten harer geboorte heeft
ontbrooken door de volheyd der oppermagt te willen suppleren, opdat zij aan alle
plaatsen en in alle gevallen zijn naam, titul en wapen mogen voeren even alsof zij uyt een
gesolemniteerd huwelijk gesprooten waren”.’ (Kalff, 1920: 18)
Aan dit verzoek verleende prins Willem IV zijn goedkeuring. De in 1747 geboren
zoon van de Helena Pieters, Jan Willem van Imhoff (1747-1791) werd later baron en
bracht het tot kolonel in de cavalerie. (Kalff, 1920: 18) De twee andere kinderen
waren dochters ‘Isabella Anthonia, geboren 8 Mei 1748 en vermoedelijk jong gestorven en
Wilhelmina Sophia, geb. 23 Sept. 1749 en reeds in 1750 overleden.’ (Stapel, 1927: 634)
In tegenstelling tot vele van zijn mannelijke landgenoten liet Van Imhoff ook zijn
onwettige vrouw via zijn testament zeer welgesteld achter.
1.6.3 Resident Van Stralendorff, 1784

Een ander opmerkelijk geval van bekommering om bastaardnakomelingen deed
zich eind achttiende eeuw voor, toen de resident F.C. van Stralendorff toestemming
verzocht om zijn acht buitenechtelijk kinderen te erkennen.
Fredrik Christoffel van Stralendorff, opperkoopman en eerste resident van Surakarta, had in zijn leven twee vrouwen naast zijn echtgenote: een Javaanse genaamd
Sintes en een waarschijnlijk Indo-Europese genaamd Margaretha Juliana Abrahams.
Bij deze concubines verwekte hij acht kinderen, zeven jongens en één meisje. Nadat
de moeders allang overleden waren en vijf jaar voor zijn eigen dood benaderde Van
Stralendorff de Hoge Regering in Batavia met het verzoek of hij zijn buitenechtelijke kinderen mocht erkennen en daarmee legaliseren. De kinderen waren op dat
moment tussen de vijf en negentien jaar oud. Door hen officieel te erkennen, stelde
Van Stralendorff niet alleen de toekomst van zijn kinderen veilig, maar ook die van
zijn familienaam. In 1784 erfden de kinderen het aanzienlijke familiefortuin en
zorgden er als pachters en suikerondernemers in Jogjakarta voor dat de naam
Van Stralendorff tot in de twintigste eeuw een naam van aanzien bleef. (Bosma, 2004:
54-55 & Soleiman, 2011: 152)
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1.7 Van VOC-troepen naar KNIL: Het concubinaat blijft
Toen de VOC failliet ging, werd het werk van de Compagnie achtereenvolgens
overgenomen door de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden en de Bataafse
Republiek.
‘In december 1780 raakte de Compagnie in dermate grote financiële problemen dat de
kamers in Holland surséance van betaling moesten aanvragen. [..] Slechts dank zij
de overheid, die garantie gaf op aflossing en rentebetaling op financiële verplichtingen
die de VOC zou aangaan, konden de bewindhebbers het bedrijf gaande houden.’ (MeilinkRoelofsz e.a., 1992: 40)
Dat deed de overheid vanzelfsprekend niet zomaar. In 1890 werd Staatscommissie gevormd die politiek toezicht hield op het bewind. Deze commissie bestond
aanvankelijk uit Hollanders en Zeeuwen, die al snel werden vervangen:
‘Na de komst van de Fransen en de val van de oude Republiek werden de vier Hollandse
leden van de commissie door patriotse regenten vervangen, later in het jaar werden nog
eens zes patriotten in de commissie benoemd. De bewindhebbers, onder curatele gesteld,
konden hun dagen tellen. Uit deze commissie kwam namelijk het voorstel de oude directie te vervangen door een Comité tot de zaken van de Oost-Indische handel en bezittingen. De Staten-Generaal namen dit plan over en 1 maart 1796 legden de bewindhebbers
hun functie neer. Tegelijkertijd echter werd het octrooi van de VOC verlengd, aanvankelijk tot ultimo 1798, vervolgens tot 31 december 1800. De VOC bleef dus bestaan. [..]
In 1803 werden de kamers Delft, Hoorn en Enkhuizen opgeheven, Rotterdam en Middelburg hielden nog slechts verkoopkantoren over. Inmiddels was door het niet meer verlengen van het octrooi de wettelijke basis aan de onderneming ontvallen.’(Ibid.: 40-1)
In Indië verliep het einde van de VOC iets anders:
‘In 1795, na het uitbreken van de oorlog, vielen de meeste kantoren van de VOC in
Engelse handen. Java bleef echter in Nederlandse handen en ook op dekantoren in
Kanton en Deshima (in Japan) bleef de Nederlandse vlag wapperen. [..] Institutionele
veranderingen in Batavia en op Java vonden pas later plaats, toen H.W. Daendels als
gouverneur-generaal het bestuur grondig reorganiseerde. De grote breuk met het verleden vond echter pas in 1811 plaats, toen Java in Engelse handen overging.’ (Ibid.: 41)
De geschiedenis van deze tussenperiode is interessant, omdat er veel veranderde
op bestuurlijk organisatorisch gebied, alsook op militair terrein. Het enige wat
onaangetast bleef, zo lijkt het wel, was de positie van de inheemse bevolking. Het
concubinaat werd door de verschillende bewindslieden zo niet in woord (Daendels
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en de Engelsen spraken er schande van) dan wel in daad voortgezet en zo stevig
verankerd in de negentiende eeuw.
Daarnaast werd de afschaffing van de slavenhandel in 1811 zonder enige
scrupules met voeten getreden.
1.7.1 Gouverneur-generaal Daendels, 1807-1811

Beroepsmilitair Herman Willem Daendels werd in 1807 door koning Lodewijk
Napoleon tot gouverneur-generaal van Indië en maarschalk van Holland benoemd.
Hij begon direct met het voortvarend aanpakken van de corruptie en andere misstanden die het VOC de kolonie had nagelaten en voerde als een ‘kleine Napoleon’
(Loderichs, 2009: 1) allerhande hervormingen door waarmee hij zelfs van inlandse
bestuurders ambtenaren wilde maken.
‘Om de gewijzigde verhoudingen te benadrukken introduceerde Daendels in juli 1808
nieuwe ceremoniën, uniformen, titels en omgangsvormen. Ter verdediging van Java
breidde Daendels het leger uit tot een sterkte, op papier tenminste, van 18.000 voornamelijk inheemse militairen. En tot slot liet hij binnen één jaar tijd de Grote Postweg
aanleggen, zodat troepen zich snel konden verplaatsen over het eiland. Het succes van de
ingezette hervormingen was beperkt. Het ontbrak Daendels aan de tijd en het geld om zijn
ambities waar te maken. Maar tijdens zijn driejarige bewind legde hij de basis voor de
moderne koloniale staat.’ (Ibid.: 2)
Daendels verbaasde zich over de door de eeuwen heen gegroeide omgangsvormen tussen Europeanen en de inheemse leiders en bevolking, zo ook over het veel
voorkomende concubinaat. (Baay, 2008: 29) Dit maakte echter niet direct dat hij het
goede voorbeeld ging geven. Een hoge ambtenaar noteerde op 23 augustus 1808 dat
een klerk die Daendels benaderde om een brief te laten tekenen, hem aantrof ‘[..]
stoeiende met vier meiden die zijne Excellentie meteen aankleedden.’ (Vanvugt, 2011: 262)
Ook behoorde de Bantamse sultansdochter na Daendels’ militaire ingreep aldaar
in 1808 ineens als hofdame tot zijn gevolg op Buitenzorg, waar zij als één van de
favorieten veel gunsten van zijn hand mocht ontvangen, tot hij haar vanwege een
ruzie terugstuurde naar Bantam. (Engelhard, 1816: 157)
Niet alleen het concubinaat werd hem snel eigen. Daendels verbaasde zich in
eerste instantie ook over de grote aantallen kinderen die daaruit geboren werden en
‘[..] van wie velen door hun Europese vaders aan hun lot werden overgelaten’ (Baay, 2008:
29) Maar al snel probeerde hij ook deze Oost-Indische realiteit naar zijn hand te zetten. Zo was hij van zins de geldnood van de kolonie te lenigen met het voornemen
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om drie scheepsladingen slavinnen en kinderen naar Peru te zenden en ze daar
voor piasters (Spaanse munt) in te ruilen. (Kalff, 1920: 26) Of dit plan is uitgevoerd,
is vooralsnog niet achterhaald.
Een andere manier waarop hij de grote aantallen Indo-Europese kinderen in
probeerde te zetten, was door ze voor het leger te rekruteren. Daendels had een groot
leger nodig om de in de lucht hangende invasie van de Engelsen het hoofd te
kunnen bieden. Het liefst had hij Europeanen vanwege hun loyaliteit, maar het opvoeren van de werving in het moederland was geen optie. Daarop stelde Daendels
een premieregeling in voor het oude VOC-gebruik om Indo-Europese kinderen wettigen. De formele erkenning door een Europese vader die hiervoor een premie ontving, maakte van de kinderen automatisch Europeanen en Daendels hoopte dat deze
statuswijziging hun loyaliteit zou verhogen als soldaten in zijn koloniale leger. (Baay,
2008: 29)
Ook probeerde de hervormingsgerichte Daendels de oude slavenpraktijken
nieuw leven in te blazen ten behoeve van het koloniale leger. De Nederlandse
slavenhandel werd pas in 1814 verboden.[26] Echter, er waren onder VOC-bewind
al vaker verbodsbepalingen uitgeschreven. Deze werden in 1809 door Daendels
eigenhandig ingetrokken opdat hij slaven voor het koloniale leger kon rekruteren.
Het één en ander blijkt uit een resolutie van 21 december 1809:
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In het ‘Publicatieblad van 21 december 1809’ werd onder meer bekend gemaakt
dat slaven van Batavia, Semarang en Soerabaja, die geschikt waren voor de militaire dienst, door de overheid voor 75 rijksdaalders gekocht zullen worden.[27]

Echter, ook met deze versterking kon het Oost-Indisch leger de kolonie niet
redden. In 1811 maakte de Engelse expeditie van lord Minto en luitenant-gouverneur
Thomas Stamford Raffles zich na een korte veldtocht meester van het gebied. (Kalff,
1920: 30-1)
1.7.2 Brits bestuur brengt geen verandering

De groep Britten die onder leiding van Raffles het bestuur van de kolonie overnam, trof de oude VOC- gemeenschap aan in optima forma:
‘[..] een gesloten gemeenschap [..] met een sterke eigen identiteiten een sterke groepscohesie, gevormd in de twee eeuwen ervoor, en waarvan huwelijksbanden tussen belangrijke
families en hooggeplaatste ‘nieuwkomers’ de kern vormden. En ze waren hogelijk verbaasd
over de talrijke concubinaatsverhoudingen tussen Europeanen en inheems vrouwen én
over het feit dat ook de elite was getrouwd met vrouwen van Aziatische herkomst. [..]
Een ander essentieel verschil waren de opvattingen ten aanzien van de slavernij. De Britten waren er sterk tegen gekant en voerden een krachtige antislavernijlobby. Die vond in
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de Europese gemeenschap van Indië echter geen goede voedingsbodem. Het slavenbezit
vertegenwoordigde voor veel Indische notabelen immers een aanzienlijk kapitaal. [..]
Bovendien, en dat is niet minder belangrijk, vormde de (huis)slavernij juist de spil van
het concubinaat in de toenmalige Indische samenleving’ (Baay, 2008: 30)
De Britten begonnen een ware beschavingscampagne op de thema’s slavernij
en concubinaat, die tot diep in de koloniale huishoudens van de onderworpen
Hollanders doordrong. Het dagelijks leven veranderde erdoor en de Britten lieten
niet na ook de kleinste details aan te pakken, zoals kleding, hygiëne en lichaamsbeweging. (Taylor, 1983: 100-1)
In vijf jaar tijd slaagden de Britten echter niet in hun Europese beschavingsoffensief door te zetten.
Weliswaar leek Batavia voorgoed veranderd tegen 1816, maar dat was toch
vooral een cosmetische kwestie. Om de Europese identiteit sterker te maken in de
sterk gemixte VOC-samenleving, waren er in Batavia theaters, verenigingen en clubs
en kranten naar Europese maatstaven verschenen. Dit had wel enige impact in de
hogere klassen, waar de Europese samenleving een veel belangrijker rol in het leven
begon op te eisen. Dit maakte de raciale scheidingslijnen tussen Europeanen, mestiezen en inheemsen, scherper dan ze onder de VOC ooit waren. En de klasse van
topambtenaren was door Brits toedoen overtuigd geraakt van de superioriteit van
de West-Europese beschaving en hoe bevorderlijk het verspreiden daarvan voor de
inheemse bevolking zou zijn. (Taylor, 1983: 102). Ook veranderde er wel iets in de
slavernij. Het aantal geregistreerde slaven in en om Batavia nam af. Het getal van
36.942 in 1789 daalde onder Raffles tot 23.239 en daarna ging het in een hoger tempo
omlaag: in 1828 was hun aantal 6170 en in 1844 nog 1365. De slavernij zelf, het bezit
en de handel, werd evenwel pas in 1860 helemaal afgeschaft. (Bosma e.a., 2003: 97-8)
Toch waren deze vijf jaar te kort om de twee eeuwen oude Nederlandse koloniale samenleving werkelijk te veranderen. Het was halverwege die periode al duidelijk dat de Britten ook weer zouden vertrekken. Het meedoen met hun
beschavingsoffensief werd meer een persoonlijk keuze dan een noodzakelijkheid
voor de toekomstige samenleving. Men kon zich er evengoed voor enkele jaren aan
onttrekken en dan op oude voet verdergaan. (Taylor, 1983: 112)
Maar er waren nog twee belangrijke redenen waarom het de Britten niet lukte.
Die hadden te maken met hun eigen instelling. Die kan op zijn zachtst gezegd als hypocriet bestempeld worden, iets wat de Hollanders niet ontging. Ten eerste hielden
de Britten zelf veelvuldig slaven die ze, net als hun Nederlandse koloniale collega’s,
als huisraad beschouwden en te koop aanboden als dat zo uitkwam. Zo had de
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secretaris en vertrouweling van Raffles, die één van de felste tegenstanders was, zelf
slaven thuis. (Ibid.)
Een andere reden was dat de Britten zich weliswaar verbaasden over het veelvoorkomende concubinaat, maar zelf tegen de verleidingen ervan niet bestand
waren. Gestationeerd in de Indische archipel gingen ze evengoed relaties aan met
slavinnen en inheemse vrouwen en daaruit kwamen ook weer buitenechtelijke
kinderen voort. De Britse topambtenaar Alexander Hare, gestationeerd op Borneo,
veroorzaakte een waar schandaal met het houden van Javaanse slaven op zijn landgoed en het feit dat hij zich met een harem had omringd. En typisch genoeg gaat
een van de bekendste stukken literatuur over de njai, ‘Njai Dasima het slachtoffer van
bedrog en misleiding; een historisch zedenroman van Batavia’ van A. Th. Manusama uit
1926, over een Engelsman en zijn concubine ten tijde van de Engelse overheersing.
(Taylor, 1983: 112-3, 221)
1.7.3 Opmaat naar de geboorte van het KNIL

Er was dus wel het een en ander veranderd, maar niet zoveel of zo sterk dat de
eerder beschreven praktijken van misbruik, uitbuiting en verstoting van inheemse
vrouwen wezenlijk veranderden of zelfs verdwenen. Men deed wel pogingen, maar
die stuitten meestal op flinke weerstand. Een tekenend voorbeeld hiervan vinden we
in de discussie over het concept voor compleet nieuwe wetgeving ten behoeve van
de slavengemeenschap.
Op 15 januari 1819 werd bij resolutie van commissarissen-generaal een commissie benoemd die zich bezig moest gaan houden met wetgeving aangaande de
slavenstand in Nederlands-Indië. In 1825 correspondeerden het Hooggerechtshof
en de toenmalig gouverneur-generaal, Mr. G.A.G.Ph. Baron van der Capellen, over
het voorstel van die commissie, dat door de gouverneur-generaal was doorgezonden
bij een verzoek om advies. Uit het antwoord van het Hooggerechtshof[28] komen
enkele feiten naar voren die de onveranderde blik op de geknechte medemens
aantonen.
Het hooggerechtshof was vol lof over het werk van de commissie, waarin de
nieuwe, door de Britten ingebrachte moraal doorklinkt:
‘[..] wegens het menslievend en liberaal beginzel het welk in hun gantsche werk op die
wetgeving doorstraalt en wegens den afkeer welke gemelde Commissie steeds blijft
gevoelen van instellingen waarvan de oorsprong alleen in barbaarsheid der vroegere
eeuwen te vinden is. [..] een hoogst waardig stuk, waarvan de uitvoering voorzeker door
de gantsche beschaafde wereld zoude toegejuicht worden.’[29]
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Echter, na de lof merkt het Hooggerechtshof ook op dat haar eigen kijk op de
zaak gestuurd zal worden door haar ‘stipte uitoefening van het regt’, wat haar noodzaakt om ‘[..] de beginselen van zoodanige wetgeving aan het regt en niet aan menschlievendheid te toetsen [..]’[30] Vervolgens begint men aan een bespreking van het
document, waar men al bij artikel 13 de eerste bezwaren uit.

Het Hooggerechtshof citeert artikel 13 uit de conceptwetgeving voor de
slavenstand.[31]
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Samengevat kwam artikel 13 erop neer dat de commissie slavinnen zekere gelijke
rechten wilde toekennen bij zwangerschap als haar meester de verwekker was.
Wanneer een slavin zei zwanger te zijn of een kind te hebben van haar meester of in
geval van het overlijden van haar voormalige meester, dan zouden de officiële
justitiële instanties hiervan aantekening moeten maken en die voorleggen aan de
bevoegde rechter, opdat deze een advocaat of bemiddelaar kon benoemen om de
zaak verder af te handelen.
Deze goede bedoelingen vonden geen ingang bij het Hooggerechtshof. Daar
meende men dat dit voorstel ‘niet in alle dele aanneemelijk was, voor aangezien zoodanige bepaling dikwels aanleiding kan geven en ongetwijfeld geven zoude tot schandelijke
procedures’. Men was niet zozeer bezorgd om de slavin of haar kind, maar om de
goede naam van de meester, diens erfgenaam en het publieke karakter van de
schande als afhandeling gebeurde via deze kanalen. Vooral in het geval van een
overleden meester vond men enerzijds dat de goede naam van de man niet postuum
door het slijk gehaald kon worden en anderzijds dat zijn rouwende weduwe, zo hij
die had, toch niet met zo’n onverkwikkelijke zaak lastig gevallen kon worden. Uiteindelijk moest men toch stellen dat een slavin een dergelijk recht niet waard was:
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Het commentaar van het Hooggerechtshof op het al te vooruitstrevende wetsartikel
van de commissie ter vaststelling van nieuwe wetgeving voor de slavenstand.[32]
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De geleerde leden van het Hooggerechtshof, die behoorden tot de topambtenaren
die wel beïnvloed zouden zijn door de denkbeelden van Raffles, gaven blijk van een
ongewijzigde VOC-kijk op de slavin, de inheemse vrouw, de concubine.
Twee eeuwen expansiedriften van de VOC leverden dan ook drie belangrijke
ontwikkelingen op die aan de wieg stonden van het kazerneconcubinaat bij het
KNIL:
- Van meet af aan hebben inheemse soldaten meegevochten met het koloniale
leger, is het koloniale leger een mix van culturen geweest;
- Vanaf de 18e eeuw begonnen Indische gebruiken zich te manifesteren in de
kampementen van het VOC-leger;
- De slavernij in Oost-Indië is, eveneens vanaf haar ontstaan, een context
geweest binnen welke Europese mannen van alle rangen en standen zich aan
inheemse vrouwen vergrepen, zonder enige vorm van repercussie – het was
normaal.
Tweehonderd jaar lang heeft men de inheemse mannen en vrouwen naar believen ingezet voor datgene waar zij het beste geacht werden te kunnen dienen: als
kanonnenvlees of als bedpartner. Tweehonderd jaar lang heeft men een imperium
van overmacht gebouwd op minachting, afkeuring, en superioriteitsgevoelens. Men
heeft een compleet nieuwe Indische bevolking verwekt in die tijd, waar men ook
weer op neerkeek, zij het ietwat minder dan op de inheemse bevolking. Toch werd
ook de Indo-Europese bevolking alras weer ingezet in de frontlinies en slaapkamers,
vooral waar het de vele bastaardkinderen betrof. Dit was dan de koloniale wereld
waaruit het KNIL geboren zou worden en waarbinnen de inheemse concubine een
onmisbaar instituut zou worden.
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Hoofdstuk 2
Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger,
KNIL
Nederlands-Indië was voor Nederland als koloniale machthebber een heel groot
land met meer dan duizend eilanden die onder controle gehouden moesten worden.
Rond de tijd dat de zogeheten Java-oorlog (1825-1830) duidelijk maakte dat Holland
ook echt een strijdmacht nodig had in deze kolonie, werd een begin gemaakt met
de oprichting van het leger. (Baay, 2008: 120) Bij de officiële oprichting van het
Nederlands Indische Leger (NIL) in 1830, mocht er volgens de wet geen gebruik
worden gemaakt van dienstplichtigen en bestond het leger daarom uit vrijwilligers.
Kort hierop werd het leger onder het ministerie van Koloniën een beroepsleger, dat
ook wel een ‘vreemdelingenlegioen’ werd genoemd. De eerste 50 jaar had het KNIL
uitgesproken Europees kenmerken: net als tijdens de VOC werden er soldaten uit
heel West-Europa ingelijfd omdat er lang niet genoeg Hollanders waren om de
behoefte te vervullen. In die eerste decennia was ongeveer de helft van de soldaten
Europees. Men maakte, eveneens net als in de VOC-eeuwen, vaak gebruik van
inheemse troepen. Het predicaat ‘Koninklijk’ ontving het leger in 1836 en daarmee
was het nu nog bekende en beruchte KNIL een feit. (Reindersma, 2009)
2.1 Gevechtskracht: opmaak van de troepenmacht
Het in 1.3.1 besproken krachtsverschil tussen de marine en de landmacht in
Oost-Indië bleef ook na de oprichting van het KNIL bestaan. Zo gebeurde het in
1848 dat een expeditie naar Bali werd uitgerust waarbij de marine werd ingezet om
een troepenmacht van 2400 man, waarvan een derde Europees, aan land te brengen.
Vervolgens werden die troepen in eerste instantie verslagen door een lokale tegenstander met 16.000 man, waarvan 1500 met vuurwapens. De verliezen waren lager
aan Nederlandse kant (200-2000) maar de uiteindelijke onderwerping van het
gebied moest via de marine tot stand komen. (Hack & Rettig, 2006: 40)
In de decennia daarna zou het nog tot eind 19e eeuw duren voor de Nederlandse
expedities op land werkelijk succesvol werden. En dat had dan voor een groot deel
te maken met de industriële ontwikkelingen – de komst van automatische geweren
en artillerie bijvoorbeeld. (Ibid.: 39) Een andere ontwikkeling die hier aan bijdroeg
was het voortschrijdend strategisch inzicht dat vanaf 1890 werd belichaamd door
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de latere gouverneur-generaal Van Heutsz. Hij was het die een guerrilla-achtige
oorlogsvoering met kleine eenheden marechaussees begon in te zetten, waarmee hij
de lokale oorlogsvoering incorporeerde in KNIL. Onder leiding van Europese
officieren vochten kleine groepjes Europese en inheemse soldaten met hun Europese geweren tegen het inheemse sabel, de klewang, als het moest zelfs blootsvoets.
Zo evenaarde Van Heutsz de flexibiliteit van zijn tegenstanders terwijl hij wapentechnisch de overhand behield. (Ibid.: 51) Een derde factor waardoor het continue
getalsmatige voordeel van de vijand minder zwaar begon te wegen, was de
geweldsfilosofie van het KNIL, waarover meer in paragraaf 2.3.
2.1.1 Ontwikkeling van de troepenmacht 1830 - 1927

In 1830 was de sterkte van het KNIL 13.000 man, in 1865 was dit aantal 27.000.
[1] Door de koloniale politieke ontwikkelingen van Nederland groeide het KNIL
in de loop van enkele decennia van bijna twintigduizend militairen in 1840, naar
ongeveer dertigduizend in 1882. (Baay, 2008: 121, citaat in: Bossenbroek, 1992: 358;
Zwitser e.a., 1977: 12-3) In 1898 had het KNIL een troepensterkte van ongeveer
42.000 soldaten, van wie 18.000 Europeanen en de anderen inheemse soldaten. Deze
laatste groep werd geronseld onder de armen van Java, Madoera, Noord-Celebes,
Molukken en westelijk Timor. (Baay, 2008: 127)
Rond 1908 was de verdeling over de drie voornaamste landaarden in het KNIL
10694 Europeanen, 17358 Javanen en 5814 Ambonezen. De sterkte aan Europeanen was
7312 man uit Nederland en 1718 anderen uit Europa, meestal uit Duisland en
België en 1753 in Indië geborenen, van wie 666 uit Europese of Indo-Europese
ouders en 1087 kleurlingen, wier moeder dus een inheemse was.[2] Sinds 1892 was
het bij wet geregeld dat alle Europeanen van gemengde afkomst het Nederlanderschap zouden verkrijgen. (Vanvugt, 2011: 367) In 1917 werd het KNIL gereorganiseerd tot een soort politioneel leger, met als voornaamste taak de handhaving van
de orde. (Reindersma, 2009) Binnen een paar decennia werd het leger kleiner en nam
het aantal Europeanen af. In 1927 was het KNIL 30.000 man sterk, waarvan 3700
Europese soldaten. (Lanzing, 2005: 22)
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Europese soldaten in de kazerne, Nederlands-Indië, 1920.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 30014716.

2.1.2 Werving Europese KNIL-manschappen

Het KNIL viel onder het Departement van Koloniën, was een beroepsleger en er
rustte een grondwettelijk verbod op het uitzenden van dienstplichtige militairen
naar Indië. Het eerder vermelde gebrek aan nationale aanwas werd voortvarend opgelost. De werving voor het KNIL vond plaats onder Europese mannen uit Nederland en omringende landen, via het werfdepot Harderwijk, en onder de inlandse
bevolking in Indië. Het werfdepot van Harderwijk viel onder het ministerie van
Oorlog. (Van Dam, 1942: 92) De niet-Nederlandse Europeanen kwamen vooral uit
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Denemarken. Vanaf 1890
werden mannen ook via het Korps Koloniale Reserve in Nijmegen voor Indië gerekruteerd. Dit depot viel ook onder het ministerie van Oorlog. In 1909 werd het werfdepot in Harderwijk opgeheven. (Baay, 2008: 121-3) Voor de meeste koloniale legers
in Europa waren de soldaten afkomstig uit nationale legers, weeshuizen en het
ronselaarscircuit. Maar juist in Nederland meldden zich ook veel Europese deserteurs, politieke vluchtelingen en veteranen voor het koloniale leger, en die werden
allemaal toegelaten:
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‘In de periode 1814-1824 zou 29% deserteur zijn uit het Pruisische leger. Deze soldaten
probeerden zo te ontsnappen aan het harde leven van de militaire dienstplicht. Tussen
1831 en 1841 bestond 35% van de Nederlandse koloniale soldaten uit veroordeelde militairen die voor de keus werden gesteld: het cachot of naar Indië.’ (Reindersma, 2009)
Zo kwam een aanzienlijk deel van de Europeanen die naar Oost-Indië trokken uit
de maatschappelijke onderklasse. Het gevolg was dat de KNIL-soldaten over het
algemeen gezien werden als de drek van de samenleving, zowel in Indië als in het
moederland.
‘[Harderwijk] werd ‘het rioolgat van Europa’ genoemd. Dat was niet zo verwonderlijk,
want de dienst in Indië trok vooral desperado's, mislukkelingen, deserteurs en wanhopige,
landloze boerenzoons uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland aan.’ (Lanzing,
2004: 51)
Deze mannen tekenden of plaatsten een kruisje voor een zesjarige overeenkomst
en ontvingen hiervoor een premie van 200 of 300 gulden. In die tijd ontving een
arbeider een dagloon van één gulden, dus er was sprake van een zekere financiële
aantrekkingskracht. Het geld werd ze ook direct weer uit de zak geklopt in alle kroegen, danstenten en bordelen die Harderwijk in die tijd rijk was. (Ibid.) En eenmaal
in Indië viel hen de minachting van hun superieuren ten deel: ‘Het oordeel van de
officieren over hun Europese manschappen was dan ook niet mals: imbeciele analfabeten,
schorriemorrie, tuig.’ (Ibid.: 52) Zo werd Jan Fuselier overal met de nek aangekeken,
iets wat hem zeker stuurde in zijn bejegening van de inheemse bevolking van Indië,
die nog lager op de sociale lader stond. Dat gaf hem ineens een ongekende machtspositie die hij graag uitventte.
In de praktijk echter, viel het allemaal wel mee met de domheid en schimmigheid van de KNIL-soldaat: ‘Bijna 60% van de aanmeldingen kwam uit de laag van zelfstandigen, opzichters en geschoolde arbeiders. Ook de militairen zelf hadden vaak een vak
geleerd.’ (Reindersma, 2009) Soldaten kwamen uit allerlei kringen, er waren bakkers,
barbiers, kleermakers, koetsiers, kuipers, landbouwers, metselaars, meubelmakers,
schilders, schippers, schoenmakers, sigarenmakers, slagers, smeden, timmerlieden,
tuinlieden en wevers. (Van Dam, 1942: 92) Voor de beeldvorming maakt dat door
de eeuwen heen evenwel weinig uit.
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Europese soldaat, circa 1896. Hij oogt vermoeid en ziet er wat slonzig en niet erg
krijgshaftig uit. (Schets Michiel Tan op basis afbeelding uit: Cool, W. De Lombok
Expeditie, Batavia-Den Haag, 1896, zoals opgenomen in Lanzing 2004: 57).

De in moreel en fysiek opzicht kwalitatief slechte rekruten uit het werfdepot van
Harderwijk noodzaakten het ministerie van Koloniën om in 1890 een eigen KNILonderdeel, het Korps Koloniale Reserve, op te zetten met eigen werfdepot in Nijmegen.
Door herziene selectie, keuring en opleiding wilde men de kwaliteit van de werving
en van de rekruten verbeteren. Er werden alleen Nederlanders geworven voor dit
korps. Het Koloniaal werfdepot van Harderwijk werd in 1907 opgeheven en officieel werd in Nijmegen in 1919 de werving stopgezet; echter, die ging stilzwijgend
door. (Lanzing, 2005: 21-2)
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2.1.3 Werving inheemse KNIL-manschappen

In 1896 verscheen in het Indisch Militair Tijdschrift een artikel over de inheemse
soldaten van het KNIL. Daarin werd een opsomming gegeven van de op dat
moment aanwezige ‘Indische landaarden’:
‘A. 1e Amboineezen, 2e Senadoneezen, 3e Sangirs en Talauers, 4e Afrikanen.
B. Madurezen.
C. Javanen.
D. Soendanezen.
E. Timoreezen.
F. Ternatanen en Tidoreezen.
G. Boegineezen en Makassaren.’ (Rido, 1896: 181)
Het was voor het KNIL gemakkelijk om aan manschappen te komen in de
verarmde kampongs op Java. Bij een voorstel om dienstplicht in te voeren voor inheemse mannen werd ‘[..] aangemerkt, dat die verpligte dienst niet op de dessa's (landbouwers) maar op de kampongs, verblijven van lediggangers en andere nuttelooze menschen,
behoeft te worden toegepast.’ (T.v.N.I., 1852: 61) Kampongbewoners stonden voor moeilijke beslissingen. Ze gingen dienen in het KNIL, of zochten naar een manier om
hieraan te ontkomen door met een arbeidscontract naar Sumatra te gaan of veel verder weg te trekken, naar die andere Nederlandse kolonie: Suriname. Zo scheepten
tussen 1894 en 1939 ongeveer 39.000 Javaanse contractanten uit Batavia, Semarang
en Soerabaja in voor de reis naar Suriname. Ongeveer een kwart keerde na uitdienen van het contract terug. (Vanvugt, 2011: 421) Vele, vele anderen kwamen terecht
in het KNIL.
‘Op Java, Timor, Menado, Ambon en Madoera werden de inlandse soldaten geworven. In
zijn hele geschiedenis vormden de Javaanse soldaten de meerderheid van het inheemse
deel van het leger. Een hardnekkige mythe associeert het KNIL met Ambonezen. Dit is
onjuist. In de negentiende eeuw was lange tijd de lust tot dienstneming in het koloniale
leger op Ambon gering. In 1865 dienden nog maar duizend Ambonezen in het KNIL.
Gaandeweg werd hun aantal groter, maar ze hebben, hoewel ze zeer gewaardeerde soldaten waren, nooit de meerderheid gevormd.’ (Lanzing, 2004: 52)
De mythe waar Lanzing over schreef kan zeer wel te maken hebben met het feit
dat men de Ambonezen steevast wat hoger in de rangorde opnam. Men had het over
‘Europese’, ‘Afrikaanse’, ‘Amboinese’ en ‘Inlandse’ soldaten en die benamingen
gaven ook de hiërarchie weer wat betreft de status en privileges. Die kwam onder
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meer tot uitdrukking in wie wel of geen schoenen mocht dragen, en/of voedselrantsoenen, betaling en uitrusting kreeg. (Ming, 1983: 66) Over de werving van
Ambonezen en de achtergrond van hun wat meer bevoorrechte positie zijn heldere
woorden geschreven in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië van 1852:
‘De eigenlijke Amboinees schijnt steeds goed voor den militairen stand. Geen landbouwer
maar jager, en tot het avontuurlijke leven geneigd zijnde, moet zijne militaire geschiktheid daarin gezocht worden, geenszins in zijn Christelijke geloofsbelijdenis; vermits die
volstrekt anti-soldaat is. Bovendien de meeste Molukkanen die in onze gelederen dienen
zijn geen Christenen, en nemen er den schijn van aan, verzakende de Heidensche en
Mahomedaansche [sic.] godsdienst, om zich tot den Europeër te verheffen, dien zij nu als
hunnen geloofsbroeder aanzien. Al hoewel niet ingelijfd, gaan zij trouw ter protestantsche kerk, laten hunne kinderen doopen en onthouden zich niet van varkenvleesch. Een
militair engagement is voor den Molukkaan te gelyk eene bekeering zonder religieuse
formaliteit. Hieruit vloeit voort, dat zij nu, uit een godsdienstig oogpunt beschouwd, tot
den Javaan in eene vijandige verhouding staan, en niet fraterniseren dan met den Europeaan. Hovaardij maakt de voorname eigenschap uit van den Molukkaan in onze gelederen. Maar daaruit volgt ook, dat deze karaktertrek gevoed moet worden; hetgeen
vereischt dat hij als de Europeër wordt behandeld, althans zoo veel zulks zonder het
oogmerk te wederstreven niet kan worden nagelaten.’ (N.v.T.I., 1852: 62)
De mythe bestond dus hierin dat de Ambonezen hun afkomst en geloof verloochenden voor een wat hogere positie op de maatschappelijke ladder van de koloniale samenleving. En de Nederlanders waren hen hierbij ter wille in ruil voor hun
gemotiveerde militaire dienst, tenminste, voor zover ze niet anders konden.
Andere inheemse militairen, zoals de veelvuldig gerekruteerde Javanen, stonden maatschappelijk in een aanzienlijk ongunstiger positie. Deze jongemannen
waren op het platteland in hun dorp al niet zo geliefd. Ze hadden veelal speelschulden. Met enige druk werden ze dan door het dorpshoofd naar het werfkantoor
gestuurd.(Ming, 1983: 66) Het oordeel van de meeste officieren over deze inlandse
soldaten was eveneens zeer ongunstig. Zo schreef Lanzing over het eerder aangehaalde artikel uit 1896 over de verschillende landaarden in het KNIL:
‘Het is een lange opsomming van morele gebreken: drinkebroers, gifmengers, dieven,
dobbelaars, ruziezoekers, messentrekkers, lafaards en ga zo maar door. Als je de lange
lijst diskwalificaties leest, vraag je je af hoe het KNIL ooit in staat is geweest effectief op
te treden met dit zootje blank en bruin ongeregeld.’ (Lanzing, 2004: 52)
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Ook de NCOV was een dergelijke mening toegedaan, al schreven zij de onwil
toe aan de religie van de Javaanse mannen. Men vond dat de Javaanse soldaat door
zijn islamitische geloof minder bruikbaar was. Deze officieren zeiden onder meer:
‘Als Mohammedaan is er in het hart van den Javaan weinig sympathie voor ons als zijne
overheerschers en enthousiasme voor onze zaak kan hij niet gevoelen.’[3]
De Javaanse aristocrate Raden Adjeng Kartini, die nog meermaals aan het woord
zal komen, had in 1902 een schamperend antwoord op deze bejegening van haar
volk:
‘Men verwijt ons Javanen, dat wij geboren leugenaars zijn, volstrekt onbetrouwbaar en
de ondankbaarheid gepersonifieerd.
Niet slechts hebben wij dit gelezen, maar ook meermalen hooren zeggen, wat reeds een
mooie proeve aflegt van sprekers fijngevoeligheid.
Wij glimlachen er slechts om, als wij zulke lieflijkheden hooren of lezen; in ons eigen
denken wij aan het Europeesche gezelschapsleven, dat o zoo dikwijls de schitterendste
getuigenissen aflegt van de waarheidsliefde, oprechtheid van menigen, menigen Europeaan, die zoo hoog neerziet, en schimpt op den volstrekt leugenachtigen, onbetrouwbaren
Javaan.’ (Abendanon, 1912: 273-5)
En inderdaad blijkt uit de geschiedenis dat het oordeel over de inheemse rekruten tevens de reden vormde om het met de eigen zedelijkheid niet zo nauw te
nemen. Het artikel uit 1896 vermeldt niet wat de leeftijd van Rido was, dus het is
mogelijk dat hij te jong was om de geschiedenis rondom de door hem beschreven
“slechte kwaliteiten” te kennen. Echter, vijftig jaar eerder schroomde het KNIL niet
om bij de werving grif gebruik te maken van diezelfde slechte kwaliteiten om Javanen binnen de gelederen te halen.
In het aangehaalde stuk over de werving van inheemse soldaten uit 1852 staat te
lezen dat ‘de Javaan afkeerig is van den militairen stand’, waarna men uit de doeken
doet op welke wijze de Javaan over die afkeer heen geholpen werd:
‘Die afkeer wordt echter voor het oogenblik verdrongen door zijnen hartstogt voor spel
en vrouwen. De werver rigt daarom eene loods op, in welke gedobbeld wordt, en de dansmeiden zich bewegen en zingen, alles onder de behagelijke muzijk van den gamelang.
De inlander, die in de nabijheid komt van dit verblijf der hoogste onzedelijkheid, kan de
verzoeking niet wederstaan. Hij treedt er binnen. Geld heeft hij niet, of niet genoeg.
De werver leent hem geld, dat hij aanneemt terug te geven, voor hij de loods verlaat, of
hij zal zich als soldaat verbinden. Hoop op gewin drijft hem aan het spel, maar de fortuin is
hem ongunstig. Hij geraakt verward onder de liefkozingen der afgerigte dansmeiden en,

72

| WEGWERPVROUWEN |

zoo het noodig is, komt het bedwelmende heul sap te hulp, om hem te voeren in handen
van den werver.
Zijn geld is op. Het uur slaat, waarop de loods moet worden ontruimd. Het geleende kan
bij niet teruggeven. Oogenblikkelijk wordt hem het lange hoofdhaar afgesneden,
en hij wordt in de kazerne van het depot gebragt: hij is soldaat.' (T.v.N.I., 1852:
61, nadruk NM)
Net als we in Hoofdstuk 1 zagen bij de soa-redenaties, geldt ook hier dat men
zich geen rekenschap gaf van het feit dat men oogst wat men zaait. Maar uit deze
wervingspraktijken kwamen vanzelfsprekend niet de meest gemotiveerde soldaten
voort. De achtergrond van de discussie over de dienstplicht voor inheemse mannen
bestond dan ook hieruit:
‘Desertie is groot onder de inlanders. De tijd onder de wapens doorgebragt, vermindert
echter den afkeer van zijnen stand. Hij heeft weinig militaire waarde zoo lang hij in zijn
eerste verband dient, maar in zijn reëngagement is hij bepaald goed. Zijn vrijwillig nieuw
verband strekt ten bewijze, dat hij nu den militairen stand is toegedaan, en dien niet meer
wil verlaten.’ (Ibid.)
Dat de aldus geworven inheemse soldaat pas bij zijn tweede engagement militair
waardevol werd, had ook met die werving te maken. Feitelijk waren zij in dezelfde
positie als de pandelingen ten tijde van de VOC: slaven met schulden. Hun rekrutering moet op een soort gevangenisstraf geleken hebben. Daarom dienden zij in
hun eerste periode vooral monddood en volgzaam gemaakt te worden.
Dat begon met een basisopleiding in het depotbataljon. In een jaar werden de
inlanders gedrild, hoefden ze geen enkel initiatief meer te nemen en werd er geen
beroep gedaan op hun begrip of kennis. Hier werden de rekruten tot marionetten
omgevormd, ze werden ontmoedigd om zelfstandig te handelen. Missie en zending
werden door de KNIL-leiding buiten de kazerne gehouden. Het dagprogramma van
deze opleiding was eenvoudig en bestond uit exercitie, poetsen, de eerste beginselen van het wapengebruik en lange voettochten. Verder werd er aan de jonge
soldaten de eerste beginselen van de velddienst geleerd, bijvoorbeeld hoe een infanterist zich door het terrein diende te bewegen. En als laatste werd de instructie
gegeven over de wachtdienst en andere interne diensten. Na deze eenjarige basisopleiding gingen de militairen van het Depot naar een veldbataljon. (Lanzing, 2005:
30-1)
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De meeste veldbataljons van het KNIL lagen op Java. Hier werd de opleiding in
twee jaar afgewerkt. Vanaf het begin werden de leerling-soldaten ‘krachtig ingeprent’
om alles te vergeten wat ze in het Depot hadden geleerd. Hierna werden de kersverse soldaten geschikt geacht om te worden ingezet tegen een ‘zogeheten Buitenlandse Vijand’ of om te worden gestuurd naar de andere eilanden, de Buitengewesten,
waar het echte militaire handwerk moest worden verricht. (Lanzing, 2005: 31)
Er volgde dan ook meestal een uitzending naar een van de eilanden buiten Java, de
zogeheten Buitengewesten, die over het algemeen twee jaar duurde. Na deze periode keerden de militairen terug naar Java. Inlandse soldaten die een tweede contract voor zes jaar bijtekenden, kregen twee maanden verlof om naar hun kampong
te gaan. (Lanzing, 2005: 33) Dat de inheemse rekruten niet helemaal een willoze
speelbal van de koloniale overheersers waren, blijkt uit het feit dat sommige van
hun gebruiken toch overgenomen moesten worden, om de vrede binnen de gelederen te kunnen bewaren. Niet geheel toevallig kwam het gebruik om met vrouw en
kinderen in de kazerne te leven ook voor de Europese rekruten en hun opspelende
‘libineuze driften’ goed van pas.
2.1.4 ‘Libineuze driften’: vrouwen in de kazerne

De in hoofdstuk 1 al geciteerde Ruitenbach beaamde het belang van het overnemen
van inlandse praktijken in het KNIL, wilde men dat op sterkte houden met inlandse
soldaten:
‘De Indische strijdmacht bestaat globaal uit 1/3 Europeanen en 2/3 inlanders. De kracht van
het leger steunt dus voor een groot deel op het inlandsche element. Bepalingen in het leven
roepen, die de werving hiervan belemmeren of onmogelijk maken, staat gelijk aan die kracht
te breken. Nu mag men gerustelijk aannemen, dat het verbod om met eene vrouw in de
kazerne te wonen voor den inlander (Javaan en Amboinees) voldoende zou zijn om zich
voor dienstneming weinig of niet meer disponibel te stellen.’ (Ruitenbach, 1901: 646)
Hoewel het zodoende al snel werd toegestaan, betekende dit niet dat die praktijk niet als een naar Europese maatstaven stuitende toestand werd beschouwd. Het
koloniale bestuur trachtte er verbetering in aan te brengen. Dit gebeurde bijvoorbeeld door het oprichten van militaire kampongs in de buurt van de versterkingen
en kazernen: de inlanders konden daar, als ze geen dienst hadden, tijd bij hun gezin
doorbrengen, terwijl de toegang tot de kampementen voor dit gezin verboden was.
Echter, na veel vechtpartijen, ontbreken bij de dienst, veel straffen en deserties, moest
men de maatregel intrekken en werden de vrouwen en kinderen weer toegelaten tot
de inlandse compagnieën. (Bijlage 7: 3-4)
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Dit gebeurde allemaal al in de eerste jaren na de oprichting van het KNIL in 1830.
Nu konden de Europese mannen vanzelfsprekend niet van vrouwen verstoken
blijven, dus hun werd toegestaan in concubinaat te leven in de KNIL kazerne. (Baay,
2008: 128-9) Het gevolg was een zich snel ontwikkelende praktijk van kazerneconcubinaat. De sterkte van het leger bedroeg in 1888 uit 13062 Europeanen, van wie er
147 gehuwd waren (ruim 1%) en 2930 (22,5%) met een huishoudster samenleefden.[4]
De decennia daarna bleek dit een vast gegeven in het KNIL. In 1901 en 1912 lagen
de percentages kazerneconcubinaat onder de Europese militairen nog steeds op,
respectievelijk, 22 en 23 procent.[5]
Vooral in hoofdstuk 4 zal duidelijk blijken wat dit voor de inheemse vrouw
betekende. Hier volstaat het om de door Kartini zo treffend gesignaleerde dubbele
moraal ook bij dit aspect van omgang met inheemse bevolking voor het voetlicht te
brengen. De beschrijving die J.J.M. van Dam in zijn bekende werk over NederlandsIndische soldatentaal meegaf aan het onderwerp, laat aan duidelijkheid niets te
wensen over:
‘De huishoudster, die gedwongen werd tot steriliteit, diende alleen tot bevrediging
van de libidineuze driften. Dit amorele stelsel werd in standgehouden door de brave
Hollandse-koop-lieden-kolonisten-beschavers, die hun rasgenoten zodanig slecht betaalden, dat dezen geen Europese vrouw konden onderhouden.
In Holland ging men te keer over het Indische leger als ‘opleidingsschool tot onzedelijkheid’. In Augustus 1843 was reeds den minister van Koloniën een uitgebreide memorie
over de werving van het Indische leger aangeboden, waarin werd gezegd, “dat de meeste
Europeesche soldaten, bijzonder wanneer zij tot kleinere detachementen behooren, alsmede vele lagere geëmployeerden, uit den militairen stand afkomstig, inlandsche vrouwen
onderhouden; de kinderen uit deze ongeregelde verbindtenissen geboren, behooren tot de
Mestiezen. Zoolang de vader leeft worden zij, wegens hun aanspraak op Europeesch
bloed, als Christenen opgevoed, d.i. eenigszins op de Europeesche wijze gekleed en zoo er
gelegenheid is, gedoopt. Doch de soldaat bezwijkt meestal voor dat het kind zekeren leeftijd bereikt en dan verdwijnt het doorgaans (de moeder volgende) onder de Javaansche of
Indische bevolking”.’ (Van Dam, 1942: 86-7)
Een vergelijking met de in hoofdstuk 1 beschreven VOC-praktijken doemt hier
op en die stopt niet bij de omgang met inheems vrouwen. Ook op andere gebieden
bleek onder de met nieuwe morele filosofieën bekleedde oppervlakte weinig
veranderd.
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2.1.5 Belanda hitam: verkapte slavenhandel voor het KNIL

Koning Willem I ondertekende in 1814 het internationale verdrag tegen slavenhandel, dat handel in slaven strafbaar stelde. Maar het bezitten van slaven was in
Oost- en in West-Indië nog algemeen ingeburgerd. (Vanvugt, 2011: 278) Ook onder
de lokale bevolkingen van de koloniale gebieden bleef de slavernij bestaan, met
als gevolg dat deze handel in omfloerste vorm gewoon doorging. Door het KNIL
werden na 1814 nog slaven geworven als rekruten. Dit komt het sterkst aan het licht
in de geschiedenis van het korps van de belanda hitam: zwarte Hollanders, de
Afrikaanse soldaten die tussen 1831 en 1872 voor het KNIL werden geworven in
West-Afrika. (Kessel, 2005: 9)
De West-Afrikaan Willem van der Puije was de eerste Afrikaanse soldaat die
tekende als Nederlandse soldaat overzee. Het Nationaal Archief Magazine schreef dat
hij op 16 december 1831 inscheepte voor een drie maanden durende overtocht naar
Nederlands-Indië. Hij bleef daar 20 jaar, deed mee met veldtochten. Alles werd
nauwgezet bijgehouden in de stamboeken van het KNIL.[6] Aan de West-Afrikaanse
KNIL-soldaten werd het christendom opgedrongen; ze kregen van hun officieren
vaak Nederlands-Bijbelse namen zoals Mozes, Johannes, ze moesten zich laten
dopen en zondag in dezelfde kleren als de Europeanen de kerk bezoeken. (Vanvugt,
2011: 279) Sommige Afrikaanse militairen sneuvelden of stierven door ziekten,
anderen gingen na het uitdienen van hun contract, of als invalide of met pensioen
terug naar Ghana. (Vanvugt, 2011: 280)

Jan Kooij, Afrikaanse korporaal
der infanterie KNIL, 1882 (Museum
Bronbeek Arnhem, schilder J.C. Leich).[7]

76

| WEGWERPVROUWEN |

Medio jaren dertig van de negentiende eeuw speelde de slavenhandel bij de
werving van deze soldaten een onmisbare rol:
'Omdat vrijwilligers uitbleven, besloot de commandeur uiteindelijk zelf voor privé-rekening
slaven op te kopen in het binnenland en die aan te melden voor de Oost-Indische
dienst. Van deze merkwaardige handelwijze, die duidelijk in strijd was met de geldende
bepalingen tegen de slavenhandel, deed hij onbekommerd verslag in zijn journaal.
Zo noteerde hij op 16 maart 1835: ‘Heden een slaaf aangenomen voor de dienst van de
O.I. behorende aan de heer C.E. Lans met name Asseminia geboortig uit Dunkora.’
Ook slaven die eigendom waren van andere Nederlandse ambtenaren, van soldaten bij de
vaste bezetting, of van Afrikaanse meesters, werden aangemeld voor de dienst op Java.
De eigenaar incasseerde het handgeld van 40 gulden.' (Kessel, 2005: 54)[8]
Handgeld was het geld dat aan nieuwe rekruten bij hun werving werd verstrekt
om hun kosten te dekken totdat zij daadwerkelijk in het leger werden opgenomen.
Vaak diende het ook als lokaas om mannen over de streep te trekken en bij het leger
in te kunnen lijven. (Landolt, 1861: 222) In het geval van het KNIL korps belanda
hitam werd het dus als betaling gebruikt voor slaven die “vrijwillig” door hun
eigenaar werden afgestaan: het geld ging niet naar de soldaat maar naar zijn
vroegere eigenaar.
De werving van de soldaten in West-Afrika te Elmina werd in fasen uitgevoerd.
Het leger rekruteerde in 1831 en de twee daarop volgende jaren vierenveertig mannen.
Zij vormden een detachement die in 1834 met succes werden ingezet tegen opstandelingen in Djambi en in de Lampongse districten. (Vanvugt, 2011: 278) De Nederlandse generaal-majoor Jan Verveer kwam in 1836 in Ghana te Elmina aan en reisde
met zijn gezanten naar de koning van de Ashanti Kwaku Dua. Koning Dua en
generaal Verveer kwamen overeen dat de Nederlandse overheid voor het KNIL jaarlijks duizend mannen zou kunnen werven. Voor deze mannen ontving koning
Kwaku Dua een vast jaargeld en voor elke gezonde rekruut zou hij ontvangen,
geweren, kruit of loden kogels ter waarde van honderd gulden. De honderd gulden
moesten de soldaten van hun soldij terugbetalen. Het stond vast dat de Nederlandse
regering als slavenkoopster optrad: ‘De koning van Ashanti verkocht ongeveer 325 man.
Deze levering gebeurde in slaven en krijgsgevangenen in de hoofdplaats van Ashanti,
Kumasie (Coomassie).’ (Vanvugt, 2011: 278-9) De Britten protesteerden, ze zagen de
voorgaande rekrutering van soldaten tussen Nederland en de koning van de
Ashanti als een duidelijke heropleving van de slavenhandel. Nederland was echter
van mening dat de Afrikaanse mannen ‘[..] bij de ondertekening van hun contract de
volle vrijheid kregen: van slaaf veranderden zij in soldaat.’(Vanvugt, 2011: 279)
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Om de schijn van slavernij te vermijden, ging de regering ertoe over de Afrikaanse soldaten dezelfde behandeling te gunnen als Europese soldaten. Men zei dus
eigenlijk: ze zijn weliswaar via slavernij geworven, maar worden niet als slaaf
behandeld. Dit was echter vooral een gedachtespinsel van de regering in het
moederland. (Kessel, 2005: 109) In Oost-Indië viel het idee van gelijke behandeling
slecht, en hoewel de belanda hitam altijd op een hoger niveau zouden staan dan de
inheemse soldaten, kregen zij een verre van gelijke behanding. (Kessel, 2005: 154-6)
De schijn kon dan ook niet lang worden opgehouden en na een jarenlang spelend
diplomatiek conflict met de Britten over de verkapte slavernij werd werving voor
het KNIL in West-Afrika in 1841 bij Koninklijk Besluit gestaakt. (Kessel, 2005: 103)
Dat wil zeggen, totdat Koning Willem III de hervatting van de werving aan de Kust
van Guinea, wederom per Koninklijk Besluit, wereldkundig maakte in 1855. (Kessel,
2005: 166)
Kessel besteedt in haar boek uitgebreid aandacht aan de vraag of er nu wel of
geen sprake was van slavernij en slavenhandel ten behoeve van het KNIL. (2005:
117-136) De conclusie uit dat verhaal is dat de eerste wervingsfase vrijwel onverkapte slavernij met zich meebracht en dat de tweede fase na 1855 meer het karakter
had van contractarbeiders. Hierbij worden diverse argumenten aangehaald en ook
vergelijkingen gemaakt met naties die het qua slavenhandel veel bonter maakten
dan de Hollanders na de afschaffing van de slavernij. Een bericht dat in 1903 vanuit Elmina naar het ministerie van Koloniën werd gezonden door een gepensioneerde leraar werpt op deze kwestie een ander licht.
Ene Emanuel José stuurde op 15 september 1903 een uitgebreide brief naar de
minister van Koloniën, waarin hij verslag deed van zijn grieven ten opzichte van
de gepensioneerde Ghanese KNIL-militair Jan de Witt, ook wel Bogoe genoemd.[9]
José beklaagde zich over het feit dat Bogoe herhaaldelijk had geprobeerd delen van
het stuk land dat hem als Indië-veteraan in bruikleen was gegeven, op de zogeheten Java-berg, te verkopen. De Java-berg is een heuvel achter kasteel St. George, de
Catoenbergh, waar veel veteranen zich destijds vestigden en die tot op de dag van
vandaag als zodanig bekend staat, al is men zich van de oorsprong van de naam
niet langer bewust. (Kessel, 2005: 187-9) Uit het geschrift van José blijkt dat het
wonen hier deel uitmaakte van een soort pensioenpakket, maar dat de grond
duidelijk niet het eigendom werd van de veteranen die er woonden en dat zij die
grond dus ook niet konden verkopen.[10] José vermeldt hierbij enkele feiten die het,
naast de logica van de toenmalige leeftijdsverwachtingen, zeer aannemelijk maken
dat Bogoe in de tweede wervingsfase naar Oost-Indië is gegaan.
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De gemiddelde levensduur van Nederlandse mannen steeg van 40 jaar in 1850
naar rond de 55 jaar in 1900.[11] In internationaal opzicht heeft de levensverwachting en levensduur op het Afrikaanse continent al sinds voor 1850 lager gelegen dan
hier.[12] Een belanda hitam veteraan die in 1903 op de Java-berg woonde, kan
derhalve vrijwel niet anders dan in de tweede wervingsfase gerekruteerd zijn. Dit
beeld wordt versterkt door José die in zijn brief vermeldt dat de Java-berg in 1903
voornamelijk bewoond werd door kinderen van de ‘afgedankte soldaten uit OostIndië’ die bij de zogenaamde ‘rekruten van Ashantijn’ hoorden.[13] De KNILsoldaten die via de koning van Ashanti werden geworven, behoorden allen tot de
eerste fase, waarvan deze specifieke werving officieel werd gedaan in 1837. (Kessel,
2005: 74-5) José stelt ook duidelijk dat Bogoe daar niet bij hoorde.[14] Als we aannemen dat Jan de Witt alias Bogoe behoorde tot de rekruten die in de tweede fase,
dus na 1855, geworven werden, is het volgende citaat van José veelzeggend voor de
slavernij als bron voor Afrikaanse KNIL-soldaten:
‘Dat de voornoemde de Witt, alias Bogoe een slaaf of lijfeigen was van Takie Meizang
of zijn broeder Kudjoe Kankantoe, (beide overleden) van deze plaats, die hem vrijwillig
aan ’t Nederlandsch Werfdepôt te St. George d’Elmina had overgegeven als een recruut
voor een handgeld van de som van $64 (vierenzestig rijksdaalders).’[15]
Uit deze passage is op te maken dat het met de praktijken waarvan Nederland
zich in de eerste fase van de Afrikaanse werving had bediend, in de tweede fase nog
niet afgelopen was.
2.1.6 Papangers: “werving” van voormalige slaven bleef slavernij

In Batavia had de schutterij een grote behoefte aan Papangers. Over deze mensen
stond in het Koloniaal Verslag van 1849 het volgende:
‘”Dit corps, samengesteld uit vrijgegeven slaven, Maleiers, Mooren, Bengaleezen en
hunne afstammelingen, die hun 16e jaar zijn ingetreden en hun 40e nog niet hebben
bereikt, is reglementair eene inlandsche schutterij en staat dan ook, behoudens het gezag
van den Resident, onder de bevelen van den kommandant der schutterij”.’ (Van der Sijs,
2010)
De Indische regering meldde in het Indisch Staatsblad van datzelfde jaar (no. 17),
dat ze het voornemen had om het korps Papangers te reorganiseren of geheel op te
heffen. (Van der Sijs, 2010) Maar in aanloop naar de afschaffing van de slavernij was
het korps nog volop operationeel en achtte men de wervingspraktijken rondom
Papangers zelfs nog steeds noodzakelijk.
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Eind 1858 werd voor de Tweede Kamer, in verband met de ‘Regeling van de
afschaffing der slavernij in Nederlandsch Oost-Indië’, door de heren Heemskerk, Thorbecke, Van Hoëvell e.a. een voorlopig verslag samengesteld. Hieruit bleek dat het op
Java en Madura uitsluitend Europeanen en Chinezen waren, die slaven bezaten en
‘dat de slaven in Nederlandsch-Indië voor hunne meesters niet anders dan huisselijke diensten
verrigten; [..].’[16] Deze kennis weerhield de heren er niet van een artikel aangaande
de Papangers dat uit 1832 stamde en dat de bestemming van vrijgemaakte slaven
regelde, volmondig te onderschrijven. Thorbecke, Van Hoëvell en de andere heren
waren van mening dat de bewuste bepaling ‘[..] als voorzorg tegen alle misbruik, niet
overbodig [..]’ was.[17] De bepaling betrof de werving van manschappen voor het
regiment Papangers. Krachtens Artikel 11, gepubliceerd in het Staatsblad van
Nederlandsch Indië van 1832, no 1, werd ‘[..] een vrijgegeven slaaf dadelijk na het
slaken zijner banden onder de zoogenaamde papangers ingelijfd en dus tot krijgsdienst gedwongen [..]’[18] (nadruk NM)
Uit lesboeken Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, bestemd
voor rekruten, blijkt dat deze praktijken ook na de wettelijke opheffing van de
slavernij met ingang van 1 januari 1860 (Kalff, 1920: 32) nog voortgang vond. Dat wil
zeggen, het korps Papangers bleef gewoon bestaan. In 1861 leerden de nieuwe
Nederlandse rekruten dat zij eigenlijk onder lokaal gezag vielen, maar wel door het
KNIL konden worden opgeroepen en dan ook onder haar gezag vielen:
‘De Papangers te Batavia is een corps zamengesteld uit vrijgegeven slaven, Maleijers,
Mooren, Bengalezen en hunne afstammelingen, van 16 tot 40 jaar. Zij vormen eene soort
van inlandsche schutterij, en staan ook onder de bevelen van den Kommandant der
Bataviasche Schutterij, doch genieten eene vaste soldij en worden geheel voor Gouvernements rekening onderhouden. Zij betrekken al de wachten in de stad. Zoowel de
Schutterijen als de hier vermelde ongeregelde troepen staan onder het gezag der
Residenten, en zijn onafhankelijk van de militaire magt; alleen wanneer zij in oorlogstijd
mobiel verklaard worden, komen zij onder het bevel der militaire autoriteiten, en zijn de
voor het leger bestaande wetten en bepalingen op hen toepasselijk.’ (Hollander, 1861:
135)
In 1877 schoof men de verantwoordelijkheid voor dit slavenbataljon nog verder
af, maar het bleef wel bestaan. Over de krijgsmacht in de residentie Timor en
onderhorigen staat te lezen:
‘Het korps Papangers bestaande uit Boegineezen, Maleiers, Javanen, Rotineezen, enz.,
dat 250 man sterk doch ongewapend is, kan niet tot de krijgsmacht worden gerekend;
het verricht nachtwachtsdienst in de hoofdplaats Koepang.' (Hollander, 1874: 628)
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Of hier nog steeds gold, zoals in hoofdstuk 1 staat, dat de Papangers op wacht
geboren werden, leefden én stierven vermeldde het lesboek niet. Wel bleef de
slavernij in Nederlands-Indië bestaan tot meer dan vijftig jaar na de officiële
afschaffing ervan.
2.2 Gevechtskracht: seksueel overdraagbare aandoeningen
Geslachtsziekten kwamen zo schrikbarend veel voor onder militairen dat een
groot aantal van hen niet beschikbaar was voor de dienst. Cijfers maken dit duidelijk. Voor de jaren 1878 tot 1885 becijferde dr. C.L. van der Burg dat ‘[..] van de 1000
Europese soldaten in het Indisch leger 362 lijden aan een of andere aandoening door voldoening der geslachtsdrift veroorzaakt en van de 1000 inlandsche soldaten 208 [..]’ (1887: 387)
Het navrante verschil tussen de inheemse en Europese soldaten was een vast
gegeven. Dat blijkt uit het ‘Rapport betreffende het concubinaat in het Nederlandsch-Indisch Leger, uitgebracht door de Nationale Christen Officieren-Vereeniging’ uit 1913 en bij het ministerie van Koloniën bezorgd door secretaris
Verhoeff.[19] In de hierna in twee delen getoonde Tabel I uit dat rapport zijn statistische gegevens betreffende de geslachtsziekten onder zowel Europese als inheemse
militairen vermeld. De cijfers waren afkomstig van de Geneeskundige Dienst in
Indië.
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Het aantal Europese militairen met geslachtsziekten was vele malen hoger dan
onder hun inheemse collega’s.[20]
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Bij het dubbele aantal Inlandse militairen was het percentage dat aan een
geslachtsziekte leed, vele malen lager dan bij hun Europese collega’s.[21]
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2.2.1 Soa’s en gevechtskracht van het KNIL

Officier Verhoeff noteerde in zijn rapportage aan de minister dat ‘[..] vrouwenziekten steeds een der oorzaken was geweest, waardoor de validiteit van het leger ernstig
werd verminderd.’[22] Dit kwam doordat een groot aantal mannen dat leed aan
geslachtsziekten aan de dienst was onttrokken. Deze ziekten hadden ook een nadelig effect op de algehele gesteldheid van de soldaten. Ernstige venerische ziekten of
syfilis veroorzaakten een fysieke verzwakking die volgens Verhoeff de herstellende
mannen lange tijd minder bestand maakten tegen ontberingen en vermoeienissen te
velde. Ze werden vatbaarder voor ziekten en hun slechte conditie vertraagde de
genezing van wonden. Zo bleek voor 1907 dat 4279 Europeanen en 2305 Inlanders
(in totaal 6584 militairen) voor geslachtsziekten in de hospitalen behandeld waren.
Bij een gemiddelde verpleegtijd voor elk zieke van één maand, stond dit gelijk aan
een blijvende onttrekking van ± 549 militairen aan de oorlogssterkte van het leger
gedurende een jaar. Dit was dus een bataljon en een niet gering verlies voor de
algehele gevechtskracht van het KNIL.[23]
Naast syfilis kwam ook de besmetting van de plasbuis met de gonokokkenbacterie ofwel de ‘druiper’ veelvuldig voor. Een goed voorbeeld was de Europese
militair op Java, Seliers, stamboeknummers 46382/2251. Seliers en zijn maatjes
waren ingedeeld bij de infanterie te Magelang.[24]
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Rond 1900 was de Europese KNIL-militair Seliers voor een ‘druiper’
(geslachtsziekte) behandeld.[25]

| WEGWERPVROUWEN |

85

Volgens zowel Van der Burg als Verhoeff speelden de volgende factoren een rol
in het verschil tussen de Europese en inheemse militairen, dat voor die laatsten
steevast gunstig uit viel:
‘1. het meer gehuwd zijn of in concubinaat leven van den Inlander dan van den
Europeaan;
2. de meerdere trouw van de Inlandsche concubines aan hun man en hun beter gehalte,
waardoor zij hunne mannen minder besmetten;
3. de meerdere reinheid op het lichaam, en de besnijdenis;
4. de eenvoudiger voeding;
5. het gebruik van Inlandsche geneesmiddelen.’[26]
Waar onder anderen Van der Burg deze punten en de cijfers als argument tegen
het concubinaat beschouwde (of in ieder geval minder geschikt voor de Europeaan
dan voor de inheemse soldaat), waren er ook genoeg die er argumenten in zagen
voor het concubinaat.
2.2.2 De “huishoudster” als bron van of middel tegen venerische ziekten

In 1890 lieten legercommandanten de minister van Koloniën weten het kazerneconcubinaat niet te zullen afschaffen. Illustratief voorbeeld daarbij was een compagnie die gedurende een paar maanden zonder vrouwen naar de Buitengewesten
was gestuurd. In korte tijd raakte bijna zeventig procent van de Europese militairen
besmet met syfilis. (Lanzing, 2005: 161-3)
Eén van de genoemde legercommandanten was KNIL-generaal Haga die in 1889
de minister van Oorlog wees op de gunstige relatie tussen het hebben van een huishoudster en het minder vaak voorkomen van syfilis bij de militairen. Haga verwees
naar het Koloniaal verslag van 1887 en citeerde daaruit de volgende cijfers over
militairen met syfilis of venerische ziekten die met een “huishoudster” samenleefden:
op 15529 Europeanen waren er 7899 ziektegevallen, op 16067 inheemse soldaten
3691 ziektegevallen.[27] De gunstiger verhoudingen bij de inheemse soldaten moesten welhaast toe te schrijven zijn aan hun vrouwen en daarmee was de toegevoegde
waarde van het concubinaat bewezen:
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Pagina uit de brief van Generaal Haga aan minister Bansius: concubinaat uit
hygiënisch oogpunt gewettigd.[28]
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De cijfers leverden nog sterkere argumenten voor het kazerneconcubinaat
wanneer men keek naar de verschillen tussen de Europeanen onderling. Daar waren
de uitkomsten minstens zo opvallend als die tussen Europeanen en inheemse
soldaten. Zo toonden cijfers in het Koloniaal verslag van 1902 aan dat er onder de
Europese soldaten ook grote verschillen bestonden tussen hen die wel en hen die
niet met een “huishoudster” leefden.
Overzicht 1902[29]
In concubinaat:
- Onderofficieren: 1,2 procent verpleegd voor geslachtsziekten
- Minderen: 0,5 procent verpleegd voor geslachtsziekten
Niet in concubinaat:
- Onderofficieren: 3,8 procent verpleegd voor geslachtsziekten
- Minderen: 6,8 procent verpleegd voor geslachtsziekten

Kampong Lahlang in Sumatra, ca. 1885.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.Coll.nr. 6001764.
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Uiteindelijk kwam het er voor de militairen en degenen die met hen meedachten,
en die wilden bezuinigen ook (zie 3.5), op neer dat ‘[..] het toestaan van het leven
met vrouwen in de kazerne in het belang van de gezondheid van den troep moet
geacht worden.’[30] Zo schreef de militair commandant van Sumatra’s Westkust het
aan de Chef van het 2e Bureau der IIe Afdeeling van het Departement van Oorlog in
Nederlandsch-Indië, in 1889. De commandant was ook bekend met de genoemde
statistieken over de jaren 80 en had bovendien zo zijn eigen ervaringen met de
manschappen. Het aantal militairen dat in de kazernen op Sumatra’s Westkust
met vrouwen leefde was onder de inlanders belangrijk groter dan bij de Europeanen.
De commandant van deze militaire post zag hierin de verklaring voor het feit dat
veel meer Europese militairen behandeld werden voor syfilis en venerische ziekten:

De vergelijkende
statistiek toont
de noodzaak om
samenleven met
vrouwen ook
voor Europeanen
toe te staan, aldus
de militair
commandant op
Sumatra in
1889.[31]
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Het is al eerder gezegd: gelet op het gegeven hoe men dacht over vrouwen in
het algemeen en de inheemse vrouw in het bijzonder, leidt het geen twijfel dat de
commandant zich niet gerealiseerd zal hebben dat hij de inheemse vrouw met zijn
vaststelling reduceerde tot een apothekersmiddel, een gebruiksvoorwerp. De
constante aanwezigheid van venerische ziekten in het KNIL, met her en der epidemische statistieken, maakte dat men er via dit argument in honderd jaar niet
wezenlijk anders over ging denken.
Rond de tijd van de uitspraken van de commandant op Sumatra schreef zijn
collega van de 3de Militaire Afdeling op Java, commandant Ockerse, aan de autoriteiten van Indië en Nederland, dat in de Europese kazernes het leven met huishoudsters wel degelijk aanstoot gaf en dat daar maar één oorzaak voor aan te wijzen was:
‘Over ’t algemeen toch zijn de inlandsche vrouwen die bij Europeesche militairen huishoudsters worden van zéér inferieur allooi, vrouwen die om de eene of andere reden uit
de inlandsche dessa’s zijn uitgestooten, geheime prostituees of publieke vrouwen, soms
zelfs gewezen gevangenen. Zij staan veelal op het laagste peil en zoowel door hare taal
als soms schaamtelooze vrijpostigheid, geven zij aan fatsoenlijke militairen dikwijls
aanstoot.’[32]
Ockels beweerde verder dat klachten over de vrouwen zeldzaam waren, omdat
de soldaat dit uit een soort van kameraadschap naliet.[33] Het is echter zeer onduidelijk hoe negatief de soldaat werkelijk dacht over zijn njai. In de hoofdstukken 3
en 4 komen voorbeelden aan bod die laten zien dat de individuele soldaat de njai ook
heel erg waardeerde, al uitte zich dat zelden in gedrag dat afweek van de norm.
Zo bezien kan men ook stellen dat officieren in de negentiende eeuw grossierden in
negatieve oordelen over de inheemse bevolking én hun eigen minderen. Waar het ze
zo te pas kwam, zetten ze hun negatieve zienswijzen in om hun gelijk te halen. In dat
opzicht was er ten opzichte van de VOC-tijd weinig veranderd, en dat zou ook niet
snel gebeuren.
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Jong meisje te Napal
Litjin, district Rawas
in de residentie
Djambi, Sumatra,
1877-1879. Schets uit:
(Van Uildriks, 1893:
215) De leeftijden van
inheemse
“huishoudsters”
lagen tussen de 12
en 35 jaar, wat gezien
de huwbare leeftijd
in de inheemse
samenleving van die
tijd, 13 jaar, niet
bijzonder was. ‘IndoEuropese meisjes
gingen over het
algemeen minder jong
“het concubinaat in”.’
(Baay, 2008: 139).

2.2.3 Ziekte- en vrouwbeeld ook na afschaffing onveranderd

Ook na de afschaffing van het kazerneconcubinaat bleven de verschillen tussen
Europese en inheemse soldaten bestaan. Rond het jaar 1930 was de gemiddelde
sterkte van de beroepsmilitairen van het Nederlandse leger in Oost-Indië 38393 man,
van wie 8132 Europeanen en 30261 niet-Europeanen (Ambonezen, Javanen, Soendanezen, Menadonezen, Timorezen). Het ziektecijfer van de Europeanen in 1930
bedroeg 5 procent en 20 procent hiervan kwam door geslachtsziekten en 11 procent
door andere endemische of infectieuze ziekten. (Tissot van Patot, 1932: 6-13)
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Jaarlijkse aantal ziektegevallen voor geslachtsziekte en het totaal aantal
verpleegdagen in de hospitalen van 1923 tot 1931. (Tissot van Patot, 1932: 35)
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Verloop van morbiditeit in % voor geslachtsziekten bij de beroepsmilitairen van
het KNIL, 1903-’30. (Tissot van Patot, 1932: 36)

| WEGWERPVROUWEN |

93

In 1929 leed 27,5 procent van de Europese militairen aan een geslachtsziekte en
bij de niet-Europeanen bedroeg dit 8 procent. In 1929 leed van de Europese militairen in het KNIL 6,06 procent aan syfilis en 12,67 procent leed aan gonorroe en bij de
niet-Europeanen waren de percentages respectievelijk 2,08 en 5,88. (Tissot van Patot,
1932: 36-7). De lagere cijfers van geslachtsziekten onder de niet-Europeanen werden
ook in deze periode veroorzaakt door de vaste relaties van inheemse soldaten met
vrouwen. Zij hadden weinig contact met prostituees. Het concubinaat werd afgeschaft voor Europeanen, maar inheemse soldaten mochten met hun vrouwen en kinderen in de kampementen blijven wonen. Deze regeling bleef een bedreigend
gegeven voor de Europeanen, die zichzelf graag wijsmaakten dat zij zich alles in
Oost-Indië konden toe-eigenen. De in Ede geboren KNIL-militair Jaap Teunissen die
tussen 1938 en 1939 in Magelang (Midden-Java) in opleiding was tot brigadier
schreef hierover aan zijn familie:
‘Het is op het ogenblik Zondagmorgen de mooiste dag van de week dan moet je eens zien hoe
stil het in het kampement is, echte zondagsrust. Ik zit hier in het schoollokaal en hier recht
tegenover is de 2e Compie, dat is de inheemse opleiding voor Korporaal. Er zijn [sic.] een stel
kinderen aan het spelen op de appelplaats want de inlandse soldaten wonen met vrouw en
kinderen in het kampement dan krijgt ieder gezin een afgeschoten gedeelte van de soldatenkamer en het koken en wassen doen die vrouwen in aparte loodsen, de z.g. vrouwenloodsen.
Daar waarschuwt onze Sergeant ons altijd voor: als jullie soms op een inheemse compie
komen dan lig je op dezelfde kamer waar die lui liggen maar geef je eigen dan nooit af met
die vrouwen want in de buitengewesten liggen er meer onder grond die door die gevalletjes gesneuveld zijn als door de Atjehoorlog dat kan ik me indenken want zoiets zou ik
ook niet nemen. Nou ik schei er mee uit, de groeten van Jaap.’[34]
Zo bleef de relatie van het KNIL tot de njai doordrenkt van slachtofferschap, was
het niet van een geslachtsziekte dan wel van een boze echtgenoot. De aloude smoezen die het koloniaal leger moesten vrijpleiten bleven bestaan: de “huishoudster” was
een ‘noodzakelijk kwaad’, de zeden in Indië waren te los, de vrouwen te dom of te
geil, de prostitutie te oncontroleerbaar, et cetera. Dat een substantieel deel van deze
KNIL-militairen bij hun aankomst in Indië als rekruut al met een venerische ziekte
besmet was, daar had men het niet over, bij het bespreken van de voors en tegens
van het kazerneconcubinaat. Als men naar zichzelf had kunnen kijken in de rol van
dader, dan had men wellicht voor een andere weg gekozen, dan inheemse vrouwen
na de VOC-tijd nog eens anderhalve eeuw hun rechten te ontnemen en als
gebruiksvoorwerpen in te zetten.
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2.2.4 KNIL bron eigen verzwakking: met de “SS Syfilis” naar de Oost

In hoofdstuk 1 wees ik erop dat een venerische ziekte als syfilis door Europeanen
naar de Indische archipel is gebracht. Dat het leger bij de verspreiding van syfilis
eind negentiende eeuw nog steeds een belangrijke rol vervulde, werd door Van der
Burg haarscherp verwoord in het bijschrift bij een tabel met statistieken van 1882
tot 1885:
'Het hier volgende staatje geeft een overzicht der lijders, die met morbi veneris (ulcus
molle en urethritis) en syphilis in de hospitalen van Nederlandsch-Indië behandeld zijn.
Zij zijn alleen afkomstig van de land- en zeemacht in den Indische Archipel.'
(Burg, van der, 1887: 385, nadruk NM)
Eerder al werd dit punt onderstreept in een brief die de chef van de Civiel
Geneeskundige Dienst, de heer De Leeuw, op 3 maart 1882 opstelde naar aanleiding
van een onderzoek van de inspecteur van deze dienst op Java en Madura. Dit
onderzoek had plaatsgevonden in het kader van te nemen maatregelen tegen de
toename van de verspreiding van syfilis. Aan de directeur van Onderwijs, Eredienst
en Nijverheid schreef De Leeuw over de ‘mannelijke verspreiders’ van syfilis:

Soldaten en zeelieden anno 1882 op de eerste en tweede plek als het gaat om
syfilisverspreiding.[35]
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De Leeuw wees er ook op dat het gouvernementsbesluit dat prostitutie had
verboden tussen 1852 en 1874 volgens de Geneeskundige Dienst op Java (Batavia)
een gunstig invloed had op het tegengaan van syfilis:
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In 1874 werd de gunstige invloed van het prostitutieverbod weer teniet gedaan
door het opheffen daarvan, aldus De Leeuw.[36]
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Het valt bij zulk beleid toch moeilijk de inheemse njai aan te rekenen dat venerische ziekten zo welig tierden en onmogelijk afdoende te bestrijden waren (‘In 1900
was bijna de helft van de Europese soldaten geslachtsziek.’ (Lanzing, 2005: 37)), als zij zich
met deze soldaten moesten verhouden. Maar er werd niet aan de mogelijkheid gedacht dat een deel van deze vrouwen in eerste instantie onbesmet was en juist door
de militairen met deze geslachtsziekte geïnfecteerd werd. In plaats daarvan werden
allerlei naargeestige, sociaal ontwrichtende maatregelen tegen prostituees, concubines en inheemse vrouwen genomen. (Schoute, 1943: 1689) De vraag rijst echter
waarom de vrouwen zo aangepakt moesten worden, terwijl veel soldaten al besmet
aan boord gingen van de schepen die hen naar Indië brachten, of anders wel besmet
van die schepen af kwamen: ‘Het begon al in Harderwijk. In 1875 bleken in een detachement van vierhonderd man bij inscheping zeventig gevallen [17,5 procent, NM] van
syfilis voor te komen.’ (Lanzing, 2005: 37)
Nadat de rekruut bij werving in Harderwijk zijn handtekening of een kruisje had
geplaatst op het contract voor zes jaar dienst in Oost-Indië, ontving hij een som
handgeld. Nederlanders ontvingen driehonderd gulden, andere nationaliteiten
ontvingen tweehonderd gulden. Ter vergelijk: een werkman ontving een daggeld
van één gulden. Hierna werd de rekruut onder de krijgstucht gesteld. Het voorlezen
van de krijgsartikelen, de ontelbare bedreigingen met strop en kogel, maakten diepe
indruk op de jonge mannen. (Lanzing, 2005: 22) Dan was het echter meestal al te
laat. De vermaaksindustrie rond het Koloniaal Werfdepot deed er alles aan om de
nieuwbakken soldaten het ontvangen handgeld op allerlei mogelijke wijzen te laten
verbrassen voor vertrek. Er waren talloze kroegen en bordelen en er verrezen tientallen obscure logementen. Nieuwe rekruten verbleven bij aankomst, al dan niet
bijgestaan door hun werfagenten, eerst een paar dagen in dergelijke logementen om
de keuring en een aantal formaliteiten af te wachten. De eigenaren van de logementen en omringende etablissementen boden volop seksuele diensten en alcoholische versnaperingen aan, ook op de pof. (Lanzing, 2005: 22)
Een sprekend voorbeeld wordt hierbij verstrekt door de rapportage van luitenant-kolonel Schmilau van de militaire post te Atjeh uit 1888. Schmilau was één van
de officieren die pro kazerneconcubinaat was en stuurde daaromtrent een brief aan
de Commandant van het Leger en Chef van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië.[37] In zijn betoog zette Schmilau de inheemse vrouw af tegen het
gedrag van de vrouwen in relatie met de rekruten in Nederland:
‘[vrouwen] die zich in bijna alle garnizoensplaatsen van Nederland in den omtrek van
de kazernes of nabij liggende buurten nestelen en daar leven met de mindere militairen
die zij alles, dikwijls zelfs het voedsel, afhandig maken en aansporen tot misbruik van
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drank en liederlijke gedragingen waarin zij het afschuwelijk voorbeeld geven, dikwijls
zelfs in het publiek en tot aan de poorten van de kazernes, waar zij hun zedeloos gedrag
en liederlijke taal aanstoot geven aan iederen toeschouwer.’[38]
Het een en ander ging ook van het leger uit. De jonge rekruten die in Harderwijk klaargestoomd worden voor het koloniale leger in Oost-Indië krijgen vaak
nachtpermissie om met hun kameraden ‘publieke huizen’ te bezoeken, door hen ‘huizen van ontucht’ genoemd, aldus een jonge soldaat die zich ‘koloniaal D.J.H.’ noemde,
in een ingezonden brief in ‘Het Maandblad, Getuigen en Redden’ van 1 april
1882.[39]
Een ingezonden stuk in de krant Patrimonium van vrijdag 6 april 1888 laat zien
dat het er bij de onderofficieren niet veel anders aan toe ging. Het stuk, van een anonieme ‘soldaat V.’, beschreef hoe een sergeant om vier uur ’s middags opdracht gaf
zijn bed op te maken en hoe hij, nadat dit gebeurd was, met drie kameraden zijn
kamer betrad ‘[..] gevolgd door een dametje, aan wier uiterlijk men wel zien kon, tot welke
gehalte zij behoorde.’[40] Soldaat V en enkele collega’s waren vervolgens getuige van
wat zich afspeelde:
‘Als nieuwsgierigen gingen eenige kameraden en ik luisteren aan de deur; maar het is niet
doenlijk en zou alle grenzen van zedelijkheid overschrijden, datgene neer te schrijven en
u mede te deelen, wat daarbinnen verhandeld werd.
Men ging loten, wie het eerst met het bewuste dametje op de kamer zou alleen
blijven en wie de tweede en de derde en de vierde zou zijn.
Het lot had beslist; de kamer werd geopend; drie van de vier sergeants kwamen eruit
en onmiddellijk werd de deur weder op slot gedaan.
Na een tien minuten kwam no. 1 weder tevoorschijn en ging no. 2 de kamer binnen
en zoo vervolgens no. 3 en 4. Zoo iets, dunkt mij, heeft in een Indische kazerne wellicht
niet plaats gehad. Ieder begrijpt het overige.
Toen het dametje was vertrokken en de sergeants wel merkten, dat het gebeurde niet
onopgemerkt was gebleven, kregen wij met vloeken en razen de belofte, dat zij ons, zoo
wij "onze sm..len" open durfden doen, wel zouden vinden, want dat het den volgenden
Zaterdag maandelijksche inspectie was.’[41]
Hier wordt duidelijk dat er al in het moederland een aanzienlijk risico bestond
dat de naar Indië vertrekkende soldaat of onderofficier een besmetting met een
geslachtsziekte onder de leden had. De gevolgen van de escapades in Harderwijk
kwamen helaas pas tijdens de reis of na aankomst aan het licht; hier enkele voorbeelden uit de jaren 1882 en 1883.
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1882 – ‘SS Prins Alexander’
Een detachement suppletietroepen bestaande uit honderd korporaals en
manschappen en acht onderofficieren via Amsterdam met het stoomschip ‘Prins
Alexander’ naar Java. Tijdens de zeereis kwam soldaat Acathan te overlijden en
bleken negen van de militairen te lijden aan syfilis.[42]
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Het stoomschip ‘Prins Alexander’ kreeg eerst in het Amsterdamse droogdok
een grondige keuring. De inspecteur voor de Nederlandsche Vereeniging
van Assuradeuren, Joh. de Hoog, schreef de minister van Koloniën dat het
stoomschip volledig geschikt was om de 108 militairen naar Java te vervoeren.
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Iedere man op het stoomschip had een oppervlak van 1,25 m2 tot hun beschikking.
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Van de 96 verscheepte soldaten van de infanterie waren 65 (70%) Nederlanders.
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Op de valreep kon het werfdepot te Harderwijk nog de soldaat Gribling laten
inschepen voor de zeereis van de ‘Prins Alexander’ naar Java.
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Tijdens de reis kwam soldaat Acathan te overlijden.
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De gouverneur-generaal meldde aan de minister van Koloniën dat de syfilis
besmettingen die aan boord werden vastgesteld in het moederland niet aan de
aandacht hadden mogen ontsnappen.
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Uit een speciaal ‘Dagregister van aan syphilis lijdende militairen tijdens den
overtocht’ blijkt dat negen soldaten onderweg werden behandeld voor syfilis.
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Gezien de destijds nog niet adequate medicatie is het hoogstwaarschijnlijk
dat deze negen soldaten eenmaal op Java een besmettingsbron zouden blijven en
gedurende hun soldatenjaren in de kazernen inheemse huishoudsters en prostituees
zouden gaan besmetten.
1882 – ‘SS Insulinde’
In juni 1882 vertrok een detachement suppletietroepen van het werfdepot
Harderwijk per stoomschip ‘SS Insulinde’ naar Java. Bij een geneeskundig onderzoek aan boord bleken enkelen een venerische ziekte te dragen.[43]

Onder het toeziend oog van luitenant van de artillerie I.M. van Braam,
scheepten zich in Amsterdam 53 militairen zich in voor een zeereis naar Java.
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Van de voor Oost-Indië bestemde 53 manschappen van het Harderwijkse
werfdepot waren 42 (bijna 80%) Nederlanders.
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Op 22 juni 1882 werden de mannen aan een grondig medisch onderzoek
onderworpen.
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Bij de geneeskundige visitatie op 22 juni 1882 aan boord van de ‘SS Insulinde’
werd er bij een paar soldaten syfilis gediagnosticeerd.
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Aan boord van de ‘SS Insulinde’ bleken zes mannen gonorroe (gehad) te hebben.
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Een met gonorroe of syfilis besmette soldaat kwam in de negentiende eeuw
niet zo makkelijk van zijn ziekte af. De behandelingen uit die tijd waren niet altijd
afdoende. Hierdoor konden deze aandoeningen lang onder de leden blijven. In deze
situatie waren de patiënten dan vaak nog besmettelijk bij aankomst in Indië.
1882 - ‘SS Koningin Emma’
Op nagenoeg alle schepen die militairen naar Java vervoerden, werden met
syfilis besmette mannen ontdekt. De diagnose werd door geneeskundigen in Batavia gesteld. Dit leidde vaak tot bedenkingen en verdenkingen bij de medici van Java
ten aanzien van de legerleiding en het ministerie van Koloniën in het moederland.
De gouverneur-generaal laakte in een brief aan de minister de kwaliteit van het
medisch onderzoek dat werd uitgevoerd voordat de soldaten inscheepten.[44]
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Vier militairen werden aan boord van het stoomschip ‘Emma’ behandeld voor
syfilis.
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Een ‘enigszins nauwgezet onderzoek’ had deze syfilispatiënten niet aan boord
laten gaan.
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De geneeskundige van de Stoomvaart Maatschappij Nederland maakt aannemelijk
dat de vier soldaten al vóór de inscheping leden aan de venerische ziekte syfilis.
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1883 – ‘SS Prinses Amalia’
Dit stoomschip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland vervoerde in 1883 voor
het ministerie van Koloniën soldaten van Nederland naar Java.[45]

De directie van de stoomvaartmaatschappij liet weten dat de ingescheepte
militairen geneeskundig goed waren gevisiteerd, ook op het schip.
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De directie van de stoomvaartmaatschappij gebruikte de verschillende
geneeskundige inzichten in moederland en kolonie aangaande syfilis om
duidelijk te maken dat dit op het schip niet was voorgekomen.
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Bij de pas aangekomen rekruten van de ‘SS Amalia’ in Batavia (Java) constateerden geneeskundigen dat bij een paar militairen sprake was van venerische ziekten,
waaronder syfilis.
Zij die nog niet met een geslachtsziekte besmet waren, hadden zich tijdens de
zeereis wel iets op de hals gehaald. De veteranen die een tweede dienstverband van
zes jaar waren aangegaan, verkochten in Suez een deel van hun militaire uitrusting
en kochten daarvoor jenever en “vieze plaatjes”. (Lanzing, 2005: 25) Opgepept en
dronken vormden ze aan wal een makkelijke prooi voor een van de talrijke bordelen. Een soa lag op de loer.

In Batavia werden de rekruten van de ‘SS Amalia’ tussen de tientallen schepen
naar een nieuwe wereld vol onbekende avonturen geloodst.
(Bron afbeelding: Naber, 1938: 40)

2.2.5 KNIL bron eigen verzwakking: prostituees in militair strafwezen

Uit een briefwisseling tussen gouverneur-generaal Roseboom en de minister van
Koloniën Idenburg uit 1903 blijkt dat er binnen het militaire en het burgerlijke
gevangeniswezen gereglementeerd prostitueebezoek mogelijk was. De gouverneurgeneraal bracht het voorstel van de topambtenaren van Justitie en het leger over
om als proef in de centrale gevangenis te Semarang en de militaire strafgevangenis,
tevens huis van detentie te Tjimahi, de toelating van vrouwen te staken en in de
gaten te houden wat daarvan de gevolgen zouden zijn:
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De gouverneur-generaal kon zich goed vinden in het voorstel van zijn hoge
ambtenaren.[46]
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Het bericht van de GG bevatte ook de statistieken met betrekking tot de toegelaten vrouwen in de militaire strafgevangenis, tevens huis van detentie, te Tjimahi
in de periode 1900-1903:
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Overzicht van het vrouwenbezoek.[47]
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Uit deze staat valt op te maken dat waar men steeds over ‘vrouwen’ spreekt,
alsof het bijvoorbeeld ook de vrouwen van inheemse soldaten zouden kunnen zijn,
toch ook echt ‘prostituees’ bedoeld waren: vrouwen worden betaald voor hun diensten. Aangezien de prostitutie het koloniale leger al eeuwen verzwakte, mag dit op
zijn minst opmerkelijk heten. De militaire gevangenissen konden zo een besmettingshaard worden. Als de straf erop zat, kon de besmette soldaat zijn “huishoudster” gaan ziek maken in de kazerne. Dat het hier niet alleen om prostituees ging,
wordt duidelijk uit een reactie op de proef met het verbod. Daaruit blijkt dat de proef
inderdaad ook in de gevangenis te Semarang werd doorgevoerd. Daarover
beklaagden zich twee gedetineerden tot bij de hoogste instanties. Hoewel het hier
geen soldaten betreft, is het dossier dermate illustratief (zie bijlage 3).
Twee Nederlandse gedetineerden in de centrale gevangenis te Semarang op Java,
de heren Josephus Wilhelmus Schoonderwal en Frans Johannes Hagenbeek,
respectievelijk 32 en 24 jaar oud, deden in 1904 aan de minister van Koloniën een
dringend verzoek om geslachtsgemeenschap met een vrouw te mogen hebben:
Schoonderwal met zijn eigen vrouw, Hagenbeek met een vrouw:
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De gouverneurs-generaal adviseert de minister om op basis van de missive
van de Directeur van Justitie de verzoeken van de gedetineerden af te wijzen.

(Bijlage 3: 3)
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De Directeur van Justitie, Cohen Stuart, deed in zijn missive aangaande het verzoek, uit de doeken waarom vrouwen, prostituees dan wel echtgenotes, überhaupt
werden toegelaten in de gevangenissen:
‘De toelating van vrouwen geschiedde alleen om tegennatuurlijke ontucht te voorkomen
en in het belang van de gezondheid en ook hierom alleen werden de vrouwen van gevangenen mede tot hunne echtgenooten voor het uitoefenen van geslachtsgemeenschap
toegelaten.’ (Bijlage 3: 5)
Stuart maakte evenwel ook melding van de twijfel die bestond over het gezondheidseffect van geslachtsgemeenschap in de tropen, een twijfel die de achtergrond
vormde van het idee om eerst een proef te nemen. Blijkens het schrijven van Stuart
had de minister in het moederland echter al zelf besloten dat een dergelijke proef
niet nodig was, dat het verbod per direct kon ingaan en dat hij de Tweede Kamer ook
al in die zin geïnformeerd had. (Bijlage 3: 5).
Stuart stelde daarop dat als de redenen om vrouwen toe te laten al helemaal zijn
vervallen, hij geen grond zag om de verzoeken van Schoonderwal en Hagebeek in
te willigen.
De smeekbeden van beide gedetineerden waren er niet minder dramatisch om.
Schoonderwal, die nog een straf van zeven jaar moest uitzitten, schreef dat hij:
‘[..] door het staken van de nachtvisite van zijne echtgenoote, wat zijne gezondheid
betreft, zeer is achteruit gegaan,
dat hij thans lijdende is, en zich geregeld twee maal in de wacht tot den geneesheer,
belast met den dienst in de gevangenis, moet wenden.[..]
dat het voor hem, op een mannelijken leeftijd van 32 jaren onmogelijk is zich te
onthouden van gemeenschappelijke omgang
dat zulks strijdig is met de natuurwet
dat het onmogelijk is de natuurwet te verkrachten
dat dezen toestand een nadeeligen invloed op zijn reeds ziek lichaamsgestel zal
hebben en ten lange laatste onhoudbaar zal zijn.’ (Bijlage 3: 8)
Ook gevangene Hagenbeek liet duidelijk merken moeite te hebben met het leven
in celibaat. Hij ging op de godsdienstige en medische toer om zijn doel te bereiken.
Hij wees op de wetten van de Schepper en schreef dat deze gewild heeft dat de mens
zich zou voortplanten:
‘[..] dat God den man zijne gezellin gaf met het doel van vermenigvuldiging ,,van het
menschelijk geslacht,” welke dienen moest zoowel voor de aanwas der menschenrassen,
als voor het maatschappelijke en individuele geluk, [..]’ (Bijlage 3: 10)
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Zijn celibaat zou tot niets minder dan uitsterving van het menselijk ras leiden.
Ook medisch was Hagenbeek sterk op de hoogte van de gevolgen van dit
vrouwenverbod in het gevang:
‘[..] dat terwijl het celibaat een vijand der zeden is, is het dit ook van de bevolking en van
de openbare gezondheid, dat de gevolgen daarvan bij de ongehuwde mannen en vrouwen
schier altijd onvruchtbaarheid zijn.’ (bijlage 3: 11, nadruk Hagenbeek)
Ook zou men van geheelonthouding hypochonder worden, misdadige erotische
neigingen krijgen en krankzinnig worden, aldus Hagenbeek. (Ibid.)
Dat beide heren zich persoonlijk tot de minister van Koloniën in het moederland
wendden, geeft aan hoe zwaar zij hun lot ervoeren en hoe hoog de nood was tot het
bedrijven van geslachtsgemeenschap. De minister hield er al lang een heel andere
mening op na en wees de verzoeken van beide heren dan ook resoluut af. (Bijlage 3: 1-2)
2.2.6 KNIL bron eigen verzwakking: prostituees en prostitueren njai

Er bestond nog een andere manier waarop het KNIL actief bijdroeg aan de verspreiding van venerische ziekten: de manier waarop men, minderen en officieren
gelijk, de inlandse vrouw behandelde. Lanzing die de ervaringen rond zijn opa in het
KNIL uit de doeken deed, merkte op dat in de tangsi (kazerne) inheemse vrouwen
soms makkelijk werden toegelaten of binnengesmokkeld. Lanzing haalde afgevaardigde S.E.W. Roorda van Eysinga aan, die omstreeks 1880 in de Tweede Kamer
schande sprak van de hele toestand:
‘In de kazerne slapen soms in eene zaal een honderdtal soldaten met hunne huishoudsters
op kribben zonder gordijnen, en oefenen daar ten aanzien van iedereen de geslachtsgemeenschap uit zonder enige betamelijkheid, gelijk stieren, hengsten, katers, negers,
Hottentotten (…).’ (Lanzing, 2005: 160)
Bekend was dat “huishoudsters” van Europese soldaten niet altijd trouw waren.
Sommige vrouwen leefden met meer dan een soldaat samen. Ook waren er anderen
die door hun man werden uitgeleend of verhuurd aan hun maten. Vaak was het
moeilijk om in de chambrees te achterhalen wie met wie samenleefde. Het was soms
onbekend van wie een kind was. Waar de huishoudster ophield en de prostitutie
begon, was niet altijd duidelijk. In de pers werd het geïnstitutionaliseerde kazerneconcubinaat ook wel omschreven als gereglementeerde prostitutie.(Lanzing, 2005: 160)
Al met al wees de vinger dus toch al snel weer naar de vrouw, maar dat was niet
terecht, want zoveel macht om te doen en laten wat zij wilde en met wie had zij in
het geheel niet:
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‘De positie van de njai kunnen we niet anders typeren dan als rechteloos. Haar hele
kazernebestaan was afhankelijk van de wensen en besluiten van ‘haar’ militair.’
(Groen 2009: 131)
Het was juist die afhankelijkheid die haar vatbaar maakte voor misbruik en daarmee sneller blootstelde aan venerische ziekten. Als zij die al in de kazerne verspreidde, zal dat toch vaak op instigatie van “haar” militair geweest zijn, zoals blijkt
uit een schrijven uit 1889 van minister van Koloniën L. Keuchenius aan zijn collega
van Oorlog J. Bergansius. Keuchenius bevestigde de rol die de “huishoudsters” speelden bij de aanwezigheid van syfilis in de kazernes en beschreef daarbij hoe de
verspreiding tot stand kwam:
‘Ook brengen en onderhouden velen van die huishoudsters de syphilis in de kazernes en
wordt met hen vaak onderling handel gedreven. Zelfs leent men elkander de huishoudsters of staat haar gebruik aan anderen tegen betaling af.’[48] (nadruk NM)

De bewuste passage uit de brief
van Keuchenius.
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Een jaar eerder, in 1888, schreef de militair commandant van Borneo, Van Ham,
woorden van gelijke strekking aan de top van het Departement van Oorlog in
Nederlands-Indië. Van Ham sprak in relatie tot het zedelijk peil van het KNIL over
‘[..] clandestiene prostitutie binnen en buiten de kampementen [..].’[49] Voormalige Gouvernementsarts L.J.A. Schoonheyt vatte het gedrag van de soldaten in 1936 als volgt
samen: ‘Sommige Inheemsche fuseliers vonden het overspel van hun vrouw niet zoo erg,
mits de sergeant maar flink „afschoof" en hen er nimmer „bijlapte".’ (Schoonheyt, 1936: 55)
Deze praktijk werd ook door de eerder al aangehaalde commandant Ockerse van
de 3de Militaire Afdeling op Java bevestigd. Over dit gedrag van Europese soldaten
die met een huishoudster leefden schreef commandant Ockerse in 1888 aan het
ministerie van Oorlog en de gouvernements-secretaris van de gouveneur-generaal:
‘Men moet [..] eene zaak niet uit het oog verliezen en wel dat de mindere militairen in de
chambreés die huishoudsters hebben, deze voornamelijk houden om er voordeel van te
trekken. Oogluikend staan zij zelfs soms toe dat hunne huishoudsters een bedrijf maken
van de prostitutie ten einde zich door het daarvoor gewonnen geld, méér verteringen te
kunnen veroorloven dan hun zakgeld van landswege toelaat.’[50]
Ockerse voegde hieraan nog toe dat het vooral oudere militairen waren die op
deze manier hun inkomsten vermeerderden en als het opgemerkt werd, zorgden zij
ervoor dat hun chefs geen reden hadden om hen een verzoek tot het houden van
een huishoudster te weigeren.
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Commandant Ockerse beschreef in 1888 de bijverdiensten van met

huishoudsters samenlevende Europese militairen (vanaf punt ‘10.’).
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KNIL-soldaten als pooiers
In 1889 onderkende de procureur-generaal (PG) bij het Hoog Gerechtshof van
Nederlands-Indië, W. de Gelder, dat Europese militairen op Java (Magelang) als
pooiers optraden. Deze soldaten beschermden de vrouwen werkzaam in de illegale
prostitutie. De PG diende via gouverneur-generaal Cornelis Pijnacker Hordijk bij
de minister van Koloniën een verzoek in om de politiemacht te mogen uitbreiden.
Dit verzoek is ter illustratie opgenomen in Bijlage 4.[51]
Rond 1890 was er onder de Europese mindere militairen van een sterk garnizoen
te Magelang op Java sprake van bandeloosheid. Bij de politie van deze stad kwamen
veel klachten binnen vanwege overtredingen van de openbare orde en rust.

In 1889 was het garnizoen van het Indische Leger op Java te Magelang
uitgegroeid tot een sterkte van vier bataljons.

De Europese minderheidsbevolking te Magelang bestond grotendeels uit gepensioneerde lagere militairen, de gewone drankverkopers en opkopers van militaire goederen. De plaatselijke bevolking hield vaak afstand tot deze groep blanken.
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De ambtenaren hadden een vermoeden hoe dit zou kunnen komen. Van Vleuten,
directeur van Binnenlands-Bestuur, meldde gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk
in april 1889 dat ‘[..] de ondergeschikte en mindere inlanders den militair om zijn ruwheid
en om zijn blanke huidskleur vreezen, die hem immers tot het overheerschende ras doet
behooren.’ Van Vleuten merkte verder op dat het hem in zijn tijd als assistentresident en later als resident op garnizoensplaatsen, bekend was hoeveel moeite het
kostte om onder de mindere militairen ‘politie te handhaven.’
Van Vleuten zei over de lagere militairen van de garnizoenen: ‘Over het algemeen
hebben die lieden een souvereine minachting voor alles, wat niet soldaat is en storen zij zich
in het minst niet aan algemeene verordeningen of plaatselijke keuren.’

GG C. Pijnacker Hordijk woonde als een Romeinse keizer in een paleis gebouwd
met winsten uit het Indische kolonialisme. Hij had uitzicht op planten en bloemen
in plaats van de krotten van Djakarta.
Schets uit: (Van Uildriks, 1893: p. 33).
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In 1889 stuurde de gouverneur-generaal het verzoek van de PG door aan de
minister van Koloniën en schreef daarbij ook zelf over de verontrustende toestand
in het leger van Magelang. De inlandse ambtenaren en beambten hadden de taak
voor rust en orde te zorgen; echter, ze waren hiervoor niet opgewassen tegen de
lagere militairen, waardoor die zich:
‘[..] straffeloos aan ongeregeldheden en losbandigheid overgeven, daarin geholpen door
de talrijke ter plaatse gevestigde oud-soldaten. [..] dronkenschap, desertie en geheime
prostitutie met haar …nasleep van ziekten hebben daardoor te Magelang onrustbarende
proportiën aangenomen.’
De gouverneur-generaal en PG vroegen de minister van Koloniën om te Magelang (residentie Kedoe) een Europese schout voor de politie en zes oppassers voor
deze schout in dienst te nemen.
In de ambtelijke correspondentie staat een opsomming van de problemen rond
de lagere Europese militairen te Magelang:
121 gevallen van dronkenschap, [..] hazardspelen op straat, verkoop van sterken drank
aan militairen en beschonkenen; 28 gevallen van nachtelijk burengerucht en ongeregeldheden op den openbaren weg, 92 gevallen van desertie in vredestijd, [..]; 433 gevallen van verkoop van militaire goederen, meestal aan de te Magelang gevestigde
gepasporteerde soldaten of andere ambtelooze personen.’
De invloed van de Europese militairen te Magelang was ook doorgedrongen in
de prostitutie.
Hiervan maakte de militaire commandant al melding in november 1887 en juni
1889. PG De Gelder schreef nu dat:
‘De geheime prostitutie en dientengevolge voortspruitende ziekten zijn zeer toegenomen
door straffeloosheid, waarmede de prostituees haar beroep uitoefenen, beschermd door
de Europeesche militairen, waartegen de Inlandsche politie oppassers zich niet durven
verzetten.’
Hij uitte ook zijn bezorgdheid over het feit dat bijna alle Chinese winkeliers
jenever en zelfs vrouwen en kinderen verkochten. Daarnaast vonden in de bordelen
ergerlijke tonelen plaats, waartegen de inlandse politie eveneens machteloos was.
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PG De Gelder onderkende in 1889 het misbruik van drank en vrouwen door
de Europese militairen op Java te Magelang. De bandeloze prostitutie zou de
gezondheid van de troepen bedreigen en gedeserteerde militairen verbleven
straffeloos in de kampongs. Structurele politieversterking was nodig,
aldus De Gelder.
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2.3 Gevechtskracht inzetten: angst zaaien door geweldgebruik
Sinds 2000 is er onder Nederlandse historici wetenschappelijke consensus ontstaan over het gewelddadige karakter van het koloniale regime in Nederlands-Indië,
aldus prof. dr. P.M.H. Groen in een artikel uit 2013, waarin hij onder meer verhaalt
van de laatste fase van onderwerping:
‘Met ongekend geweld, dat naar schatting 125.000 Indonesiërs het leven kostte, breidde
het koloniale leger in de jaren 1870-1910, de periode van het modern imperialisme, de
macht van Nederland in de archipel uit.’ (Groen, 2013: 249, verwijzend naar Schulte
Nordholt, 2002)
Over dit onderwerp is in 2016 het meer dan 900 pagina’s tellende proefschrift
van de Zwitsers-Nederlandse historicus Remy Limpach verschenen. Zijn voornaamste conclusies presenteerde hij in 2015 al in de NRC:
‘Limpach rekent eerst af met een terminologie die al decennialang onze blik op de werkelijkheid verhult. „De eufemistische term ‘exces’ werd bewust gekozen om te suggereren
dat geweld niet systematisch was of op grote schaal voorkwam”, zegt hij. „En ook om
gevoelige vergelijkingen met Duitse oorlogsmisdaden te vermijden.” Maar extreem
geweld was geen uitzondering, concludeert Limpach; het kwam op grote schaal
voor. Daarom introduceert hij een term die de lading van zijn onderzoek dekt: ‘structureel geweld’.’ (Hoek, 2015; nadruk NM)
Uiteindelijk hoefde het KNIL alleen nog maar te dreigen met geweld en men
sloeg al liever de hand aan zichzelf, letterlijk. In de laatste fase van de onderwerping
van de Indonesische archipel kwam het zover dat de strategie van KNIL ook de dreiging met geweld incorporeerde. Een gruwelijk voorbeeld daarvan vond plaats in
1906:
‘Op 20 september 1906 trok een Nederlandse troepenmacht op naar Denpasar op Bali
om genoegdoening te halen voor het plunderen van een scheepswrak. De regent leidde zijn
gevolg naar buiten. Soldaten, ambtenaren, echtgenotes en kinderen, allemaal gekleed in
ritueel wit en met bloemen in het haar. In het zicht van de Nederlandse troepen stelde de
groep mensen zich op in rijen. Als eerste nam een priester een dolk op en stak die in de
borst van de regent. Daarop begon het gevolg elkaar, zichzelf, met messen om te brengen.
De Hollanders bestookten de mensenmassa met geweer- en artillerievuur, wat uiteindelijk
een berg lijken tot gevolg had.’ (Hack & Rettig, 2006: 40, vrije vertaling NM)
Deze collectieve rituele zelfmoord werd op Bali puputan (het einde/beëindiging)
genoemd. Gedreven door cultuur, eergevoel en aperte radeloosheid verkozen tussen
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1906 en 1908 zeker 1100 Balinezen deze dood boven onderwerping aan, of dood door
de hand van, het Nederlandse regime. In 1908 werd de Nederlandse onderwerping
van Bali een feit. (Ibid.)
2.3.1 Kartini: hegemonie door geweld en angst slecht voor iedereen

De in 2.1.3 opgevoerde Raden Adjen Kartini (1879-1904) was bij leven een
bekende voorvechtster van vrouwenrechten. Zij was de dochter van Raden Mas
Sosroningrat, hoofd van het district Mayong, vanaf 1880 regent van Japara, en diens
tweede vrouw (voor de duidelijkheid, kwam deze niet na maar naast zijn eerste).
Met haar hoge maatschappelijke positie kreeg zij ook toegang tot onderwijs in het
Nederlands, een taal die zij bijzonder goed beheerste. Haar brieven aan vrienden
en vriendinnen in Nederland, speciaal die aan Rosa Abendanon en haar echtgenoot,
geven blijk van een felle strijdbaarheid tegen alle vormen van onrecht, gericht tegen
vrouwen in het bijzonder. Kartini had ook een ongekende scherpe blik op de koloniale samenleving waarin zij als bevoorrechte vrouw leefde en haar pijlen richtten
zich dan ook niet alleen op de lokale omgangsvormen zoals de polygamie, maar ook
en vooral op de handel en wandel en ideeënwereld van de koloniale overheersers.
Zij zal dan ook meermaals terugkeren in dit boek om de beschreven wereld van
commentaar te voorzien.
De haar toegedichte scherpzinnigheid komt onder andere naar voren in passages
uit een brief van 17 augustus 1902 die gaan over het handhaven van een sociale
positie via angst en terreur. Kartini beschrijft hier de openbare strafoefeningen en het
gemak waarmee sowieso lijfstraffen publiekelijk werden uitgedeeld door hen die
zich daartoe gerechtigd achten:
‘Wij kunnen 't ons heelemaal niet begrijpen, hoe er menschen, ja zelfs vrouwen, naar
eene strafoefening kunnen gaan kijken. Wij vinden 't min, harteloos. Je weet wel, dat
gedroste ketting-gangers met rottanslagen worden gestraft. Hartelooze menschen, die
zich tot 't uitvoeren van zulk een straf willen leenen. Min vind ik dit van den Javaan, nog
minder van den Europeaan, die zich daartoe vernedert. Ik heb gezien, hoe een volstrekt
niet domme, integendeel zeer ontwikkelde Europeaan, bij een volksfeest, eerst een kind en
daarna een vrouw en jong meisje, op eene vreeselijke manier met zijn stok deed kennis
maken, omdat de stumpers niet tijdig genoeg voor dien grooten heer op zij gingen. Ik
klemde mijne tanden vast op elkaar, om geen geluid te geven; iedere slag striemde mij
door de ziel. O, 't deed zoo'n pijn!’ (Abendanon, 1912: 239)
Kartini merkte hierbij op dat het niet zozeer het idee van de fysieke pijn, als wel
van de morele aftakeling was die haar zo beroerde:
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‘'t Is niet 't idee van griezeligheid, dat mij doet gruwen van lichamelijke kastijding, maar
wel het diep vernederende, dat er in ligt èn voor den bestrafte, èn voor den bestraffer.
Zulk soort straf verbittert, maar verbetert niet; dit is onze overtuiging.’ (Ibid.: 239-40)
Ook keek zij niet alleen kritisch naar de Nederlander. Haar eigen positie als aristocrate in de inheemse samenleving stond op gespannen voet met haar denkbeelden,
overtuigingen en gevoelsleven:
‘Als kinderen van ambtenaren in eene maatschappij, waarin het idee is vastgeroest, dat
een Raden Mas of Raden Adjeng enz. absoluut een wezen is van hoogere orde, dat aanspraak, recht, heeft op goddelijke vereering, van het volk, hebben wij meer dan ons lief was
scènes bijgewoond, die ons deden rillen van verontwaardiging. Bij zulke gelegenheden
zijn we doodstil; kunnen praten noch lachen; verontwaardiging en meelij snoeren ons
den mond.[..]’ (Ibid.: 240)
Op dit punt refereert Kartini aan een kennis die haar de noodzaak uitlegde van
het ongenadig straffen door haar eigen hogere orde . De woorden van de kennis
hadden evengoed uit de mond van een Nederlander kunnen komen, die de door
het KNIL geadopteerde strategie van gruwelijk machtsvertoon wilde verdedigen.
Kartini:
‘Een kennis van ons snapte dit eens, en zei: "Wij moeten het wel doen; hoe zouden wij
met ons tientallen anders de orde en rust kunnen handhaven over duizenden en duizenden? Ze zouden ons reeds lang het land hebben uitgejaagd, de zee ingeworpen,
zoo zij die vrees voor ons niet hadden."’ (Abendanon, 1912: 240, nadruk NM)
2.3.2 Snouck Hurgronje: humanere geweldstheorie niet realistisch

Om te voorkomen dat men ‘de zee ingeworpen’ zou worden, paste het koloniale
leger al vanaf het prille begin zeer gewelddadige strategieën toe die de inheemse
bevolking niet ontzagen. Uit het hierna uitvoerig geciteerde artikel van prof. dr.
Groen uit 2013 blijkt dat het koloniale leger bij alle grote, bekende operaties structureel excessief geweld inzette, ook al gebeurde dat niet altijd om dezelfde reden.
De Java Oorlog (1825-1930), de expedities naar Bali, Zuid-Celebes en Borneo (18461863), de Atjehoorlog (1873-1896) en het bereiken van totale hegemonie in de regio
(1896-1914) hebben allemaal talloze sporen nagelaten van buitensporig wreed
geweldgebruik. (2013; 250-8) Saillant detail is dat dit gebeurde ondanks de heersende moraal, geweldsfilosofieën en militaire doctrines.
De basis van alle geweld dat sinds het Engels bestuur over de inheemse bevolking werd uitgestort, was steeds de redenering dat internationaal oorlogsrecht en
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humanere methoden van oorlogsvoering geen betrekking konden hebben op oorlogen met onbeschaafde tegenstanders. (Groen, 2013: 257 en 260) De vijand in
Nederlands-Indië viel steevast onder die noemer, zeker wanneer excessief geweld
verdedigd moest worden tegenover kritische stemmen die ook wel te horen waren.
Hoe dit in zijn werk ging laat zich zien bij de laatste fase van de onderwerping van
de archipel. ‘Die taak vertrouwde de gouverneur-generaal in 1898 toe aan [..] de oriëntalist Christiaan Snouck Hurgronje en de praktische troepenofficier Johannes van Heutsz.’
(Ibid.: 258)
Uit de volgende foto uit 1897 blijkt dat de Europeanen en inlanders op het slagveld uitstekend en met goed resultaat met elkaar konden samenwerken. Van Heutsz
zou later bekend komen te staan als de pacificator van Atjeh, maar: ‘Het was de grote
Atjehkenner Snouck Hurgronje die hem door zijn nooit falende adviezen tot deze vermaardheid bracht.’ (Moereels, 1938: 40)

Na een gezamenlijke optreden van Europese en inlandse KNIL-militairen,
poseren deze met enige trots bij de vermoorde inwoners van kampong Koeta
Teungoh Imeum (Atjeh), samen met hun bevelhebber luitenant-kolonel
J.B. van Heutsz, rechts, 16-8-1897.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60029845.
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Het ontzien van de bevolking was een essentieel onderdeel van de strategie van
deze twee heren. Zij pasten toe wat is gaan heten het ‘chirurgisch geweld’: ‘Het ging
er om als een chirurg geweld toe te passen: de kwaad-willenden’ uit te schakelen en de ‘goedwillenden’ te sparen.’ (2013: 259) De gangbare strategie was om binnen te komen met
groot machtsvertoon en de vijand uiteen te slaan. Daarna volgde echter, anders dan
voorheen, de chirurgie:
'[..] het met kleine eenheden onophoudelijk najagen van erzetsleiders en hun aanhangers.
Dergelijke operaties hadden echter pas kans van slagen op basis van inlichtingen van
dorpshoofden of andere informanten. Omdat de coöperatie van de bevolking van essentieel belang was, mocht zij niet door bruut, nodeloos geweld in het harnas worden gejaagd.'
(Ibid.)
Helaas voor die bevolking manifesteerde zich hier wederom de voor Snouck
Hurgronje zo kenmerkende discrepantie tussen theorie en praktijk. Van Heutsz en
zijn geleerde adviseur lieten zich voorstaan op een humaan militair optreden, maar
de praktijk liet zich niet zo makkelijk theoretiseren, noch humaniseren.
‘Want in Atjeh werd, niettegenstaande alle bevelen, ook de bevolking hard geraakt,
zo werd allengs duidelijk. Van 1899 tot 1909, de jaren dat Van Heutsz eerst de scepter
zwaaide over Atjeh en vervolgens vanaf 1904 als gouverneurgeneraal over heel Nederlands-Indië, werden volgens de officiële Nederlandse gegevens in totaal 21.685 Atjehers
gedood.’ (Ibid.: 261, verwijzend naar Van ’t Veer, Atjeh-oorlog)
Met name zijn zeer gewaardeerde luitenant-kolonel G.C.E. van Daalen maakte
zich schuldig aan systematisch excessief geweld tegen de bevolking. Het gedrag van
Van Daalen leidde tot zoveel schandalen dat Van Heutsz en de Indische legercommandant M.B. Rost van Tonningen onder druk van het parlement een onderzoek
naar zijn handelen uitvoerden: ‘Van Heutsz liet Van Daalen vallen, omdat deze als
bestuurder had gefaald en zijn ‘pacificatiestelsel niet met tact maar met de knoet had
uitgevoerd.’ (Ibid., verwijzend naar het Rapport Van Heutsz voor de Tweede Kamer
dd. 6 april 1906))
Echter, Van Heutsz, die blijkbaar werkelijk had verwacht dergelijk geweld tegen
te kunnen gaan, kwam van een koude kermis thuis. Legercommandant Rost van
Tonningen bleef Van Daalen namelijk steunen omdat deze naar zijn idee had
gehandeld uit oorlogsnoodzaak:
‘Militaire noodzaak was voor Rost van Tonningen de maat voor al het militaire handelen.
Aan het oorlogsrecht, dat hij typeerde als ‘onpraktische philantropie’, was Nederland niet
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gebonden, aan ‘ziekelijke humaniteitsbegrippen’ had hij geen boodschap, en evenmin
– zo had hij eraan toe kunnen voegen – aan de illusies van Van Heutsz.’ (Ibid.: 261-2)
Snouck Hurgronje had de bui blijkbaar al zien hangen want die brak in 1903 al
met Van Heutsz, onder andere vanwege de ‘wreedheid tegenover de bevolking.’ (Ibid.;
261) Na het onderzoek naar het handelen van Van Daalen volgde het parlement de
uitleg van Rost van Tonningen, op basis van het aloude argument dat het in de
koloniale praktijk gerechtigd was om af te wijken van het oorlogsrecht. (Ibid.: 262)
Van Heutsz accepteerde zijn verlies:
‘Militaire noodzaak had Van Heutsz tot de leer van het chirurgische geweld gebracht.
Militaire noodzaak deed de gedesillusioneerde legercommandant de wrede praktijk accepteren die daarachter schuil bleek te gaan. Hij verdedigde dat willekeurig, afschrikwekkend geweld nodig was om de bevolking zoveel angst aan te jagen dat zij haar verzet
staakte. Zo bleek de leer van het chirurgisch geweld in werkelijkheid een mythe.’ (Ibid.)
2.3.3 Straffeloos geweldgebruik was “normaal”; enkele voorbeelden

Wat ik zelf opmerkelijk vind, en zeker een vervolgonderzoek waard zou zijn, is
de vraag hoe emotioneel beklemmend de positie van de inheemse njais was. Alles
wat zij was in de kazerne was erop gericht om haar soldaat, haar meesters in feite,
blindelings te volgen, soms zelfs tot op het slagveld, zoals nog zal blijken. Maar de
soldaten die zo hoog konden opgeven over de verdiensten van hun eigen inheemse
njai, schroomden niet om structureel meedogenloos wreed op te treden tegen haar
landgenoten, vrouwen en kinderen incluis. Ter illustratie van het werk van de
mannen die met njais leefden, enkele voorbeelden uit de geschiedenis.
1879 – Buitenechtelijke zoon van een “huishoudster” wordt bedwinger
van Atjeh
Karel van der Heijden (Batavia, 12 januari 1826 - Arnhem, 26 januari 1900) was de
buitenechtelijke zoon van generaal Hubert Joseph Jean Lambert Ridder de Stuers
en een onbekende inlandse (Boeginese) vrouw. (Kielstra, 1911: 1104) Deze zoon van
een njai werd verstoten door zijn vader die een voor die tijd zeer gangbare mening
had over het volk waaruit zijn eigen zoon voortkwam. Op 13 maart 1835 bood generaal De Stuers aan het Indische gouvernement een memorie aan waarin hij stelde:
‘Men behoeft overigens dat vadsig menschenras slechts oppervlakkig te hebben
gadegeslagen, om te kunnen beoordeelen in hoeverre zij in staat zijn Europesche soldaten
te vervangen. [..] In buitensporigheden het voorbeeld volgende van hunnen vader, en door
hunne moeder in luiheid opgevoed, - hoe zouden zij goed kunnen uitvallen?’ (Veth, 1851: 90)

140 |

WEGWERPVROUWEN

|

Zoon Karel werd evenwel aangenomen door Jean van der Heijden en Wilhelmina
Siebing en kreeg zijn opvoeding in Nederland, waar hij een veelbelovende militaire
carrière begon door in 1841 als vrijwilliger in militaire dienst terug te keren naar
Indië. Tussen 1850 en 1880 werd hij diverse malen bevorderd, laatstelijk tot luitenant-generaal (Kielstra, 1911: 1105) Deze Indo-Europese militaire schroomde niet
om grof, grof geweld in te zetten tegen het volk van zijn moeder.

Karel van der Heijden werd gezien als één van de bedwingers van Atjeh.
Bij een expeditie naar Samalanga en Meureudoe in 1877 verloor hij zijn
linkeroog. Hij stond daarom ook wel bekend als de eenoogigen koning.
(Moereels, 1938: 35) Bron schets: Van Uildriks, 1893: p. 122-3.
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In 1879 gaf gouverneur-generaal mr. J.W. van Lansberge bevel aan generaal
Van der Heijden, om over te gaan tot ‘eene voorbeeldlooze tuchtiging’ (Veer, van ’t, 1980;
122) van de inlanders, waar Van der Heijden voortvarend uitvoering aan gaf:
‘Tussen maart en augustus 1879 voerde Van der Heijden in ernst de ‘voorbeeldloze tuchtiging’ uit die Van Lansberge bevolen had. Zijn colonnes trokken een bloedspoor door de
sagi’s van Groot-Atjeh. [..] De voorbeeldloze tuchtiging had succes gehad. De tweede
Atjeh-oorlog was afgelopen.
Ten koste van wat? De verliezen bij het N.I.L. waren in 1879 beperkt tot 865 man.
De dwangarbeiders kwam er weer slechter af. Van de 3200 overleden er in dit jaar 1548.
Verliescijfers van de Atjehers werden niet opgemaakt, maar de raming van een gezaghebbend man mag gelden. Generaal Van Swieten schatte in een boek dat er tussen 1874
en 1880 dertigduizend Atjehers waren gevallen en 400 tot 500 kampongs verbrand.
Groot-Atjeh was na de ‘tuchtiging’ door Van der Heijden één rokende puinhoop, de
bevolking gedood of weggevlucht, gewas en bomen vernield.’ (Ibid.: 125)
Alle verschrikkingen die Van der Heijden teweegbracht, leverden uiteindelijk
weinig op, aldus Van Swieten die zelf ook in het rijtje bedwingers van Atjeh wordt
geplaatst, hier geciteerd door Van ‘t Veer:
‘En wat was er bereikt? "Een verbitterd volk, en een verwoest land dat Nederland
ruïneert, en met bajonetten bezaaid moet worden om het betrekkelijk kleine veroverde
deel, te kunnen behouden."’ (Ibid.)
1894 – Latere minister president Colijn moest ‘onaangenaam werk’ doen
In 1998 verscheen een biografie van voormalig premier Hendrikus Colijn van
historicus Herman Langeveld. Langeveld deed wat tot dat moment geen enkele
andere biograaf had aangedurfd of had gewild: hij beschreef de wrede, hardvochtige kant van de premier die bekend staat om zijn uitspraak dat het Nederlandse
volk rustig kon gaan slapen, aan de vooravond van WO II. Die wreedheid duikt ook
op in de bespreking van Colijns militaire carrière in Nederlands-Indië:
‘Colijn heeft ruimschoots deel gehad aan de militaire expedities en contra-guerrilla in de
hoogtij van het Nederlands imperialisme. Hij vocht in 1894 op Lombok; twee jaar later
leidde hij contra-guerrilla acties tegen strijders in de binnenlanden van Atjeh, dikwijls
op bevel en met goedkeuring van Van Heutsz. Zulke expedities bleven niet verschoond
van geweldsexcessen.’ (Bank, 1998)
Lang nam men aan dat Colijn daar zelf niet aan deelnam, maar Langeveld bracht
daar verandering in.
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De gehuwde KNIL-luitenant Hendrikus Colijn (staand, tweede van links)
poseert met zijn vrouw H. Groenenberg en zijn zoon Anton in Atjeh bij post
Tjot Iri, samen met andere KNIL-officieren en een controleur, 1896.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10001947.

Het begon al bij Colijns eerste militaire optreden in Nederlands-Indië, de
genoemde expeditie naar Lombok in 1894:
‘Hij nam als officier deel aan de aanval binnen het ommuurde en paleisachtige gebouwencomplex van de Balinese vorst in Tjakra Negara. Naar Balinees gebruik vochten ook de
vrouwen mee in de verdediging, soms met hun kind op de arm. Nadat de weerstand van
de belegerden was gebroken, werden negen vrouwen en drie kinderen, die om genade
smeekten, door bajonetsteken van de onder bevel van Colijn staande eenheid Ambonezen
gedood.’ (Bank, 1998)
Aan zijn vrouw schreef Colijn hierover:
‘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 verschrikkelijk werk. Ik zal maar eindigen.’
(Van den Doel, 2011: 122)
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Militairen van de buitenposten breken het verzet van meevechtende vrouwen en
kinderen.

1904 – Van Daalen
De eerder genoemde commandant G.C.E. van Daalen was berucht onder de
islamitische Atjehers in Noord-Sumatra. In 1904 ondernam hij een succesvolle
pacificatietocht naar Gajo- en Alaslanden (Zuid-Atjeh), waarbij in vijf maanden tijd
een kwart van de bevolking om het leven werd gebracht: 2902 mensen onder wie
1159 vrouwen en kinderen. De militaire colonne van Van Daalen verloor 26 doden.
(Vanvugt, 2011: 364-5)
Een jaar eerder schreef kapitein J.J.B. Fanoy een Memorie van Rechtvaardiging
tegen wat hij als een onterechte negatieve beoordeling van Van Heutsz op zijn
conduitestaat zag. Daarin nam hij ook een aanklacht tegen Van Daalen op:
‘Zijn opsomming van Atjehse zaken waarmee hij zich niet had kunnen verenigen en
waartegen hij eerder geprotesteerd had, was een aaneenschakeling van ongerechtvaardigde executies, het afmaken van gevangenen, mishandeling van onwillige informanten,
het aanwakkeren van moordlust, het vermoorden van vrouwen en kinderen en het
opsluiten van gijzelaars in kooien.’ (Veer, van ‘t, 1980: 247-8)
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Zie hier het dagelijkse takenpakket van Jan Fuselier tijdens de Atjehoorlogen,
want dat de heer Van Daalen deze wandaden zelf uitvoerde, lijkt onwaarschijnlijk.
Desalniettemin volgde Van Dalen in 1905 Van Heutsz op als gouverneur van Atjeh.
Op zijn beleid volgden in 1908 nieuwe beschuldigingen die als zo vaak gebeurde,
werden weggeredeneerd:
‘Van Heutsz werd verweten dat hij Van Daalen zijn gang had laten gaan. Schandelijk
vond men het dat vuren op vrouwen en kinderen ‘onvermijdelijk’ werd genoemd.[..]
GG Idenburg zei “dat Van Daalen als militair geen blaam trof.” Idenburg: “Waar de
geesel des oorlogs heerscht, daar worden nu eenmaal wreedheden en gruwelen gepleegd”.’
(Kuiper e.a., 2010: 180 – 1)

Te velde was een
Europese militair,
die zelf vaak een
inlandse vrouw had
bij wie hij kinderen
verwekte, genadeloos tegen de
inheemse vrouwen
en kinderen van
verzetsstrijders.
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1906 – De Bali-moorden
De Javaanse soldaat Bapak en andere inlandse KNIL-militairen volgden hun
commandanten blindelings in woorden en daden. Dat demonstreerden ze rond 1906
tijdens de Bali-expeditie tegen hun eigen mensen, die zich niet aan het koloniaal
gezag wilden onderwerpen, zoals de protestantse Willem van Oranje het Hollandse
volk niet door de katholieke Spanjaarden wilde laten koloniseren. Met expeditie
bedoelde het KNIL alles in het dorp met de grond gelijk maken, vrouwen en kinderen
werden niet gespaard. Toch worstelde Bapak met zijn geweten over het opvolgen
van de bevelen die hem het vuur deden openen op zijn eigen mensen. Mensen die
ook vrouwen en kinderen hadden.
Bapak en zijn regiment vertrokken in 1906 per schip uit Surabaja voor een strafexpeditie op Bali. De KNIL-soldaten werden door de burgers met bloemenkransen
en boeketten uitgeleide gedaan. Vóór het eerste treffen met de bewoners van Bali
maakte Bapak een strandwandeling. De volgende ochtend nam hij met de artillerie
stelling voor een grote tabaksplantage. Bapak zag zijn tegenstanders, de Balinezen
achter de tabaksvelden “krioelend als mieren zoveel”, zei hij. De KNIL-militairen
waren in geknielde houding met het geweer in de aanslag in een strakke linie
geformeerd. Het merendeel van de Balinezen was gewapend met lansen en spiesen
en maar enkelen met vuurwapens. Volgens soldaat Bapak waren deze Balinezen
domme primitieve mensen en wisten zij niet hoe sterk en modern zij bewapend
waren. Zij hieven de lansen hoog en zwaaiden ermee, luidkeels schreeuwende:
“Hé-ho! Hé-ho,” zonder ophouden. Ze kwamen steeds dichterbij, ze liepen door de
tabaksvelden heen op de soldaten af. Bapak vond het een angstaanjagend gezicht en
dacht aan vrouw en kinderen. Bapak leek te gaan twijfelen; hij vroeg zich af waaróm
hij op die Balinezen moest schieten. (Scholte, 2007: 301-2)
‘Het waren immers ménsenkinderen net als hij, ieder had een moeder, net als hij. Toch
waren het vijanden, “musuh”, zoals de commandant had gezegd. Dáárom moest hij op
ze schieten. Hij wist dat hij het niet zou kunnen; op het kritische ogenblik richtte hij zijn
vuurwapen dan ook zó, dat hij over de hoofden heen schoot.’ (Ibid.: 302)
De Balinezen waren al zo dichtbij Bapak, dat hij zelfs hun gezichten kon onderscheiden. Enkele angstige ogenblikken later gaf de commandant het bevel te vuren.
De aanstormende massa werd tot staan gebracht. Het geheel werd schoongeveegd,
met tabaksplanten en al lag alles plat. Aansluitend kwam het bevel: “Attaquééérr!”
(Ibid.: 302-3)
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Volgens Bapak werden alle rebellen (Balinezen in verzet, NM) gedood. Later
drongen de KNIL-soldaten het paleis van de radja van Bali binnen. (Ibid.: 303)
‘Bapak was er ook bij toen de soldaten oog in oog stonden met de radja die op zijn troon
gezeten was, omringd door zijn vrouwen en volgelingen. De soldaten schoten. Alle
volgelingen en vrouwen werden daarbij gedood, maar de radja zelf niet. Hij zat daar
maar in al zijn waardigheid, terwijl de kogels langs hem heen floten.’ (Ibid.)
Hierna volgde er door de Europese en inlandse KNIL-militairen, met uitzondering van soldaat Bapak, een plundering en vernieling van de hoge houten zetel
van de radja. Deze was rijk versierd met snijwerk en ingelegd met edelstenen en
bladgoud. (Ibid.)
1911 – Seksueel geweld: de zaak Deisenroth en Iding
Eén van de door het KNIL gebruikte verhoormethoden om de locatie van verzetsmensen te achterhalen, was het verkrachten van vrouwelijke sympathisanten,
familie of echtelieden van de verdachte. Illustratief voor dergelijke inzet van seksueel geweld voor oorlogsdoeleinden was de affaire van de Europese sergeanten
J.F. Deisenroth en J.W. Iding waarover in 1912 Kamervragen werden gesteld.[52]

| WEGWERPVROUWEN | 1 47

Mishandeling van inboorlingen van Midden-Soemba door de sergeanten
Deisenroth en Iding. Vragen van het lid der Tweede Kamer, de heer Vliegen.

148 |

WEGWERPVROUWEN

|

Mishandeling van inboorlingen van Midden-Soemba door de sergeanten
Deisenroth en Iding. Vragen van het lid der Tweede Kamer, de heer Vliegen.

In 1912 behandelde het Hoog Militair-Gerechtshof van Nederlands-Indië de vonnissen van twee Europese sergeanten. Deze twee sergeanten waren van de Infanterie van het Garnizoens-Bataljon 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).

| WEGWERPVROUWEN | 1 4 9

In het tijdvak tussen 1 en 31 juli 1911 waren de sergeanten Deisenroth en Iding
op patrouille op het eiland Soemba in de residentie Timor en Onderhorigheden.
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. De patrouille was op zoek naar de schuilplaats van de
heer Pomboe. 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.’

Sergeant Iding
verkracht de
‘moslima’
Bandja Olnoe
als onderdeel
van een
verhoor. Haar
dorpsgenoot
Dai Waha
moest op zijn
bevel in zijn
bijzijn op een
bank blijven
wachten.
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De ‘moslima’ Dai Waha verklaarde dat sergeant Iding mevrouw Bandja Olnoe
vastgreep en achterover duwde op een bale bale (rustbank) en dat Iding haar aanwees
op de andere bank te gaan zitten en dat hij vervolgens:
‘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.’
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 ‘[..] met geweld hare beenen uit elkaar duwde en eveneens bij haar
den coitus, doch volledig uitoefende [..]’. Sergeant Buitenhuis tekende verder uit de
monden van slachtoffers op ‘[..] 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.’

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 met andere misdragingen van Iding en
Deisenroth tijdens hun diezelfde patrouille. Hij verklaarde dat Iding en Deisenroth
op een middag 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. Om hem zo ver te krijgen, lieten ze de inheemse
man met de handen op zijn rug knielen met de enkels bij elkaar. Hierna hebben ze
de inlander ‘moedwillig hevige slagen op het lichaam toegebracht.’
Op 22 mei 1913 werden de Europese sergeanten Iding en Deisenroth door het
Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands-Indië voor de ten laste gelegde
verkrachtingen vrijgesproken en voor de mishandelingen werden ze beboet voor
bedragen tussen tien en twintig gulden:
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Veroordeling van de sergeanten Deisenroth en Iding wegens mishandeling van
inboorlingen van Midden-Soemba, 4 april 1913.[53]
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Veroordeling van de sergeanten Deisenroth en Iding wegens mishandeling van
inboorlingen van Midden-Soemba, 4 april 1913.[54]
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Van Dam concludeerde na zijn getuigenverhoor van KNIL-soldaten dat de
sociale omstandigheden van de Europese militair in Indië gedurende de 19e eeuw en
het eerste decennium van de 20e allertreurigst waren:
‘De exogene omstandigheden: tangsi, benteng, bivak, patrouillegang, geen omgang met
Europeanen, veroorzaakten bij den militair een concentratie van gedachten uitsluitend
gericht op voldoening van de animale behoeften.’ (Van Dam, 1942: 89)
Doordat veel ex-soldaten in Indië bleven werken, bleef het lijden van de bewoners ook na hun uittreden uit het leger doorgaan. Van de militairen die na hun uittreden uit het KNIL in Indië bleven, kwamen zeer velen in dienst van het
gouvernement of particulieren. (Van Dam, 1942: 88) Veel ex-KNIL-militairen kozen
voor particuliere plantages en gouvernementsmijnen op Sumatra. Voor de inlandse
werknemers was het een marteling om onder deze Europese c.q. Nederlandse chefs
en assistenten te werken. In Nederland waren de autoriteiten opgelucht dat deze
ex-militairen niet naar het vaderland terug waren gekeerd. Het een en ander wijst
erop dat velen een ernstig psychisch trauma overhielden aan hun dienst in het KNIL.
Indachtig de woorden van Kartini moge duidelijk zijn dat wie decennialang een
regime overeind houdt met het zaaien van vrees en angst, niet alleen weerstand en
weerzin zal oogsten bij degenen die in angst gehouden worden, maar ook zelf niet
gevrijwaard zal blijven van de negatieve effecten van dit eindeloos herhaalde
patroon van wreedheid. Het civiele leven was voor de inheemse vrouw dan ook niet
minder wreed, niet in de laatste plaats omdat daar vaak ex-KNIL-militairen de
dienst uitmaakten.
2.4 De oogst van het gezaaide: alomtegenwoordig geweld
In deze paragraaf wil ik enkele feiten beschrijven die in wezen een civiele versie
zijn van het gedrag en de werkwijze binnen het KNIL. Zoals de soldaten tijdens hun
KNIL-periode tijdens expedities, patrouilles en pacificaties de inheemse bevolking
behandelden, zo werden zij ook behandeld door opzichters op plantages en andere
civiele gezagvoerders. Voor de vrouw die voor een plantage in plaats van het KNIL
koos, was er bitter weinig alternatief. De lage dunk die de Europese werknemer van
haar had, leverde haar over aan zijn grillen die net zo excessief gewelddadig waren
als die van het KNIL.

| WEGWERPVROUWEN | 15 5

2.4.1 Baay: wreedheid tegen inheemse vrouwen buiten KNIL

In zijn publicatie ‘De njai’, haalde Reggie Baay, zelf kleinkind van de Javaanse
huishoudster Moeinah, kort het concubinaat aan op de plantages in Deli, aan de oostkust van Sumatra. In Deli ontwikkelde zich eind jaren zestig van de negentiende
eeuw een pionierssamenleving van Europese ondernemers en plantagewerknemers
en Aziatische vrouwelijke en mannelijke contractarbeiders. Hierbij meldde deze
auteur dat een vrij groot aantal vrouwelijke contractarbeiders, niet zelden gedwongen,
in concubinaat leefde met de Europese man. (Baay, 2008: 9-10, 175)
‘Kenmerkend voor het concubinaat op de plantages van Deli was de grote ongelijkheid
tussen de Europese man en de vrouwelijke koelie die njai werd. De relaties waren meer
nog dan de concubinaatsrelaties in de civiele maatschappij of de kazernes gebaseerd op de
macht van de blanke man.’ (Baay, 2008: 175)

Een groep Javaanse contractarbeiders voor de plantages op Sumatra, 1885-1895.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.Coll.nr. 60001800.
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In die periode rond 1900 verschenen ook regelmatig berichten in de dagbladen,
waarin melding werd gemaakt van stelselmatige mishandeling van de huishoudster
of njai door de Europeaan. Zo schreef het Bataviaasch Nieuwsblad van 9 maart 1898
over een njai die zich bij haar buren had beklaagd over de regelmatige mishandeling
door de Europeaan met wie zij samenleefde en diens vader die hem hierbij behulpzaam was. (Baay, 2008: 84)
Het blad meldde het volgende:
‘Met groote wellust sloegen zoowel de vader als de zoon op de weerloze vrouw los. En toen
zij uiteindelijk moe waren van ’t slaan; toen ’t slachtoffer uit verscheidene wonden
bloedde, - toen werd zij gedreigd met den dood, indien zij nogmaals haar beklag zou doen.
Daarna werd haar nog opgedragen zelve haar met bloed bemorste kleeren aan de put te
gaan wasschen, om de sporen der mishandeling te doen verdwijnen.’ (Baay, 2008: 84)
In onderstaande bespreking zal ik de door Baay genoemde macht van de ‘blanke
man’ beschrijven en illustreren. Een aantal van deze Europese daders zijn ex-KNILsoldaten die in Indië zijn gebleven. Het is maar een greep uit de zeer vele misdrijven die de Nederlandse staat in de persoon van J.L.T. Rhemrev van de Raad van
Justitie, te onderzoeken kreeg, na de openbaarmaking van deze zaken door de
advocaat mr. J. van den Brand in Deli. (zie ook: Breman, 1987)[55]
2.4.2 Niet militair geweld tegen inheemsen: het Rapport Rhemrev

De publicatie ‘De millioenen uit Deli’ door advocaat mr. J. van den Brand over de
misstanden op de industriële ondernemingen in Oost-Sumatra was aanleiding voor
de regering om officier van justitie Rhemrev een onderzoek te laten instellen. In zijn
eindrapport was Rhemrev onder meer van mening dat Van den Brand generaliseerde en overdreef maar desalniettemin schreef hij dat niet kon worden ontkend:
‘[..] dat de kern zijner beschuldigingen op waarheid berust en dat zijne beschrijving van
den toestand op de ondernemingen een juist beeld geeft, in grove trekken, van de misstanden welke ik hoewel niet op alle – toch op verscheidene – ondernemingen in voormeld
bloeiend gewest, heb aangetroffen.’ (Breman, 1987: 402)
Een van de conclusies van Rhemrev bevestigde het principe dat de Indische
slavernij typeerde en dat in de relationele verhouding tussen de KNIL-militair en
zijn kazernehuishoudster centraal stond:
‘Dat de verhouding van den werkgever tot den contractarbeider deze is n.l. dat gene zich
steeds heer en meester over den werkman heeft gevoeld en dat deze altijd de overtuiging
met zich heeft omgedragen, dat hij van den werkgever geheel afhankelijk was. Hij had
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zich, naar zijn mening, naar lichaam en ziel verkocht “soedah djoewal djiwa dan kapala”
zooals hij ’t pleegt uit te drukken.’ (Breman, 1987: 402-3)
Officier van justitie Rhemrev die op verschillende ondernemingen in 1902 en
1903 onderzoek deed, maakte bekend dat in de zaal van het hospitaal van de Bekioen onderneming, afdeling van de Langkat Cultuur Maatschappij met 945 arbeiders,
14 vrouwen met syfilis lagen. (Breman, 1987: 352) Het constateren van zoveel
contractvrouwen met geslachtsziekten geeft een beeld van het leven van de vrouwen
op de onderneming. Het is een teken van seksueel geweld tegen vrouwen en
kwalitatief slechte medische zorg.
De behandeling van de arbeiders (koelies) in Deli was rond 1900 zeer hard en
meedogenloos. De directeuren, administrateurs en assistenten van de ondernemingen maakten zich systematisch schuldig aan de schending van de mensenrechten
van de koelies. Jonge maagden werden min of meer gedwongen seks te hebben met
Chinese handelaren en de assistent, administrateur en anderen. (Breman, 1987: 300-2)
Bij weigering volgde straf.
Casus 1
Illustratief voor het lijden van de voornoemde arbeiders is de kruisiging van een
Javaanse tiener die geen seks met de baas wilde. Toen advocaat J. van den Brand bij
het huis van assistent D. Jongens van de onderneming Toentoengan van de
Deli-maatschappij aankwam (de heer Jongens was afwezig) en op hem zat te
wachten, hoorde Brand ‘eene jammerende vrouwestem, die van onder het huis scheen te
komen’ (noot: Alle huizen in Deli staan 1 à 2 meter boven de grond op stenen neuten
of houten palen). Er was sprake van onwettige vrijheidsberoving. Van den Brand
ging kijken en zag een ongeveer 15- of 16-jarige Javaans meisje, vastgebonden onder
het huis aan een paal, ‘in den stand van Christus aan het kruis’ Er was dwars een balk
over een paal gespijkerd, waaraan haar armen waren vastgebonden en zij helemaal
naakt tegen de paal stond.
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Gekruisigde Javaanse tiener

De huisjongen lichtte de advocaat in waarom het meisje jammerde en kreunde.
‘Zij had de voorkeur gegeven aan de belangelooze liefde van iemand van haar stam boven de
rijksdaalderliefde’ van de assistent en daarom had hij haar zo laten vastbinden. En om
te beletten dat zij bewusteloos zou raken onder de wrede straf, had hij haar
geslachtsdeel laten inwrijven met gestampte Spaanse peper (sambal oelek). Van den
Berg vond dit zo erg dat hij is weggereden. Het meisje heeft in die toestand van zes
uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds doorgebracht. (Breman, 1987: 261-2, 326)
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Het vorenstaande is volgens officier van justitie Rhemrev feitelijk juist maar het
gebeurde lag wat genuanceerder. Er waren twee Javaanse vrouwen, Tjempo en Sani,
en niet één zoals mr. Brand beschreef, van hun vrijheid beroofd en mishandeld.
De reden voor Jongens om de vrouwen te mishandelen was, omdat ze waren aangetroffen bij het Chinese kongsiehuis van de onderneming bij de Chinese tandil
(opzichter) Lim Nai Kien. De vrouwen werden toen door de assistent geheel naakt
ontkleed, op de buik gelegd en met een leren riem op de blote billen, ‘verscheidene
hevige slagen toegebracht, waardoor genoemde lichaamsdeelen met striemen overdekt waren.’
Op bevel van Jongens had zijn huishoudster haar aangezicht, borsten en schaamdelen met fijngestampte peper ingewreven, waarna hij haar aan palen onder zijn
assistentwoning aan handen en voeten had vastgebonden, wijdbeens en met
gespreide armen tussen twee palen.

Naakte Javaanse vrouwen na bewerking met riem en peper.
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Het vastbinden aan de palen door de heer Jongens vond tweemaal na elkaar
plaats. Beide vrouwen werden eerst van ongeveer 7 tot ongeveer 10 uur ’s avonds
vastgebonden. De volgende dag, werd mevrouw Tjempo van ongeveer 7 uur ’s morgens tot ongeveer 4 uur ’s middags, en juffrouw Sani in de ochtenduren van ongeveer 7 tot ongeveer 11 uur op dezelfde wijze vastgebonden. Ze konden vanaf
de grote weg gezien worden. De schuldige, assistent D. Jongens, kon niet worden
aangehouden. Kort na de komst van officier van justitie Rhemrev vertrok hij naar
Europa. (Breman, 1987: 261-2, 326-7)
Casus 2
Meermalen demonstreerden assistenten hun macht door het kapen van vrouwen
van contractarbeiders als ze behoefte aan seks hadden. De mannen keken machteloos toe maar soms lieten ze hun frustratie ook blijken, met alle gevolgen van dien.
Rond 1900 werd het clubgebouw van de onderneming Kwala Begoemit door de
contractarbeiders met stenen bekogeld ‘omdat een assistent in ongeoorloofde verhouding
stond tot de Javaansche vrouw Legijem, die met den Javaanschen mandoer dier onderneming, met name Mioen leefde.’ Mioen werd van de onderneming verwijderd en de
Javaanse vrouw Legijem werd de huishoudster van de assistent, de heer Van den
Abeelen. (Breman, 1987: 406)
Casus 3
Assistent A.H. Richards op de koffie-onderneming Tandjong Kassau in de afdeling Batoe Bahra, residentie Oost Sumatra, had op 13 juni 1900 drie contractanten
mishandeld. Deze drie Javaanse vrouwelijke arbeiders, Kasina I, Rasiëm, en Soemina, moesten in de koffietuinen moesten tjangkollen (met een soort hak de grond
omspitten). Omdat zij een paar grassprietjes niet hadden uitgetrokken werden ze
door de heer Richard mishandeld. Ze werden met een stok geslagen. Mevrouw
Kasina werd op het hoofd geslagen ‘waardoor zij een hoofdwond bekwam waaruit het
bloed gutste’, de tweede vrouw werd op haar linkerschouder en rechterarm geslagen
en de derde vrouw op haar armen en billen.
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Hoofdwond Kasina I na mishandeling.

In de loop van mei of juni 1900 mishandelde dezelfde assistent Richards twee
weggevluchte en weer opgepakte vrouwelijke contractarbeiders Samina en Isa I.
Hij had de vrouwen laten uitkleden en ze daarna met de handen en voeten aan een
paal onder zijn huis laten vastbinden, waarna hij hen ‘moedwillig met rotanstokken op
de bloote billen verscheidene slagen heeft toegebracht, welke op die lichaamsdelen bloederige
striemen nalieten.’. (Breman, 1987: 270-1, 325-6)
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Mishandeling van Samina en Isa II.

De zesde contractante die Richards mishandelde, was Kariosemito II. Ook dit
gebeurde in de loop van mei of juni 1900. Zij was wegens buikpijn thuisgebleven.
Daarom werd ze door de assistent Richards bij het ochtendappel opzettelijk met een
rotanstok vele keren geslagen op haar hand, rug en billen. Door de mishandeling
kon Kariosemito II haar linkerhand na 15 dagen nog niet gebruiken. De beklaagde
assistent Richards kon niet in hechtenis genomen worden omdat hij naar het
buitenland kon vluchten. (Breman, 1987: 270-1, 325-6)
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Casus 4
In dit verslag van officier van justitie Rhemrev werd niets vermeld over een medisch rapport inzake het doodschoppen van een ongeboren kind. Echter, de getuigenverklaringen bevestigen de handelingen die tot de dood van de baby van de
contractvrouw Atimah geleid zouden kunnen hebben. De dader werd niet vervolgd
omdat Rhemrev van mening was dat hiervoor bewijs ontbrak.
Begin 1903 werd op de onderneming Mariëndal, waar de heer Ingermann administrateur was, de hoogzwangere contractarbeider mevrouw Atimah door de asistent Moens ernstig mishandeld. Omdat Atimah te weinig rupsen had verzameld,
kreeg zij van Moens eerst een paar rotanslagen op haar rug, waarna ze tegen haar
lendenen werd geschopt met zijn geschoeide voet, terwijl ze hoogzwanger was (acht
maanden zwangerschap). ‘Tengevolge van den haar toegebrachte schop voelde zij hevige
pijnen in haar zijde en in den buik. Zij werd zoo onwel dat zij zich niet meer kon voortbewegen.’ Haar man, de inlander de heer Bohin (kort hiervoor had Ingermann Bohin
een neusbloeding geslagen toen hij zich ziek wilde melden en om medicijnen had
gevraagd) die dat zag, heeft haar toen opgetild en naar de Javanen-pondok op de
onderneming gebracht. (Breman, 1987: 348-9)

Bohin tilt zijn mishandelde
zwangere vrouw op.
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‘Bij hare thuiskomst bewoog haar vrucht hevig. Vier dagen daarna heeft haar vrucht zich
nog eens bewogen en na dien tijd voelde Atinah geen leven meer. Vijftien dagen na de ondergane mishandeling heeft zij een levenloos kind ter wereld gebracht. Het hoofdje van het
kindje was ter linkerzijde ingedeukt, zoo dat het linkeroog niet te zien was.’ Dit alles blijkt
uit verklaringen van Atinah, haar echtgenoot Bohin, de vroedvrouw Ma Alisah en
nog twee andere vrienden. Officier van justitie Rhemrev achtte het instellen van een
strafrechtelijke vervolging vergeefse moeite. Hij was van mening dat ‘het wettig
bewijs dat de ontijdige bevalling dan wel de dood van de ongeboren vrucht het gevolg van de
ondergane mishandeling is geweest, niet meer te leveren was.’ (Breman, 1987: 348-9)
Casus 5
Op de onderneming Soengei Karang met 185 werknemers werden rond 1901
twee Javaanse contractvrouwen, te weten Wasirah en Projo-Soeto, wegens desertie
diep vernederd. Voor straf liet hoofdmandoer Neng, in opdracht van de administrateur, twee jonge Javaanse vrouwen naakt en een Javaanse man halfnaakt, zijn
schaamstreek was slechts met een kain bedekt, langs ‘de koelieloodsen’ rondleiden.
Hierna werd een contractvrouw dood gegeseld en pleegde haar collega zelfmoord
door ophanging. (Breman, 1987: 362-3)
Deze misdaden werden door de in het hospitaal verpleegde Javaanse vrouw
Sarminah II en door de Bandirese vrouw Padma aan officier van justitie Rhemrev
meegedeeld in verband met zijn onderzoek naar misstanden op de ondernemingen.
Ze vertelden tegen deze ambtenaar dat de hoofdmandoer Neng met een stok in de
hand de twee bedoelde vrouwen Wasirah en Projo-Soeto en de heer Gombong aanzette tot lopen. Hierna gaf de administrateur de heer Neng opdracht om genoemde
vrouwen en Gombong langs de ‘koelieloodsen, (…) de huishoudster van de administrateur en een huishoudster van een anderen Europeaan’ te lopen.
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Twee contractvrouwen worden gedwongen naakt te paraderen.

Na deze gedwongen rondleiding zonder kleding werd een van de contractvrouwen door mandoer Noer-Kasan dood gegeseld en daarna opgehangen aan een boom
tegenover de woning van de administrateur.

Doodgeranselde en opgehangen
contractvrouw.
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De andere contractvrouw verhing zich uit schaamte over deze publieke vernedering. Deze voornoemde onderneming was een kwelling voor de vrouwen. Alle
contractvrouwen hadden tegenover Rhemrev geklaagd over het feit dat de assistent, de heer Neumann, nog weer een andere Javaanse contractvrouw ‘Kamizah in
zijn kamer had gelokt en haar daar tot bloedens geslagen’ had. (Breman, 1987: 362-3)
Casus 6
Bij doodslag door functionarissen van ondernemingen maakten de autoriteiten
van het bestuur zich soms schuldig aan het toedekken van de zaak. Begin 1901
mishandelde administrateur Sommer van de onderneming Glen Berdi een Javaanse
contactvrouw Saminah of Djemina geheten. Als gevolg hiervan moest zij bloedbraken en overleed zij een paar dagen later. Een paar van haar collega’s dienden bij
assistent-resident dr.mr. Tendeloo te Tandjoeng Poera klachten in. Officier van
justitie Rhemrev oordeelde tijdens zijn onderzoek naar misstanden dat ‘genoemde
assistent-resident moet desniettemin niets aan de zaak gedaan hebben. Deze is dus getoetoept.’
(Breman, 1987: 380)
Rond dezelfde periode passeerde ook de doodslag van een andere ‘contractkoelie’
op een andere locatie geheel straffeloos. Assistent F. Breukman van de onderneming
Tjinta Radja werd beschuldigd van doodslag, gepleegd op Chinese ‘contractkoelie’
Lau Keq. Officier van justitie Rhemrev constateerde later het volgende:
‘Hoewel uit de stukken van het voorloopig onderzoek blijkt dat de heer Beukman
genoemden Chinees, kort voor zijn dood, met een stok mishandeld had, - verscheidene
getuigen toch verklaarden dien heer te hebben zien slaan – werden de stukken gedeponeerd.’ (Breman, 1987: 381)
Casus 7
Niet door doktoren uit het hospitaal maar door het onderzoek van officier van
justitie Rhemrev werd bekend dat een contractarbeider van de onderneming Soekaranda, afdeling van de Langkat Cultuur Maatschappij met 839 werknemers, ernstig
was mishandeld door de administrateur. De heer Le Lorrain, administrateur van
Soekaranda, mishandelde een Madoerese ‘koelie’ thuis bij assistent Binder. Hij sloeg
hem met een vuistslag eerst op een van zijn slapen ‘waardoor bedoelde koelie bewusteloos achterover op den grond zou zijn getuimeld’, daarna zou hij de man ‘met zijn geschoeiden voet een paar trappen op de borst, het aangezicht en in de zijde’ hebben gegeven.
De Madoerees werd na de ondergane mishandeling in bewusteloze toestand per
ossenkar naar het hospitaal van de onderneming vervoerd. (Breman, 1987: 352-3)
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Bewusteloze Madoerees wordt naar het hospitaal vervoerd.
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Hoofdstuk 3
De institutionalisering
van het kazerneconcubinaat
In 1913 presenteerde de eerder genoemde secretaris Verhoeff van de NCOV een
lijvig rapport aan de minister van Koloniën over het concubinaat in het Nederlandsch
Indische Leger. De officieren van de christenvereniging die het onderzoek naar het
kazerneconcubinaat deden, verstonden onder concubinaat, ‘eene samenleving van
man en vrouw als in het huwelijk, zonder dat een wettelijke band tusschen beiden
bestaat.’ De officieren verklaarden dat in een dergelijke verhouding men de vrouw
de naam ‘concubine van de man’ gaf en dat in Indië in het dagelijks leven deze vrouw
‘huishoudster of njai’ werd genoemd.[1]
De legerleiding in Nederlands-Indië gaf de Europese militairen in het KNIL toestemming om openlijk met een inheemse vrouw samen te leven binnen de kazernemuren. Deze kazernevrouwen hadden geen enkele rechtspositie. Na het sneuvelen
van haar soldaat, werd zij een dag na ontvangst van het bericht zonder geld uit de
kazerne gezet. (Van der Wurf-Bodt, 1989: 224)
‘De kazerne-njai vervulde in alle gevallen de rol van huishoudster van de man met wie
zij in concubinaat leefde. Zij was degene die het eten kookte, de kleren waste, de boodschappen deed en de chambree schoonhield, maar zij was ook degene die met hem het bed
deelde en zijn kinderen baarde.’ (Baay, 2008: 137)
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Jonge Javaanse meisjes op de toon van hun muziek in diepe gedachten over hun
toekomst. Ze zijn een makkelijke prooi voor de Europese KNIL-militairen.
Schets uit (Van Uildriks: 39)

Eind negentiende eeuw, tijdens de discussie over eventuele afschaffing van het
kazerneconcubinaat, stelde Commandant Swart van het legerbestuur in Oost-Indië,
dat deze praktijk ‘[..] reeds sedert 1816 in de Indische armée bestaat [..]’. Swart voegde
daaraan toe dat hij ‘[..] in geen geval [zou ] mogen medewerken om dat concubinaat, onafhankelijk van de maatschappelijke toestanden daar buiten, uit de kazernen te verdrijven.’[2]
Daarbij gaf hij direct de belangrijkste reden op die men door de eeuwen heen bleef
aanvoeren om het kazerneconcubinaat te handhaven: bescherming van de soldaat
tegen het oplopen van geslachtsziekten: ‘Men zou den soldaat de bestaande waarborgen
om aan veel gevaren te ontloopen ontnemen, om hem aan de algemeene besmetting en erger
prijs te geven.’[3]
Zelden of nooit werden de beweegredenen van deze vrouwen besproken om een
dergelijk ‘samenlevingscontract’ met Jan Soldaat aan te gaan. Wel moest zij in de
tangsi aan velerlei eisen kunnen voldoen en veel kunnen incasseren en accepteren.

170 |

WEGWERPVROUWEN

|

Naast het zorgdragen voor veilige seks tegen ziekten moest de njai ook creatief zijn
in het behagen van de militair en de legerleiding die haar dan als tegenprestatie
zouden voeden, kleden en onderdak verschaffen. En dit lukte vaak, de njai, ‘[..] gaf
aan de tangsi, die kille, kale, onhuiselijke, ongezellige kazerne, iets warms, iets huiselijks.
Specialiste in het haken, voorzag zij het beddelaken van een met hanen of olifanten versierde
strook en haakte kleedjes voor over Jan’s kastje en over de soms aanwezige Singer.’
(Horsting, 1961: 306)
Het KNIL was de mening toegedaan dat de huishoudster de vrouw was, die op
den duur niet gemist kon worden in geen enkel werkelijk gezellig en gelukkig milieu. (Ibid.) Men omgaf haar met een woud van regels en creëerde zo een instituut
binnen het leger dat men er maar moeizaam weer uit kreeg. De strijd om de afschaffing zou zo’n 40 jaar duren! Toch bleef het onder VOC gangbare vrouwbeeld
van de inheemse intact en hield haar belang voor het leger geen statusverhoging in,
integendeel zelfs. Ook in de contemporaine Nederlandse literatuur waren er genoeg
succesauteurs, zoals Annie Foore (1847-1890) en Thérèse Hoven (1860-1941), die deze
inheemse vrouwen als moordenaressen, als gifmengsters en algeheel boosaardige
personen afschilderden. (Scholte, 2007: 84) De KNIL-soldaten bewaarden dan ook
vrijwel altijd een zekere reserve jegens de vrouw die hun zoveel diensten bewees:
‘Het was vooral aan te bevelen zulk een vrouw nooit volkomen te vertrouwen, haar streng te
regeren en vooral niet al te verliefd op haar te worden.’ (Lezer, 1950: 131)
3.1 Geschiedenis werkt door: vrouwentekort en slavernijtoestanden
Uit de geschiedenis kwam niet alleen de soa-problematiek naar voren als een
blijvend probleem voor het koloniale leger. Andere prangende factoren die VOCzeelieden en -soldaten in de armen van concubines hadden gedreven, bleven ook in
de19e eeuw aanwezig. Zo bleef er de hele eeuw een tekort, of in ieder geval een
sterke onbalans, bestaan in de hoeveelheid Europese vrouwen. In 1880 vestigden
zich zo’n tienduizend Europeanen in de archipel. Indië was toen een mannenmaatschappij, rond 1880 waren er maar honderddrieëntwintig Europese vrouwen op
duizend Europese mannen. (Baay, 2008: 36) De opheffing van de slavernij bij wet op
7 mei 1859, het vrouwentekort, te verwachten knellende huwelijksbanden, financiën,
en simpelweg gemak waren rond 1870 belangrijke redenen voor de Europese
mannen om met een inheemse vrouw in concubinaat te leven. De njai werd zeker
niet alleen in de kazerne gesignaleerd, ze kon in diverse maatschappelijke sectoren
worden aangetroffen: lagere ambtenaren, klerken, employees van ondernemingen,
winkeliers, residenten, rechters en Raden van Indië. (Baay, 2008: 35-7)
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Het beeld van de dames die wél naar de Oost kwamen bleef ook een problematische factor. Ten tijde van de afschaffingsdiscussie schreven topambtenaren en de
legertop aan minister van Koloniën Idenburg:
‘De aanwezigheid van vele volbloed Europese vrouwen, van de omgeving waaruit de
mindere militair voortkomt, zou voorts geenszins bevorderlijk zijn aan de goede zeden,
omdat zij niet als de Inlandsche of Indo-Europeesche vrouwen de eigenschap bezitten een
uiterlijk vertoon van kuischheid en ingetogenheid te kunnen bewaren waardoor zij in
onze kampementen, waar zedenkwetsende tooneelen niet geduld worden, ook aan fijn
gevoelige menschen, niet dan bij hooge uitzondering, aanstoot geven.’[4]
Het bleef gedurende het hele bestaan van de kazerne-njai een discussiepunt of de
excessen en misstanden die nog aan bod zullen komen nu werkelijk zo incidenteel
waren als onder meer generaal Boetje wilde doen geloven. Terugkijkend kunnen we
met zekerheid stellen dat de vaak kuise en islamitisch opgevoede inheemse vrouw
vaak voldeed aan het beeld van Boetje, maar dat de omgang met haar door de
soldaten in de kampen wel degelijk structureel zedenkwetsend was.
Dit had te maken met het feit dat ondanks haar gewaardeerde kuisheid, de mate
waarin zij was berekend op de haar toebedeelde taken en haar stilzwijgende zelfopoffering (die in geen enkele stuk of verbaal wordt genoemd maar zij was overal
een stille getuige van wat over haar gezegd werd) allemaal niets afdeden aan het
beeld dat men van haar had, en dat was het aloude beeld van de slavin: de vrouw
als willoos en rechteloos (lust)object. Dit komt duidelijk naar voren in de beschrijving van de verkoop van enkele slaven medio negentiende eeuw, door dr. Hoëvell
in zijn boekwerk over het leven in Indië van 1865.
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Slavenmarkt in Batavia rond midden negentiende eeuw.
De veiling van Indische slaven, als koopwaar tentoongesteld op de vendutafel.
Zo te zien was de belangstelling het grootst voor moeder en dochter.
(Litho van E. Spanier in: Tijdschrift voor Nederlands-Indië, 1853: 184).

Op de zogenaamde slavenvendutie die weken tevoren al waren aangekondigd in
het gouvernementsblad, de Javasche Courant, werden eerst de paarden en het vee
verkocht, daarna de meubels en als laatste kwamen de mensen aan de beurt:
‘[..] eene vrouw met hare twee zonen, in den bloei van het leven, van krachtigen
ligchaamsbouw, met een vriendelijk, innemend voorkomen. En bovendien nog twee jonge
meisjes.’ (Hoëvell, 1965: 24)
De vendutie van huisraad en slaven trekt veel bekijks, ook van niet-kopers. Het
is de aankondiging van de slavenverkoop die mensen nieuwsgierig heeft gemaakt.
Met name naar de meisjes, die verreweg de meeste aandacht trekken vanwege hun
schoonheid:
‘De regelmatige gelaatstrekken, de slechts weinig gekleurde, bijna blanke tint van het
zachte, fijne vel, de helder witte tanden, die als kleine parels schitteren, zoo dikwijls de
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gelaatstrekken zich tot een vriendelijken lach plooijen, de ronde vormen van de welgemaakte leest, het rijke gitzwarte hoofdhaar, de donkere, vurige oogen, vol gloed en leven
– dat alles maakte die twee meisjes tot schoonheden van den eersten rang. Voeg daarbij
de bevallige slavenkleding, die zij droegen, de in breede plooijen nedervallende sarong,
door een zilveren buikgordel (pending) om de heupen vastgebonden, en het helder witte
korte baaitje van fijne katoen, dat den zwellenden boezem slechts ligt bedekt – en gij zult
u niet verwonderen, dat vele jongelieden, die, vóór zij naar hunne bureaux gingen, de
aangekondigde vendutie eens even bezochten, bij voorkeur deze plek [waar de slaven
stonde opgesteld, NM] uitkozen en ‘t liefst eenen blik wierpen op deze voor werpen, die
zoo straks zouden worden opgeveild.’ (Ibid.: 24-5)
Op weg naar kantoor of werkplaats even langs de slavenverkoop gaan om naar
de mooie meisjes te kijken – meisjes die uiteindelijk werden verkocht aan een
Chinees die bekend stond om zijn (seksuele) wreedheid.(Ibid.: 28) Dat was de realiteit binnen welke de inheemse vrouw leefde. En hoewel dit alles plaatshad in aanloop naar de definitieve afschaffing van de slavernij, kwamen er Nederlandse
gezagsdragers aan te pas toen de meisjes niet met hun nieuwe eigenaar mee wilden:
‘Oei Hang was eigenaar van Moetiara en Melati. Wanhopend verlieten zij de tafel —
maar de Chinees lachte met al haar wederstreven en jammeren en tranen. Hij riep een
policiebeambte, en met geweld, toen zij niet goedwillig volgden, werden de beide slagtoffers naar zijne woning gesleept.
De policie! De Nederlandsche regering kwam den Chinees te hulp, om de slavinnen, zijne
gekochte eigendommen, in zijne magt te stellen; om hem te beveiligen tegen de onregtmatige tegenstribbeling van onwillige lijfeigenen; om hem, den wettigen eigenaar,
in zijn regt te handhaven. Edele roeping der Nederlandsehe regering!’ (Ibid.: 32)
Voor meisjes die op zoek naar middelen van bestaan rond de kazernes zwierven
ging het er niet anders aan toe: ze mochten voor brood en onderdak hun rechten
opgeven en een soldaat terzijde staan zolang deze leefde, zijn dienst er nog niet op
zat of hij haar niet simpelweg beu was. En alle regelingen die door de eeuw heen in
het leven werden geroepen, waren geen van alle rechtstreeks bedoeld om rekening
te houden met haar positie, rechten of welzijn. Zelfs de wettelijke repercussies voor
verhuur van de eigen of ontucht met andermans njai, waren vooral bedoeld om
de goede naam van het leger te bewaken en de zedeloosheid van de soldaten aan
banden te leggen. Met de njai zelf, had het allemaal bitter weinig te maken.
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3.2 Wie was de njai voordat zij njai werd?
Over de huishoudster (njai) is nog steeds weinig bekend. In 1888 en 1890 liet de
legerleiding twee grote onderzoeken naar het kazerneconcubinaat uitvoeren. Het
bleek dat bijna alle vrouwen die in 1890 met Europese militairen samenleefden, ook
in de buitengewesten, Javaans waren. Een enkele njai was Amboinees of Indisch of
Europees, en afkomstig uit de sociaal zwakkere groep. De leeftijd van de kazernevrouwen varieerde van 12 tot 35 jaar. Sommigen waren dus erg jong. (Groen, 2009)
De huwbare leeftijd van inheemse meisjes in Indië in die tijd was rond de dertien,
maar er waren ook meisjes die al op tien- of elfjarige leeftijd concubine werden. IndoEuropese njais – die vaak in de kazerne werden geboren uit concubinaatsrelaties –
waren vooral met onderofficieren en hadden een hogere status dan hun inheemse
collega’s. (Baay, 2008: 139)
3.2.1 Gezinsleven in armoede

Extreme armoede op het overbevolkte Java was de reden voor duizenden
Javaanse vrouwen, meestal uit boerenfamilies, naar de stedelijke gebieden te trekken.
Sommigen slaagden erin om via het concubinaat met een Europese burger of militair,
in ruil voor seks, gestopte sokken en kookkunsten, aan de hongerdood te ontsnappen.

Arme
Javaanse
gezinnen
konden
kinderrijk
zijn. Deze
kinderen
moesten
zien zich
te behelpen en te
amuseren.
Schets uit:
(Van
Uildriks,
1893: 38).
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Deze afgebeelde kinderen hebben de zwangerschap gehaald en vele anderen
niet. Door gebrekkige verloskundige hulp stierven rond 1900, op een bevolking van
27 miljoen mensen, gemiddeld twintigduizend kraamvrouwen en dertigduizend
pasgeborenen. (Abendanon, 1912: 128) De hoge kindersterfte kan men relateren
aan de manier waarop voor velen het dagelijks leven eruit zag. Baay citeerde ter
illustratie een bezoeker van Java, die hier een beeld van schetste:
‘En ik stel voor dat ook eens te zien: arm Indië. Arm Indië in de kampongs of dessa’s,
waar een modderig voetpad u leidt naar een groot oppervlak met een onnoemelijk aantal
verblijven voor menschen en dieren, waarvan ’t vaak genoeg al heel moeilijk is te zeggen
voor welke van de twee ’t geschiktst. De Javaan zit gehurkt op ’t brugje van half verrot
bamboe en ademt onbewust de dampen in van de sloot, riool en privaat tegelijk [..]. Zijn
vrouw is bezig naast het krot, dat woning is, op een tweecents komfoortje de maïs te braden,
waarmee de jongste dreumes straks de straat op moet, en voor de frisschigheid en goeden
smaak is een van de andere veelbelovende spruiten bezig den zandgrond te vegen, zoodat
een wolk van stof en wat dies meer zij, op de braadpan valt. Que importe! Straks wordt
een ondereind van ’t baadje genomen en de pan weer uitgeveegd – wat niet ziet, deert
niet.’ (Baay, 2008: 39, bron: H. de Later, geciteerd in: Creusesol en Borel, 1913: 26)

De woonsituatie van de armen van Batavia rond 1890 vormde de voedingsbodem
voor de tieners om te kiezen voor de kazernes. Schets uit: (Van Uildriks, 1893: 11).

17 6 |

WEGWERPVROUWEN

|

De schrijnende armoede was het onderwerp van veel discussie, onderzoek en
statistieken, maar de menselijke maat kwam daarbij zelden aan bod. Het was regentendochter Radjen Adjeng Kartini die met hart en ziel van haar landgenoten,
hun armoede treffend aanvoelde. In 1902 schreef zij aan Mevrouw R.M. Abendanon-Mandri de volgende anekdote:
‘Van middag werden wij toch zoo getroffen door een staaltje van ’s levens ellende. Een
kind van 6 jaar verkocht gras. ’t Jongetje was niet grooter dan ons neefje; van hem zag je
niets; ’t scheen of er twee schoven gras over den weg liepen. Vader liet hem komen, en daar
hoorden wij eene geschiedenis, zooals er honderden, zoo niet duizenden zijn. ’t Kind heeft
geen vader; de moeder is uit werken; ’t heeft thuis nog twee broertjes. Hij is de oudste.
Wij vroegen hem of hij al gegeten had. ,,Neen”, ze aten alleen maar ééns per dag rijst,
’s avonds als de moeder thuis kwam; ’s middags aten ze voor ½ cent arènmeelkoek. Ik
keek van ‘t stumpertje naar mijn neefje, even groot als hij, ik dacht aan onze maaltijden,
driemaal per dag, en ‘t was me zoo vreemd, zoo raar te moede!
Wij gaven hem eten, maar dat at hij niet; hij bracht het naar huis.
Ik heb ‘t wurmpje, gewapend met een draagstok en een grasmes, nageoogd, tot ik hem niet
meer zag. Wat ging er al niet om in mijn hoofd en in mijn hart.’ (Abendanon, 1912: 188)
Regentendochter Raden Adjeng Kartini verhuisde in 1904 naar Rembang op Java
en begon daar nog meer oog voor de dagelijkse realiteit van haar volk te ontwikkelen.

Vanaf 11 november 1903, drie dagen na haar huwelijk, woonde Kartini in deze
woning, als echtgenote van weduwnaar Raden Adipati Djojo Adiningrat,
regent van Rembang op Java. (Abendanon, 1912)
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Daarnaast had zij vanwege haar hoge maatschappelijke status ook scherp zicht
op de bestuurders en de uitvoerenden die, tegen 1904 veelal behept waren met het
gedachtegoed van de ethische politiek, nog niet zover waren dat hun nobele ideeën
ook in constructieve daden werden omgezet:
‘Hoe komt de Javaan zoo te verarmen? vraagt men, en zij die deze vraag doen, denken zich
tegelijkertijd suf, hoe aan meer geld te komen. En wie moet het ontgelden? natuurlijk de
kleine man, over wiens wel en wee men zich zoo uitermate bezorgd maakt, dat men een
dure commissie benoemt, om onderzoek te doen naar de oorzaken van zijn achteruitgang!
"Hoe komt de Javaan zoo te verarmen?" en men slaat grassnijders, die 10 a 12 cent daags
verdienen in de bedrijfsbelasting aan. Voor ieder geit of schaap dat geslacht wordt, moet
20 cent belasting betaald worden. Zoo betaalt een satee-verkooper, die elken dag 2 schapen
slacht, ‘s jaars f 144 belasting. En hoeveel is zijn verdienste? Genoeg om er van te leven.
Bij mijn ouders thuis wist ik al veel, maar hier, waar mijn man elke gedachte met mij
deelt, waar ik geheel met hem meeleef, met zijn werk, zijn streven, ben ik nog o, zoo veel
meer te weten gekomen, dat ik eerst niet wist, zelfs niet vermoedde, dat bestond.
Er is o zoo veel schreeuwend onrecht, en iemand, die rechtvaardig is, moet als ambtenaar
wèl lijden. Hij moet zooveel zien, en ook doen, wat tegen alle rechtvaardigheid in is.’
(Abendanon, 1912: 345-6)
Deze trieste en armoedige toestand, vormde vaak de drijfveer voor vrouwen of
meisjes, uit zichzelf of onder druk van de familie, om de kampong te verlaten en in
een mijnbouwbedrijf in een buitengewest, zoals Sumatra, of als huishoudster voor
het KNIL te proberen het hoofd boven water te houden. De volgende beeltenis van
de zes Javaanse mogelijke huishoudsters bij een militaire kazerne laat geen beeld van
tevreden vrouwen zien. Gehurkt, staand en zittend staren enkelen voor zich uit met
een nogal angstig en deprimerend gelaat. Anderen kijken met verminderde interesse uit de ogen. Ook deze keuken toont geen vrolijke aanblik. Het geheel verschilt
in wezen niet veel van het hiervoor door H. de Later geciteerde observatie van een
bezoeker van een kampong.
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Gezamenlijke keuken voor de Javaanse vrouwen bij het kampement van
Tandjong Morawa, Sumatra, 1895-1939. Waarschijnlijk zijn deze Javanen
de meereizende huishoudsters van militairen, ze zijn in de vrouwenloods
aan het koken. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.
Coll.nr. 30038821.

3.2.2 Islamitische afkomst

Zoals gezegd waren de meeste njais van Javaanse afkomst en hadden ze dus de
islam als godsdienst. Verhoeff stelde in het rapport van de NCOV:
‘De zedelijke opvattingen van den Javaan worden beheerscht door de voorschriften
van den Mohammedaanschen godsdienst, zooals deze zich heeft aangepast aan den adat,
dat zijn de oude landsgebruiken.’[5]
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Biddende moslims bij het openen van een nieuwe brug in Korintji, Zuid-Sumatra.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10001172.

Hierover schreef begin 1901 de dochter van de regent van Japara, Raden Adjeng
Kartini, die van mening was dat de Javaanse vrouw door de eeuwen heen als een
inferieur wezen is beschouwd en behandeld, aan dr. N. Adriani een kort detail:
‘’t Is u zeker niet onbekend, dat ’t bij ons gewoonte is, om jonge meisjes op te sluiten,
d.w.z. in strenge afzondering van de buitenwereld te houden, zoolang tot er een
bruidegom komt opdagen, een echtgenoot haar opeischt – het kooitje wordt ontsloten,
het gevangen vogeltje vliegt er uit…om van kooi en van ,,meester” te veranderen.’
(Abendanon, 1912: 94, 97)
De Islamitische Javaanse zeden waren streng, zeker voor meisjes, die daarvan
tot op het bot doordrongen geweest zullen zijn, evenals Kartini dat was. Desalniettemin voerden Nederlanders zoals die van de NCOV vaak de losse zeden van de
inheemse samenleving op als bron voor de ellende met het kazerneconcubinaat.
Verhoeff in het eerder aangehaalde rapport:
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‘De lage zedelijke waarde van de Javaansche vrouw maakte, dat ook de Europeanen steeds
gemakkelijk huishoudsters konden krijgen en uit die verhoudingen is de talrijke klasse
Indo-Europeanen ontstaan, die zeker over geheel Indië wel 50 duizend zielen sterk is.’[6]
Het was veeleer de armoede die jonge vrouwen tot zulke noodgrepen dreef en
gezien de strengheid van hun opvoeding kan men alleen maar gissen naar de
wanhoop die schuilging achter haar stap om zich aan een Europeaan te binden. Want
dat de Islamitische, met de adat opgevoegde, inheemse vrouw niet direct de meest
geschikte partner zou zijn voor een christelijke Europese soldaat, dat ontging zelfs
de NCOV niet. Verhoeff:
‘Moge de Javaansche vrouw uit de kampong, die van nature tegenover den Europeaan bedeesd en schuchter is, zich niet dadelijk voor het samenleven met den vaak ruwen Europeeschen fuselier laten vinden, te meer daar ook de Islam haar leert een afschuw te hebben
van die onbekeerden (kafirs), die de geloovigen onderdrukken en overheerschen [..].’[7]
Het innerlijke conflict dat deze Javanse vrouwen en meisjes aangingen, moet hen
de adem benomen hebben, gelet op de strikte regels van de Islam op dit gebied:
moslima’s die met niet-moslims samenleefden, maakten zich schuldig aan een
moreel delict en werden onzedelijk gedrag verweten. Volgens het islamitische
shariarechtssysteem hadden ze overspel gepleegd of zich onzedelijk gedragen en
was dat grond om hen uit de samenleving te verstoten.

Dit cultureel
spektakel bij
het huwelijk
hebben vele
Javanen moeten missen om
tenslotte noodgedwongen in
de KNILkazernen te
belanden.
Schets uit:
(Van Uildriks,
1893: p. 30).
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Teruggaan naar de kampong, nadat haar meester was gesneuveld of haar simpelweg had weggedaan, was voor een ex-njai dan ook een grote opgave, des te meer
als ze ook Indo-kinderen had. Ze had seks gehad met een kafir en had zich zo onmogelijk gemaakt voor haar geloofsgenoten in het dorp. Kinderen van een niet-moslim werden ook als kafirs beschouwd en waren niets waard. De kinderen en hun
moeders raakte veelal aan lager wal, waar de moeders vaak overgeleverd waren aan
de prostitutie om in het levensonderhoud te voorzien van hun dubbel-verstoten
gezin. (Baay, 2008: 140-1)
Overigens had de NCOV ook hier een geheel eigen uitleg. Zij was duidelijk niet
op de hoogte van hetgeen de inheemse vrouw had opgegeven om de Europese soldaat van zijn alcohol af te houden en voor geslachtsziekten te behoeden. Verhoeff
schreef dat uit de kazerne verwijderde njais toch vaak terugkeerden ‘[..] omdat zij er
tegen opzien na een leven van betrekkelijk weelde en niets doen te moeten terugkeeren tot het
harde leven van zwoegen en slaven in de dessa.’[8]
3.3 Rekruteren van huishoudsters
Hoe kwamen de Europese soldaten van het KNIL aan een huishoudster? Volgens
Baay was het in het begin van het kazerneconcubinaat zo dat vrouwen weleens van
inlandse collega’s werden “overgenomen”, en al snel ontstond er een situatie waarbij de inheemse vrouwen, omdat er onder de manschappen van het leger vraag naar
was, zichzelf als njai aanboden of als zodanig werden aangeboden door familie. Er
ontstond zelfs een beroepsgroep van kazerne-njais, vrouwen die in hun levensonderhoud voorzagen door zich steeds opnieuw als concubine van een koloniale militair aan te bieden. Als zij op zoek waren naar een nieuwe militair, stonden zij samen
met nieuwelingen aan de poort van de kazerne waar zij zich aanboden aan hen die
een njai zochten. Met hun ervaringen bewezen ze de nieuwe soldaten grote diensten. (Baay, 2008: 137-8) In de buurt van de kazerne kwamen soldaten ook zelf inlandse meisjes en jonge vrouwen tegen met wie ze een relatie konden aanknopen. De
meisjes werkten vaak in eethuisjes in de omgeving van de legerplaats. (Baay, 2008: 138)
En een andere wijze waarop huishoudsters voor Europeanen werden gerekruteerd, waren de kinderen geboren uit het kazerneconcubinaat uit Europese of
inheemse vaders (zie hoofdstuk 5).
3.3.1 Javaanse vrouwen voor Buitengewesten

Europese militairen op expeditie op Sumatra moesten Javaanse huishoudsters
meenemen, anders zouden ze ‘geheel van het bezit van vrouwen verstoken’ kunnen
blijven, aldus commandant Ockerse in 1888.[9]
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Sumatraanse gemeenschap afkerig van KNIL, Javaanse vrouwen nodig.[10]
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In 1889 bestond op de militaire post op Sumatra’s westkust de totale sterkte 1610
lagere militairen, van wie 179 (ruim 10%) in concubinaat leefden. Van hen die met
huishoudsters leefden, logeerden alle 111 minderen in de chambree.[11] De bevolking
van Sumatra was overwegend moslim en stonden niet te juichen met het KNIL’s
troostvrouwen-stelsel. Daarom had het leger Javaanse troostmeisjes met hen laten
meereizen.

Moslim (hadji) met zijn echtgenote, Sumatra, ca.1900.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10001236.
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Rond 1900 streefden steeds meer moslims, vooral de Sarekat Islam (verbonden
door islam) voor zelfbestuur voor Indonesië. (Scholte, 2007: 33)
3.4 De goed verzorgde, maar ongehuwde soldaat vecht harder
De huishoudster wist haar, meestal tijdelijke, “echtgenoot” verzorgd en netjes in
de kleren te steken en de militair het gevoel van een gezellig tehuis te bezorgen. Een
legercommandant van het Indisch leger was het eind negentiende eeuw eens met de
verklaring van de chef van de Geneeskundige Dienst aangaande de noodzaak van het
legerconcubinaat met inlandse huishoudsters in de kazernen. Deze chef zei onder meer:
‘Voorts zorgden de huishoudsters voor meer comfort enz., waardoor zij bijdroegen tot
eene opgeruimde gemoedstemming, een groote waarborg voor de instandhouding der
gezondheid. En vooral de Europeesche militairen, die zooveel moesten missen, hadden
opwekking noodig. Het nemen van eene huishoudster was een der weinige gelegenheden
tot ontspanning, daarin was op geen enkele andere wijze voorzien. [..] Uit een oogpunt
van zedelijkheid was dan ook veel op aan te merken. Maar ’t feit zelf gaf weinig aanstoot,
omdat men algemeen van de noodzakelijkheid overtuigd was.’[12]
Niet zelden gebeurde het dat inlandse vrouwen de inlandse militair te velde
waren gevolgd en na diens overlijden of sneuvelen kon ze dan soms onmogelijk
naar haar geboorteplaats terugkeren. Deze vrouwen sloten zich dan als vanzelf aan
bij de Europeanen. De chefs lieten dit toe, zoals blijkt uit de in hoofdstuk 1 aangehaalde nota Schuijlenburg uit 1893:
‘De chefs konden toch de zoodanige vrouwen niet midden in een vijandelijk land aan
haar lot overlaten, zoodat zij ten opzichte van het concubinaat der Europeanen wel
eenige toegeeflijkheid moesten betoonen.’ (Bijlage 7, p. 5)
De commanderende officieren te velde waren dan ook ten zeerste overtuigd van
het gunstig effect van de inheemse vrouw op de Europeanen. Zij was het steeds die
het veelal harde lot van de soldaat wist te verzachten door:
‘[..] duizenden van kleine geriefelijkheden: kwam hij vermoeid en afgemat terug van een
uiterst vermoeienden marsch door de moerassige wildernissen, zij was het die onmiddellijk zijne doorweekte en bemodderde kleeding reinigde en droogde, zoodat een ander
met den grootsten spoed voor een volgenden tocht gereed lag; zij wachtte hem op met
de kleine door haar bereide toespijzen die hem het destijds veelal sobere maal smakelijk
maakten; zij was ingeval van ziekte de getrouwe verpleegster die – dikwijls bij gebrek
aan werkelijke geneeskundige hulp – de kwaal wist te overwinnen door hare uitgebreide
kennis van de tropische medicijnen uit planten en delfstoffen.’ (Bijlage 7: 5-6)
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Volgens de nota Schuijlenburg waren aldus de voordelen voor de soldaat met
een huishoudster niet gering, wat weer zeer positieve gevolgen had voor het leger
waarvan de soldaat deel uitmaakte:
‘Menig goed soldaat blijft voor het leger behouden juist omdat hij eene goede huishoudster
heeft die hem het leven in Indië weet te veraangenamen en hem weet te omringen met die
comfort waarvan hij het gemis eerst recht gevoelt, wanneer zij b.v. ziek is.’ (Bijlage 7: 7)
3.4.1 Hongerpreventie: August Prell en zijn eerste huishoudster

Wat betreft het veraangenamen van de maaltijd waar Schuijlenburg over schreef,
deed de Europese korporaal Prell eind negentiende eeuw een boekje open, en wel zo
dat men gerust mag stellen dat de njai ook een preventief middel was tegen
hongerlijden. Prell publiceerde in 1893 over zijn belevenissen in het KNIL, getiteld
‘Ge-eft Acht!’. Daarin nam hij onder meer een paragraaf op over zijn eerste huishoudster die hij naar eigen zeggen vooral in dienst nam om geen honger te hoeven
lijden en om zijn sokken te stoppen. (Prell, 1893: 92-103)
Prell klaagde over de ontoereikende hoeveelheden eten die werden opgediend,
beschrijvende hoe soldaten die nog niet gewend waren aan Oosterse kost als aasgieren aanvielen op de lege pannen van de onderofficieren, die wel Europees voedsel kregen. (Ibid.: 93-94) Menigeen vulde van zijn schamele soldij gedurende de
week zijn voedselinname aan, maar als het geld op was werd er honger geleden.
(Ibid.: 95) Toen hijzelf werd overgeplaatst naar een inlandse compagnie, ontdekte
hij hoe de daar aanwezige Javaanse vrouwen het karige maal van hun soldaten
aanvulden met allerhande heerlijkheden:
‘In kleine groepen hurkten zij vóór de kazerne neer en deden zich te goed te goed aan de
verblindend witte rijst met daarbij behoorende toespijzen, terwijl ik, gewapend met een
stopnaald, vergeefsche pogingen aanwendde om de vuistgroote gaten in mijn sokken te
dichten en mijn schreeuwende maag slechts kon troosten met het uitzicht op een volgenden
traktementsdag.’ (Ibid.; 96)
Prell besloot daarop een eind te maken aan deze kwellende toestand en zijn
soldij niet zelf aan eten te besteden, maar aan een huishoudster, en passant wijzend op
haar overige mogelijke verdiensten:
‘Ik deed er een eed op dat dit de laatste sok was, die ik gestopt had. ’t Mocht kosten wat
het wilde – d.w.z. ƒ1.50 per vijf dagen, want zoveel bedroeg mijn soldij – eene huishoudster moest ik hebben om voor mijn maag en sokken te zorgen. In de krijgsartikelen
stond wel veel geschreven over kogel en strop, doch van celibaat was daarin geen sprake
en bovendien – een korporaal is geen kloosterling.’ (Ibid.: 97)
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Over hoe korporaal Prell aan zijn eerste huishoudster kwam en wat hij met haar
beleefde volgt meer in het komende hoofdstuk, waarin het dagelijks leven van njais
en soldaten aan bod komt.
3.4.2 Het wettig huwelijk komt het leger niet ten goede

De eveneens in hoofdstuk 1 aangehaalde generaal Boetje schreef in 1903 letterlijk
dat een grote uitbreiding van het huwelijk onder de mindere militairen ‘de strijdbaarheid van het Leger zal schaden.’[13] Dit zou volgens de commandant komen doordat het huwelijk met de daaraan verbonden uitbreiding van het gezin en hieruit
voortkomende zorgen, niet past in het leven van de beroepssoldaten in het KNIL, die
zich regelmatig voor kortere of langere tijd op het slagveld bevinden. Generaal
Boetje kwam tot de conclusie dat uitbreiding van wettige huwelijken door mindere
militairen inderdaad mogelijk zou kunnen leiden tot afname van het concubinaat in
de kazernen. Maar hij tekende daarbij aan dat de inkomsten van de soldaten dan verhoogd zouden moeten worden, opdat ze hun gezinnen zouden kunnen onderhouden, en dat er dan veel meer vergunningen voor die kostbare huwelijken zouden
moeten worden uitgedeeld. Boetje schreef dat de voordelen, namelijk ‘verhooging
van het zedelijk peil en in verband hiermede, verbetering van den gezondheidstoestand,’ niet
zouden opwegen tegen de genoemde nadelen, ‘[..] zoodat het niet raadzaam wordt geoordeeld de vergunningen tot het sluiten van wettige huwelijken door mindere militairen in
eenigszins ruime mate te verleenen.’ Kortom, het wettig huwelijk was niet alleen een
instituut dat de soldaat in het uitvoeren van zijn taak zou belemmeren, maar ook een
kostbare aangelegenheid. Boetje toonde hier duidelijk hoe de njai door het KNIL als
bezuinigingsmiddel werd ingezet (zie paragraag 3.6).
3.5 Tegen alcoholisme, sodomie en suïcide
Er werd destijds veel gezegd over het zedelijk peil van de inheemse en ook wel
Europese vrouwen, maar de soldaten zelf ontkwamen ook niet aan de harde
christelijke oordelen. Oud-KNIL-majoor D.J. Ruitenbach noteerde in 1901 over de
KNIL-soldaat:
‘Bij aankomst in Indië staan zij zedelijk niet lager dan hunne kameraden in Nederland,
maar bij het repatrieeren is dit wèl het geval. Onze onderofficier zoowel als onze soldaat
degenereert gedurende zijn diensttijd, physiek en moreel, maar moreel het meest.’[14]
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Soldaten met een drankprobleem vormden een risicofactor wat betreft de
verspreiding van venerische ziekten onder de manschappen. KNIL-commandant
Van der Willigen waarschuwde voor het gevaar van dronken soldaten die prostituees
bezochten in de veelvoorkomende illegale bordelen.

Rond de twintigste eeuw had het KNIL te kampen met het vraagstuk van
prostitutie ten gevolge van drankmisbruik.[15]
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Luitenant-kolonel van de Infanterie te Atjeh, Schmilau, beschreef in 1888 over
de gunstige effecten voor het leger van het stelsel van huishoudsters voor militairen
in de kazernen.
Voor Schmilau vormden de te maken keuzes sowieso uitdagingen wat betreft de
westerse zeden. Naar zijn mening was de vraag geoorloofd:
‘[..] of iets waardoor zooveel zedelijks gewonnen, waardoor misbruik van drank in zoo
hooge mate wordt getemperd en een zoo groote waarborg is tegen syphilitische of venerische ziekten in waarheid wel als ondeugd mag worden beschouwd.’[16]
Door een gebrek aan vrouwen kwam er volgens Schmilau vele gevallen van
‘tegennatuurlijke ontucht’ voor en zelfs moord en doodslag en z.g. vrouwenperkara’s.[17] Om een voorbeeld te stellen, werden de schuldigen soms terechtgesteld.
In de negentiende eeuw werd de doodstraf bij ernstige insubordinatie uitgesproken. De straf werd door ophanging of fusillade voltrokken. In 1875 kregen een
Europese en vier inlandse militairen de doodstraf. (Lanzing, 2005: 103)

Terechtstelling van een Franse soldaat in het KNIL-kampement in Koetaradja,
ca. 1880. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012180.

3.5.1 Bestrijding alcoholisme

De lagere Europese militair besteedde zijn vrije tijd aan drank en dit leidde vaak
tot het bezoeken van prostituees. Het legerbestuur onderkende deze problemen al
decennia. De meeste maatregelen hadden rond 1900 nog steeds niet tot de gewenste
resultaten geleid.
Commandant van het Indische Leger De Bruin sprak in 1903 over ‘het gehalte van
het Europese gedeelte van het Indische Leger’ en bevestigde dat dat gedeelte ‘[..] eertijds
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bestond voor het meerendeel uit sujetten, die door hun verleden onherroepelijk voor de
Europeesche maatschappij verloren waren en eerst op meer gevorderden leeftijd in dienst
traden.[18]
Op een idee ter bestrijding van drankmisbruik van de gepensioneerde majoor
van de infanterie D.J. Ruitenbach (drankvrije lokalen en aparte kantines voor sterke
drank voor de mindere militair), geschreven in zijn artikel ‘Drankbestrijding in het
Indische Leger’ (Indische Gids, 1901, juli en augustus), reageerde H.C.P. de Bruyn,
commandant van het leger en chef van het Departement van Oorlog in NederlandsIndië in zijn schrijven aan de gouverneur-generaal van Nederland enigszins
vertwijfeld:
‘Het zal Uwer Excellentie bekend zijn, hoe er in de laatste jaren van verschillende zijden
een streven valt te bespeuren om al het mogelijke te doen, ten einde den Europeeschen
minderen militair van het Indische Leger te onttrekken aan de dikwerf verderfelijke
invloeden, welke hem in zijn vrijen tijd van alle zijden bedreigen.’[19]
De Bruyn wees erop dat het legerbestuur deze hoogst belangrijke kwestie met
kracht ter hand had genomen en dat ook van regeringszijde en van het opperbestuur
op dit gebied meerdere maatregelen in het leven waren geroepen. In de volgende
passages plaatste, C.H.F. Riesz, de commandant van het leger, de oudste generaalmajoor bij het hoofdkwartier, zijn twijfels bij het plan van genoemde Ruitenbach.
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Commandant waarschuwde de bestuurders voor het gevaar van illegale kroegen
en van prostituees.[20]
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De officieren van de NCOV onderzochten naast het verband tussen geslachtsziekten en het leven van de militairen met een huishoudster, ook de kwestie van het
drankmisbruik in het leger. Uit het onderzoek bleek dat het houden van een huishoudster een gunstig invloed had op het gedrag van de militair. Dit gold vooral voor
hen die misbruik maakten van sterke drank.[21]
De goede invloed van het concubinaat op het tegengaan van drankmisbruik
bleek ook uit de cijfers, sinds 1901 opgenomen in elk Koloniaal Verslag, uit het overzicht van de wegens drankmisbruik opgelegde straffen aan Europese militairen,
zie volgende tabel III.

Huishoudsters hadden een gunstig invloed op het drankmisbruik onder de
Europese militairen.[22]
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Tabel III: Kijken we naar 1908, dan is te zien dat het totaal aantal opgelegde
straffen aan Europese militairen die met huishoudsters samenleefden 14,31 procent
bedroeg, terwijl dit percentage voor collega’s die zonder huishoudster verbleven, 36,1
procent bedroeg.
Al eerder had de legertop gewezen op dergelijke gunstige cijfers. Ambtenaren
van gouverneur-generaal Cornelis Pijnacker Hordijk vroegen in de jaren 80 van de
negentiende eeuw aan de minister van Oorlog, Johannes Bergansius onder meer
naar het gedrag van Europese militairen die met een huishoudster samenleefden in
vergelijking met dat van hun kameraden. Militaire commandant Schmidt schreef
daarover in zijn antwoord, brief dd. 15 mei 1888 no. 194/20:
‘[..] dat soldaten met huishoudsters zich beter gedragen dan de anderen, omdat de vrouw
uit belangstelling en vooral uit zelfzucht haar man van jeneverdrinken terughoudt. Zij
volgt haar man naar de cantine en bewaakt zijne handelingen. Ook zorgt zij dat hij op tijd
naar het kwartier terugkeert en zich ter ruste legt.’[23]
3.5.2 Suïcidepreventie en ‘zwarte hond’

In Hoofdstuk 2 belichtte ik de excessieve geweldsopdracht waarmee veel KNILsoldaten opgezadeld werden. Het uitvoeren van dit “werk” speelde ook de soldaten parten. Het leven in Atjeh tijdens de oorlogen aldaar dreef steeds meer soldaten
tot zelfmoord. Maar ook hier bleek de njai het KNIL van dienst te kunnen zijn.
In april 1873 raakte Nederland in oorlog met Atjeh en een maand later plantte het
KNIL de Nederlandse vlag plechtig op het grondgebied van de radja van Edi. (Van
Uilriks, 1893: 120) Er werden legerposten opgericht. In het Buitengewest Atjeh en onderhorigheden leefden op de militaire post Atjeh de manschappen ook met een huishoudster. In 1888 leefde 24% Europeanen, 49% Ambonezen en 100% christelijke
inlandse militairen met een huishoudster. Een klein deel van deze militairen waren
onderofficieren en enkele Europese korporaals bij de Inlandse compagnieën, die in
de kazerne in aparte kamers woonden en niet in de chambreé logeerden.[24]
De eerder aangehaalde luitenant-kolonel Schmilau rapporteerde in december
1888 dat het aantal militairen die met zelfmoordplannen rondliepen, vrij groot was:
‘[..] reeds velen heb ik bij mij op het rapport gehad en opwekkend moeten toespreken.
En dat hier niet overdreven werd blijkt uit het feit dat sedert april van dit jaar zes militairen zelfmoord pleegden. Blijven nu de motieven dier wanhopende daden doorgaans
geheim, toch blijkt uit enkele gevallen dat alleen het leven hier hen last was.’[25] (nadruk
Schmilau)
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Schmilau gaf een voorbeeld van het voorgaande en beschreef in het kort de zelfmoord van de Europese cavalerist Hameleers, algemeen stamboeknummer 9494.
Volgens de luitenant-kolonel leefde deze man zonder huishoudster en ‘over het algemeen eenzelvig’, maar stond hij goed aangeschreven bij zijn kameraden. Op 26 juni
1888 vond men hem in de chambree, waar hij bezig was met een karabijn en scherpe
patronen. Men vermoedde toen dat hij iets van plan was en hij werd daarom onder
bewaking geplaatst. Op een zeker moment waarop de chambree voor een groot deel
door de andere militairen en de vrouwen verlaten was, wist hij zijn bewakers te ‘[..]
verschalken, een karabijn te laden en toen hij de tromp daarvan voor den mond had geplaatst,
derhalve tusschenkomst niet meer te vreezen was, roept hij, zoals het procesverbaal van
onderzoek aantoont, zijn bewakers toe: “bonjour kameraden” en liet hij daarop het schot
vallen dat hem dadelijk doodde.’[26]

KNIL-militairen bij verschillende kampementen in de Kraton (een koningsfort)
te Koetaradja in Atjeh, ca. 1880.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012176.
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Schmilau merkte op dat de njai een gunstig invloed had op het gedrag van de
militairen. Soldaten met een huishoudster hadden namelijk minder straf in de
strafboeken en ook kwam er zelden zelfmoord voor in deze categorie militairen.
De laatste zes jaar pleegde maar één militair zelfmoord die met een huishoudster
leefde. Geen van de militairen te Atjeh die naar de vijand deserteerden, leefde met
een huishoudster.[27]
Schmilau stelde dat het levensgenot van de mindere militair in Indië niet groot
was en zijn maatschappelijke activiteiten zich beperkten tot zijn kameraden, bij wie
hij wegens de heterogene samenstelling van die groep, niet altijd de ‘aanraking en
afleiding’ vonden die nodig was om zich met de bestaande toestanden te kunnen
verenigen. Hierdoor voelden zij zich alleen en verlaten en in een gemoedstoestand
komen, waarbij afleiding meer en meer een kwestie van overleving werd. De
soldaten zochten naar iets waarbij zij zich zouden kunnen aansluiten, waaraan zij
zich konden hechten met bij voorkeur wederkerige gehechtheid. De mindere militairen zochten naar iemand om zich aan vast te klampen en drukten hun behoefte
op de voorgrond uit in de bijna algemene voorliefde voor honden. Maar er was meer
nodig, de toestand van de soldaten bracht met zich mee ‘[..] dat die iemand tevens de
overhand op hen weet te houden. En hiervoor nu is de inlandsche vrouw, door haar eigenaardige levensopvatting en karakter juist geschikt’, aldus luitenant-kolonel Schmilau.[28]
De militair die met een huishoudster leefde en haar wilde behouden, was tot een
geregeld levenswijze gedwongen, en had:
‘[..] door de zorgen van die vrouw en de winsten die zij door het verrichten van allerlei
werk weet te maken, ook een beter materieel leven, dan de militair die geen huishoudster
heeft, terwijl hij buiten diensttijd ook minder aan zichzelf’ was overgelaten.[29]
Naar aanleiding hiervan zei Schmilau over de huishoudster:
‘En dat het bezit van zulk een vrouw voor velen wezenlijk groote beteekenis heeft, vindt
bevestiging in de omstandigheid, die uit de strafboeken blijkt, dat zoodra een militair die
met een huishoudster leeft door deze wordt verlaten, hij al dadelijk in levenswijze en gedrag achteruit gaat en hij van goed soldaat een liederlijk sujet wordt of zelfmoord pleegt;
een verschijnsel of ziekte toestand (door de militairen “zwarte hond” genoemd).’[30]
De opa van auteur Lanzing, Willem Lanzing, was eind negentiende eeuw als
KNIL-officier ook bekend met dit fenomeen. Volgens hem leden aan de ziekte
“zwarte hond” ‘volgens hun maten, de fuseliers die verliefd waren op hun “blauwe meid”,
de inheemse njai.’ Als verschijnselen van deze aandoening noemde hij doof- en
blindheid. (Lanzing, 2005: 35)
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3.5.3 Sodomiepreventie

De legerleiding zorgde ervoor dat Europese militairen in de kampementen
op Sumatra altijd waren voorzien van vrouwen afkomstig van Java in voldoende
aantal. Volgens commandant Ockerse gebeurde dit onder meer ‘om den soldaat niet
tot tegennatuurlijke ontucht, onanie en erger, te doen vervallen.’[31]

KNIL-militairen met hun vrouwen en kinderen in kampong Kedah (Sumatra,
nabij Kutaradja) bij hun kampementen, ca. 1880.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012171.
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Commandant Ockerse van de 3de Militaire Afdeling op Java zei dat dit zich ook
voordeed op kleine posten in de Buitenbezittingen: ‘[..] daar heeft de soldaat het meeste
behoefte aan huishoudsters en wanneer deze in voldoende aantal ontbreken, vervalt men tot
allerlei kwaad.’[32]
Een jaar eerder was ondervonden dat de rooms-katholieke bevolking in Nederland ‘ernstige bezwaren ondervond’ wat betreft de zedelijkheid in het KNIL. Door krantenartikelen was men gaan geloven dat de Indische kazernen te vergelijken zouden
zijn met ‘Augiasstallen’ en men noemde ‘het soldatenleven den kuil’ waarin de moraliteit van een groot deel van de soldaten zeker ten onder zou gaan.[33] In oktober
1887 werd met de toenmalige legercommandant overlegd om te kijken wat te doen
tot verheffing van het soldatenleven en in verband daarmee te bezien hou te
handelen inzake de positie van de gehuwde mindere militairen en de huishoudsterkwestie.
Ten aanzien van de zaak van de huishoudsters verwees de legercommandant naar
een zeer geheim schrijven van september 1887 van de chef van de Geneeskundige
Dienst. Deze chef stelde de behoefte, in meerdere of mindere mate, aan bevrediging
van de geslachtsdrift voorop en was van mening dat het ontnemen van de gelegenheid daartoe ‘gemoedsontstemming zou opwekken en tegennatuurlijke ontucht in de hand
zou werken’, wat zeer schadelijk zou zijn voor de gezondheid en erg slechte uitwerking had op lotgenoten. Volgens de Geneeskundigen Dienst was alles gewettigd om
elke poging hiertoe te voorkomen alsmede de nadelige gevolgen van gedwongen
onthouding.[34] Het concubinaat moest dan ook beschouwd worden als iets dat
noodzakelijk was ter preventie van tegennatuurlijk gedrag. Bovendien gaf het
ook nog andere voordelen, omdat de Inlandse huishoudsters onverlet een gunstige
invloed hadden op drankmisbruik, de verspreiding van syfilis, en het aangaan van
een nieuw dienstverband.[35]
Een schrijnend voorbeeld dat deze beweringen begin 20e eeuw staafde werd
verwoord in een naschrift op het eerder aangehaalde rapport van Schuijlenburg.
Daar staat op de laatste pagina bijgeschreven:
‘Er is een kazerne in Oostindië waar geen enkele vrouw wordt toegelaten, die van ‘t pupillenkorps te Gombong. Voor ettelijke jaren bleek het dat veel meer dan de helft des daar
gelegerde jongelingen zich schuldig maakten aan tegennatuurlijke ontucht.’ (Bijlage 7: 12)
Op de misstanden in de pupillenkorps kom ik in hoofdstuk 5 nog terug. Hier
volstaat de vaststelling dat waar homo-preventie destijds het doel was, misbruik
van jonge jongens ook één van de gevolgen was van het verstoken zijn van vrouwen.
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3.6 De njai als bezuinigingsmaatregel
Wat de njai betreft, is er veel gediscussieerd gedurende de eeuw waarin zij het
KNIL diende. Ministers en topambtenaren in het moederland zaten vaak klem
tussen de zedenpredikers uit het land en de militaire behoeften in de kolonie. Niet
zelden was geld, dat wil zeggen een besparing op de kosten, het doorslaggevende
argument voor deze gezagsdragers met de militaire top in de kolonie.
‘Gedurende een groot deel van de 19e eeuw ondervond ook het Nederlands-Indische leger
de invloed van de door de Nederlandse regering gevoerde zogeheten "Batig Slot-politiek"
ten aanzien van de koloniën. Dat wil zeggen dat op voorzieningen die geen winst
opleverden doch uitsluitend de schatkist aanspraken - daartoe behoorden bijvoorbeeld
het onderwijs, de gezondheidszorg en ook het leger - zoveel mogelijk werd bezuinigd.’
(Hertog, den, 1991: 21)
Een KNIL met een hoger zedelijk peil, naar maatstaven van de partijen in het
moederland, kostte simpelweg teveel geld. De njai die in Nederland verguisd werd
als aanstichtster van het lage zedelijk peil, en in Indië juist gezien werd als middel
om dat peil te verhogen, was een welkom bezuinigingsmiddel op onder meer
ziektekosten, huisvesting en salarissen.
3.6.1 De njai goedkoper dan echtgenote – KNIL anti-wettig huwelijk

Begin twintigste eeuw ontstond het idee om meer huwelijken toe te staan en zo
het kazerneconcubinaat wat tegen te gaan. Uit de argumenten kwam duidelijk naar
voren welke kosten de njai het leger allemaal bespaarde.
Generaal Boetje bevestigde dat het idee van minister Idenburg om de gelegenheid tot het aangaan van huwelijken uit te breiden ‘[..] ongetwijfeld kon leiden tot vermindering van het concubinaat in de kazernes, indien de vergunningen tot huwen in de
ruime mate werden verleend en wanneer de mindere militairen in staat werden gesteld vrouw
en kinderen te onderhouden.’[36] Maar Boetje vond dit voorstel moeilijk te realiseren.
Het huwelijk van de militair zou tot hoge kosten leiden en tevens zou het de strijdbaarheid van het leger schaden.[37]
Boetje liet zien hoe sterk de kosten zouden stijgen indien ook de mindere militairen een vergunning zouden krijgen om te mogen huwen in plaats van ongehuwd
met een huishoudster te leven. Volgens de commandant zouden hun inkomsten dan
vermeerderd moeten worden om ze in staat te stellen hun vrouw en kinderen te
kleden en te voeden.
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De generaal rekende ook uit dat de uitgave voor een ration (rantsoen) rijst en een
ration gedroogde vis per kind en gerekend op 3000 vrouwen, op dit moment aanwezig bij de Europeanen in het leger, en 6000 kinderen ongeveer 160.000 gulden zou
bedragen, en dan was er nog sprake van de meest eenvoudige voeding. Verder, zei
Boetje, zou een grote uitbreiding van de kampementen ongetwijfeld nodig zijn,
‘omdat het tegenwoordige logies voor Europeesche mindere militairen niet zooveel afgescheiden ruimte bevat, als voor gehuwden noodig is.’ De commandant vond het ook niet
raadzaam veel militairen buiten het kampement te laten wonen, omdat zij dan teveel
aan toezicht onttrokken zouden worden.[38]
Waar het huwelijk wel werd toegestaan namen inderdaad direct de kosten toe.
In 1902 schreef H.C.P. de Bruyn van het hoofdkwartier te Batavia, Commandant van
het leger en Chef van het Departement van Oorlog in Nederlands-Indië, de gouverneur-generaal over het beleid en het aantal gehuwde onderofficieren beneden de
rang van adjudant-onderofficier van de Koloniale Reserve, dat gehuwd naar Indië
werd gezonden. Aan negentig militairen van deze categorie was al vergunning
verleend tot het aangaan van een huwelijk. Dit aantal hield verband met de in de
verschillende garnizoenen voor de gehuwde onderofficieren bestemde, aanwezige
woningen. Commandant De Bruyn merkte dat ‘in de laatste jaren een sterk vermeerderde lust tot het aangaan van huwelijken bij de Europeesche onderofficieren viel waar te
nemen’, daarom vond hij het wenselijk het aantal voor hen bestemde woningen uit
te laten breiden.[39] De noodzaak hiertoe werd nog versterkt doordat er de laatste
jaren herhaaldelijk gehuwde onderofficieren beneden de graad van adjudantonderofficier van de Koloniale Reserve werden uitgezonden. In verband hiermee
had het legerbestuur in 1901 opdracht gegeven om met zo weinig mogelijk weinig
kosten het aantal voor de bedoelde groep militairen bestemde woningen naar 161 uit
te breiden.[40]
3.6.2 Meer salaris, voor een gezin, of voor de gereglementeerde prostitutie

In 1889 vroeg het gouvernement van Nederlands-Indië aan de minister van
Oorlog, Bergansius, of er bezwaren bestonden tegen het verbieden van Europese
militairen om met huishoudsters te leven of wel om het geleidelijk te beperken, door
nieuwe aanvragen voor een huishoudster tot verblijf in de kampementen te weigeren.
Commandant Schmidt antwoordde de minister van Oorlog, dat:
‘[..] wanneer het samenwonen met vrouwen binnen de kazernes verboden wordt, dan
moet de soldaat in de gelegenheid gesteld worden om er eene vrouw buiten de kazerne op
na te houden en zoo iets permitteeren hem zijne middelen thans niet.’[41]
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Commandant Schmidt deelde ook mee dat een zeer ‘aanmerkelijke’ verhoging van
soldij dan zou moeten plaatsvinden. En zou men zonder soldijverhoging, alleen het
hebben van een huishoudster verbieden, dan vreesde de legercommandant voor grote
ontevredenheid, dronkenschap en syfilis onder de Europese militairen. Soldaten met
een laag inkomen konden zich geen njai permitteren, het geld was namelijk niet
toereikend om een vrouw te onderhouden.
De mindere militairen liepen het risico op een geslachtsziekte. Dit komt doordat
deze heren de prijzen niet kunnen betalen van de vrouwen in de gereglementeerde
bordelen. Deze militairen komen terecht bij de illegale ‘prostituees van het geringste
allooi [..] die zich hiertoe voor eene geringe geldelijke belooning willen leenen.’ De noodlottige gevolgen hiervan vond men terug in het aantal militairen dat in de ziekenhuizen terechtkwam met syfilis of andere venerische ziekten.[42] Naar aanleiding
hiervan liet legercommandant Boetje aan GG Rooseboom weten:
‘Uit een gezondheidsoogpunt beschouwd, moet het dan ook in het nadeel van het Leger
geacht worden, dat het aantal van de met huishoudsters levende Europese militairen niet
groter kan zijn, terwijl eerder dan een tot elken prijs wenschen van de opheffing van het
concubinaat, zooals de Heer van Vlijmen schijnt voor te staan, een gevoel van mededoogen zou moeten beletten, om hen die eene huishoudster kunnen nemen, en dan gezond
blijven, te dwingen gemeenschap met prostituees te zoeken, met de daaraan verbonden
gevaren.’[43]
3.6.3 De Gemengde Huwelijken Regeling – een kostenpost

Eind negentiende eeuw hadden huwelijken onder KNIL-militairen het leven van
de inlandse huishoudsters met hun kinderen meer zekerheden kunnen bieden en dit
ten goede kunnen keren. Van hogerhand werd deze mogelijkheid besproken en
onderzocht. In eerste instantie wisten de militaire autoriteiten dit tegen te houden
en tot 1912 bleef het een voorrecht van officieren.
De Gemengde Huwelijken Regeling werd in Nederlands-Indië in 1898 van
kracht. Deze regeling bepaalde dat de inlandse vrouw de Europese status kreeg als
zij met een Europese man in het huwelijk trad. En de Europese vrouw kreeg de
status van inlandse als zij met een inlander zou trouwen. Gemengde huwelijken
werden niet zo vaak gesloten, tussen 1886 en 1897 bedroeg dit jaarlijks gemiddeld 87.
(Baay, 2008: 96-7)
Militairen beneden de rang van officier konden alleen met een vergunning wettig huwen. Enkele bevelvoerders van het leger, zoals generaal Haga in 1898, vroegen
zich af of het tegengaan van het concubinaat het zedelijk peil onder de mindere militairen zou verhogen, bij de verstrekking van een heel gering aantal vergunningen
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tot het sluiten van een huwelijk. Zij voorzagen wel een kostenstijging voor het leger.
Generaal Van Zijl de Jong achtte het wettig trouwen van de soldaten beneden de
rang van officier niet in het belang van het land, noch van het leger. De overheid
zou zich namelijk het lot van de weduwen en kinderen moeten aantrekken en dit zou
een te groot beslag leggen op het oorlogsbudget. Het leger zelf zou er in militair
opzicht kwalitatief niet op vooruitgaan.[44]

Europese militair met zijn bruid, Djakarta, 1909.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60028705.
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Generaal Van Zijl de Jong had in het algemeen niet veel op met gehuwde soldaten:
‘De soldaat, die, evenals de gewone burger, de banden van een wettig huwelijk moest
gevoelen, zou in een land en een klimaat als het Indische, door de op hem volgens het
Burgerlijk Wetboek rustende verplichtingen en zorgen gekweld, spoedig den “Kriegerischen Geist”, die vooral een Indisch soldaat te allen tijde moest bezielen, verliezen. En wat
was een soldaat, die tegenover den vijand stond, zonder zoodanigen geest? De gehuwde
officier had door meerdere veredeling van gevoel en hoogere vorming, sterkere prikkels om
in de ure des gevaars meer het hoofd dan het hart te laten werken dan de minder
beschaafde soldaten en onderofficieren.’[45]
Volgens Van Zijl de Jong zou de ellende in het leger door de huwelijken groter
worden en door dit aan te moedigen zou men het Indisch Leger geen dienst bewijzen. Daar generaal Van Zijl de Jong het huwelijk van de mindere militair als een
bedreiging zag ‘voor de slagvaardigheid van het leger’, besloot gouverneur-generaal
Pijnacker Hordijk in zijn schrijven in september 1889 aan de minister van Koloniën
dit middel te ontraden.[46]
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Tot midden november 1911 kregen Europese militairen meestal geen
toestemming om met een inheemse vrouw te trouwen. Ze moest zijn njai zijn,
en kinderen van hem hebben én van onbesproken gedrag zijn.[47]
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Bij de onderofficieren kwam het concubinaatsleven het meest voor, dus werd,
waarschijnlijk om de gemoederen tot bedaren te brengen, die groep wel het aangaan
van een huwelijk toegestaan. Volgens de regeling uit 1904 mochten gehuwd zijn:
a. alle onderofficieren boven de rang van sergeant-majoor;
b. in het algemeen alle onderofficieren die niet werden gerekend tot de eigenlijke troepen van het leger, zoals geweermakers, conducteurs, enz.;
c. verder zoveel onderofficieren, zoals was bepaald in de orders van de
verschillende wapens, dat waren er ongeveer 18 procent.[48]
In 1905 rapporteerde een legercommandant onder meer dat zijn soldaten terugvielen op de njai:
‘[Jonge mannen] wier financieele positie een huwelijk onraadzaam doet zijn, en die op
geslachtelijk gebied zich niet geheel kunnen onthouden, het concubinaat aangrijpen als
middel, om zich voor geslachtsziekte te vrijwaren.’[49]
In 1909 was 85 procent van de officieren gehuwd en van de minderen was dat
15 procent. (Van Dam, 1942: 86)
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Huwelijksportret van een KNIL-militair met zijn Indische bruid
(lijkt op een Indo-Europeaan, NM), ca.1910.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001238.

3.7 De KNIL-njai: 100 jaar cijfers en regels
Een eeuw lang was het volstrekt geaccepteerd dat de Europese lagere militairen
(onderofficieren, korporaals en soldaten) in de Indische kazerne samenleefden met
een inheemse vrouw. De praktijk was er al sinds 1816 maar in 1836 bekrachtigde de
legerleiding het kazerneconcubinaat officieel. In 1928 verbood ze het weer. In de tussentijd ontstond een heel scala aan regels, besluiten en wetten dat het één en ander
in goede banen moest leiden. Het zou te ver voeren ze hier allemaal te presenteren,
maar om de unieke institutionalisering van het kazerneconcubinaat in beeld te
brengen, bij dezen een greep uit wat de eeuw zoal aan concubineregels opleverde.
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3.7.1 Gouvernementsbesluit no. 5; bekrachtiging njai voor leger

In 1836 schreef generaal Haga van het KNIL aan het ministerie van Oorlog in
het moederland over “een verouderde gewoonte” om de bij de Europese militairen
behorende Inlandse vrouwen en kinderen bij overplaatsingen niet van hen te
scheiden. Voor de duidelijkheid: daarmee bedoelde de generaal te zeggen dat het
een oude gewoonte was, om mannen en vrouwen bij elkaar te laten wonen.

Het leven van Europese militairen met Inlandse huishoudsters,
was een gangbare zaak, aldus generaal Haga.[50]
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In datzelfde jaar werd deze gewoonte ambtelijke bekrachtigd door bij Gouvernementsbesluit van 25 oktober 1836, no 5 de uitgaven ervoor te valideren. Dit gold
voor zowel de Europeanen als de inheemsen.[51] Dit was de eerste stap op weg naar
ambtelijke militaire reglementering van het kazerneconcubinaat. En hoe meer dit
verweven raakte met de uitvoerende processen van het leger (huisvesting, gezondheidszorg, voeding, etc.) hoe moeilijker het bleek om het kazerneconcubinaat weer
los te laten zonder een aanzienlijke kostenverhoging.
Op het valideren van de kosten volgden al snel de regels die het ambtelijk
mogelijk zouden maken die kosten in kaart te brengen. Voor de toelating van de
huishoudster (concubine) tot de tangsi was de toestemming van de commandant
nodig. Ze moest dan een bewijs van goed gedrag van de politie of van haar desahoofd tonen. Haar toelating werd als een gunst gezien. Haar man (laki) moest zich
deze gunst waardig hebben betoond. Na toestemming te hebben gekregen, werd ze
ingeschreven in een register en ontving ze een pasje met een nummer. Verder kreeg
zij uitleg over de gang van zaken in de kazerne en dat ze de diensturen in de vrouwenloods moest doorbrengen. Bij kleine overtredingen van de huishoudster kon zij
door de commandant worden gestraft met werkdienst, zoals het schoonmaken van
de vrouwenloods of gras steken op het oefenterrein. Ze werd enigszins beschermd
om door haar man afgedankt te worden. Pas na toestemming van de commandant
kon hij haar overdoen aan een andere soldaat. Voor bevallingen voorzag het reglement dat de kraamvrouw zich diende te laten opnemen in het hospitaal van de
tangsi. (Lanzing, 2005: 163) Soldaten die met een huishoudster gingen samenwonen
of getrouwd waren, konden ook het verzoek doen te worden vrijgesteld van
compagniesvoeding: ‘Hun vrouw kookte tegen een gering bedrag extra als ‘voedingsgeld’
hun potje.’ Vanaf dat moment moesten zij dus voor hun eigen kostje (laten) zorgen.’
(Lanzing, 2005: 155)
3.7.2 De njai; rechteloos in het Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië

Formeel was de huishoudster rechteloos. Ze werd meestal met lege handen
weggestuurd, op het moment dat haar partner vertrok. De man was vrij of hij wel
of niet een regeling wilde treffen met zijn njai. Op de in concubinaat geboren
kinderen kon de njai ook geen rechten doen gelden. Dit werd zelfs wettelijk geregeld
in de artikelen 40 en 354 van het Burgerlijk Wetboek van 1848, waarin ook bepaald
was dat de inheemse concubine bij het overlijden van haar ‘man’ de voogdij niet kon
opeisen. (Baay, 2008: 83)
In concubinaat geboren kinderen van Europeanen kregen de status van Europeaan
als dezen door hun Europese vaders werden erkend. Echter, de inheemse moeders
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verloren hun rechten op de kinderen ook als hun Europese mannen besloten de bij
hen verwekte kinderen te erkennen. Tussen 1848 en 1940 zijn ongeveer 55 duizend
kinderen in Nederlands-Indië erkend. (Baay, 2008: 97)
Het militaire leven van het KNIL hield in dat de Europese militairen werden
overgeplaatst of na hun diensttijd met verlof of voorgoed naar Europa vertrokken.
Voor hun huishoudsters en de eventuele kinderen waren er enkele mogelijkheden:
- bij overplaatsing gingen de njai en haar kinderen mee naar de nieuwe kazerne;
- de soldaat vertrok en de njai en de kinderen werden eenvoudig weggestuurd;
de concubine en haar kinderen werden “overgedaan” aan een niet-verplaatste
collega;
- of voordat de militair vertrok, bracht hij de kinderen ergens onder, waarna de
njai zonder haar kinderen een nieuwe concubinaatsrelatie kon proberen te
vinden of terug kon gaan naar de kampong.(Baay, 2008: 140)
Soerat Lepas
In de legerreglementen was vastgelegd dat de soldaat zijn njai naar willekeur
kon wegsturen of, indien hij werd overgeplaatst, in de steek laten, ongeacht of zij
kinderen van hem had. Soms, als de vrouw uit de vrouwenloods terugkeerde, kon
het gebeuren dat haar man vertrokken was. Bij vertrek van de Europese soldaat naar
Holland, gebeurde het vaak dat de vrouwen met hun kinderen aan hun lot werden
overgelaten. Het leger verzorgde een soort ontslagbrief, een zogenaamde soerat lepas
of vrijheidsbrief genoemd. Daarmee stond ze dan vrij, maar zonder inkomen of recht
op een pensioen letterlijk op straat. (Lanzing, 2005: 166)
Voor de kinderen, althans voor de jongens, kwam er gaandeweg de eeuw nog
een andere optie om te overleven: terug het KNIL in. Bij de besluiten in Staatsblad
1872 no 45 en Staatsblad 1899 no 231 was, krachtens Koninklijke machtiging
bepaald, dat 62 pupillen van Afrikaanse en Amboinese en 356 pupillen van Inlandse
militairen bij de korpsen van het leger konden worden opgenomen om voor de
militaire stand te worden opgeleid.[52]
3.7.3 Alle concubinaatregelingen van 1908 op een rijtje

De mate waarin de njai echt een ambtelijk instituut binnen het leger werd, valt
af te lezen uit de ontwikkeling van haar aanwezigheid in het ‘Reglement op de
inwendige dienst der infanterie van het Nederlandsch-Indisch Leger’. In dit document werd alles opgenomen wat een militair maar moest weten over zijn bestaan,
zijn rechten, zijn plichten, maar ook de inrichting van kazernes, de voedselverstrekking, gezondheidszorg et cetera.
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Het Reglement van 1875 kende welgeteld twee artikelen waarin gerefereerd werd
aan huishoudsters van Europese soldaten (te weten art. 137 over de toegangsverlening
en 142 over onder meer het houden van warongs en regels aangaande de vrouwenloods). Daarnaast waren er nog drie artikelen – 138, 141 en 167 – waarin vrouwen
gerelateerd aan Europese soldaten besproken werden. Respectievelijk betroffen ze de
prostitutie, geneeskundig onderzoek naar venerische ziekten bij vrouwen en
datzelfde bij mannen. Drieëndertig jaar later duiken er in het Reglement maar liefst
veertien artikelen op die betrekking hebben op de huishoudster. Een overzicht
daarvan illustreert de mate waarin men inmiddels de aanwezigheid van de vrouwen
doordacht en geadministreerd had:
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Overzicht van de bepalingen uit het “Reglement op den inwendigen dienst der
infanterie” (uitgave 1908), die betrekking hebben op het concubinaat.
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Deze regels vinden we ook grotendeels terug in de al eerder aangehaalde
rapportage van Schuijlenburg. Deze werd zoals gezegd in 1893 opgesteld, hetgeen
betekent dat de wat meer summiere regelgeving van midden negentiende eeuw toen
al niet meer toereikend was.
Schuijlenburg liet weten dat de Europese militair pas vergunning kreeg om met
een huishoudster in de kazerne samen te leven nadat ‘op de militaire vrouwen door de
betrokken compagnies en detachements commandanten eene zeer scherpe controle wordt
uitgeoefend’ (Bijlage 7, p. 11)
In geval van overplaatsing van de echtgenoot bezorgde men het gezin vrije
passage. Men zorgde er voor dat zowel de huishoudster als haar kinderen gevoed
werden wanneer de echtgenoot door verpleging in een hospitaal in de huishouding
ontbrak. Als de vrouwen en kinderen soms de mannen niet mochten volgen tijdens
expedities of excursies, werd voor haar voeding gezorgd en gaf men de mannen
de gelegenheid om een deel van hun soldij ten behoeve van haar over te dragen.
(Bijlage 7, p. 8)
De aanstootgevende aspecten van het samenzijn van zogenaamde gehuwde en
ongehuwde militairen konden tot een minimum beperkt worden. Een afdoende
maatregel was de afscheiding in afzonderlijke lokalen van gehuwden (‘wettig gehuwden komen in de gelederen slechts zelden voor; gehuwden wordt hier verstaan: met een
concubine wonenden’) en ongehuwden. In de inlandse compagnieën waren er vertrekken van de gehuwden, deze vormden de meerderheid, waar bij voldoende
ruimte de slaaptafels geplaatst werden en tussen elke tafel bleef er een kleine ruimte
over. Maar als de ruimte beperkt was, dan werden de kleine openingen gebruikt
voor een aaneengeschakelde brits.
Als na afloop van de diensten het rustuur naderde, veranderden de bovenvermelde tafels in britsen. Er werden met meerdere kains, gekleurde lappen van ongeveer twee vierkante meters oppervlakte, onder de tafels evenveel hokjes gevormd als
er echtparen waren; en daarin sliep de concubine (huishoudster) met haar eventuele
kinderen terwijl de man was toegestaan daar te slapen in plaats van op de tafel.
Op deze manier was het fatsoen naar behoren behouden. (Bijlage 7, p. 8-9)
De huishoudster van Europese militairen die een vergunning hadden om in de
kazerne samen te leven, werd bij het veroorzaken van ongeregeldheden, bij twisten, bij overspel, enzovoorts onmiddellijk een verblijf in de kampementen ontzegd.
Zij werd direct weggestuurd. (Bijlage 7, p. 11)
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Inheemse huishoudsters van Europeanen in Nederlands-Indië, 1854.
Bron: A. Auguste van Pers.Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.
Coll.nr. 3728-734.

3.8 Njai-statistieken
Met de steeds verder doorontwikkelde regelgeving kon men ook allerlei gegevens gaan bijhouden over de vrouwen. Veel onderzoek is hier nog niet naar gedaan
(op medisch vlak zouden de archieven bijvoorbeeld nog een schat aan informatie
kunnen bevatten) maar in ieder geval kan de ontwikkeling van de omvang van het
kazerneconcubinaat wel beschreven worden.
3.8.1 1861

In 1861 leefde ongeveer 20% van het Europese leger, meest onderofficieren, in
concubinaat. In 1901 leefde 42,8% van de sergeants en 17,2% van de soldaten en
korporaals met inlandse vrouwen in barakken op het kazerneterrein. Vooral de
sergeants hadden een njai. (Reindersma, 2009) Het ongetrouwd samenwonen werd
moreel verwerpelijk gevonden, maar het concubinaat bleek in de praktijk grote voordelen te hebben. Een njai zorgde namelijk voor een huiselijk leven, voor goed eten,
enzovoorts. Een Europese vrouw zou te duur in het onderhoud zijn, terwijl inheemse vrouwen minder nodig zouden hebben. (Reindersma, 2009)
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3.8.2 1888

In oktober 1888 stuurde commandant Ockerse een afschrift van een gevraagd
verslag over enkele zaken van het kazerneleven van de derde Militaire Afdeling op
Java aan respectievelijk het ministerie van Oorlog en de gouvernements-secretaris
van de gouverneur-generaal. Naar aanleiding van vragen betreffende diverse zaken
van minister van Oorlog, Bergansius, noteerde commandant Ockerse van de derde
Militaire Afdeling op Java, de volgende antwoorden.
Van de 877 Europese militairen van deze afdeling bij de verschillende korpsen en
diensten waren 23 of 2,6% gehuwden en 224 of ruim 25% van hen leefden met huishoudsters. Ockerse vond het opmerkelijk dat het aantal huishoudsters het geringste
was bij de troepen die rechtstreeks te velde konden trekken. Bij de derde bergbatterij
waren er slechts ongeveer 15%, bij het 3de depot bataljon en het 13de bataljon infanterie bedroeg het aantal 17%.[53]
Een groot deel van de Europese militairen die een huishoudster hadden, behoorde
tot het kader dat aparte kamers bewoonde, zodat bij het 13de bataljon infanterie een
derde en bij het depot-bataljon de helft van het aantal opgegeven vrouwen verblijf
hielden in de soldatenchambreés.[54]
Volgens commandant Ockerse waren deze getallen sprekend en toonden duidelijk aan dat:
‘[..] in plaatsen waar de Europeesche militairen gemakkelijk in aanraking kunnen komen
met de inlandsche vrouwelijke bevolking, of daar waardoor de aanwezigheid van publieke
huizen en dergelijke gelegenheid bestaat tot voldoening aan natuurlijke driften, het houden
van huishoudsters in de kazerne niet noodig is.’[55]
3.8.3 1901

De percentages rondom het kazernconcubinaat bleven stijgen, want de Koloniale
Verslagen van 1901 toonden de volgende cijfers:
- Eind 1901 leefde 42,8 procent van de onderofficieren en 17,2 procent van de
manschappen in concubinaat.
- Gedurende het hele jaar 1901 had gemiddeld 22 procent van de militairen met
soldij een huishoudster en dit percentage nam jaarlijks toe en in 1908 bedroeg
dit 29 procent.
Deze werden opgenomen in het rapport van de NCOV, die de njai cijfers
aanvulde met de kennis dat de militairen zonder huishoudster bijna allen klanten
van prostituees waren. Om die reden kwamen ze tot de conclusie dat ze kazerneconcubinaat weliswaar afkeurden, maar ze stelden het ‘toch nog altijd boven geregeld
bordeelbezoek.’[56]
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3.8.4 1911

In Bijlage 5 is opgenomen:
‘Gegevens betreffende den omvang van het concubinaat onder de Europeesche militairen
van het Leger in Nederlandsch-Indië zoomede opgaven van het aantal gehuwde en in
concubinaat levende Amboineezen (den christelijken Godsdienst belijdende militairen
van Inlandsche landaard) op ultimo December 1911.’[57]
Uit deze staten blijkt dat het percentage van deze militairen van vier afdelingen
op Java (in 27 garnizoenen) die met een huishoudster samenwoonde, met in totaal
1631 onderofficieren en 5932 manschappen, respectievelijk 33 en 17 bedroeg. Eind
1911 waren er in Indië bij het leger 2803 Europese onderofficieren, van wie 1066
(38%) met een vergunning in concubinaat leefden. Onder de 7517 manschappen was
dat 13%. Bij de christen-Inlandse soldaten (Ambonezen) in de militaire kampementen kwam dit zedelijk fenomeen in iets mindere mate voor. Ook bevatten de gegevens nog een staatje van de ontwikkeling van het huwelijk onder Europese
minderen, dat was tussen 1901 en 1911 bijna verdubbeld van 554 naar 1005.

KNIL-militair met een Indische vrouw, 1900-1940 (mogelijk is zij een huishoudster).
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001239.
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3.8.5 De realiteit

Helaas voor haar werd van de njai veel meer “gebruik gemaakt” dan de statistieken die door de eeuw heen verzameld zijn, doen vermoeden. De praktijk van het
kazerneleven waarmee zij te maken had, maakte van de njai een speelbal van veel
meer mannen dan “haar eigen” soldaat. Regelgeving en zware straffen ten spijt doen
de verhalen over njai-prostitutie uit hoofdstuk 2 en onderstaande anekdotes van
Alexander Cohen vermoeden dat de njai vooral ’s nachts de zware kanten van haar
rechteloze positie onderging. Een gangbaar gebruik onder de Europeanen was het
‘stiekem’ bedrijven van de liefde met de njai van je makker die naast je slaapt. Ooggetuige Alexander Cohen beschreef de volgende casus die zich in de garnizoenen
voordeden. Volgens Cohen was dit karakteriserend voor garnizoenen waar de
militairen in stallen waren gehuisvest:
‘Hieruit volgt dat twee nachtlegers als het ware één vormen, en de beide bezitters er van,
vlak naast elkander de nachtrust genieten, indien ze ten minste niet gescheiden zijn door
één of twee ‘concubines’. Dikwijls verheugt zich slechts één der beide slaapmakkers in
‘t bezit van ‘n ‘meid’ of ‘huishoudster’ zooals de officiëelen titel luidt, maar aangezien deze
alleenheerschappij alleen in naam bestaat, kan de pseudo-huishoudster het meestal zeer
goed vinden met den buurman van haar echtvriend, vooral wanneer deze laatste zich
reeds in Morpheus’ armen bevindt, en maakt ze er ook volstrekt geen gewetensbezwaar
van, om op de sponde van haren heer en meester de liefkozingen van ‘n ander te ontvangen. Dat dit alles niet bijdraagt, om de zedelijkheid te bevorderen, spreekt van zelf.’
(Spoor, 1980: 61)
Generaal Boetje stelde dat er streng toezicht was op de vrijgezellen in de kampementen en dat men bang was voor de zware straffen die opgelegd werden indien
er sprake was van ongeoorloofde omgang met vrouwen van kameraden. Daarom,
aldus Boetje, werden de huishoudsters of wettige vrouwen van andere militairen
gewoonlijk wel ongemoeid gelaten.[58]
Maar dat het makkelijk was om een loopje te nemen met de regels, zoals Cohen
beschreef, werd later bevestigd door Pa van der Steur, die nog uitgebreid aan bod
komt. Hij schreef in een onderzoek naar aanleiding van het zedelijk peil in het KNIL
uit 1899:
‘Meermalen gebeurt het dat er des nachts eene vreemde vrouw op de compagnie is, die dan
soms door een groot aantal mannen misbruikt wordt. Voor 5 duiten en een half broodje
kan ieder dan zijn vuile lusten koelen, en dat gaat dan zoo, dat de een er den ander er voor
wakker roept. Men weet altijd wel een middel om de vrouw des morgens vroeg te
verwijderen, zoodat geen officier het bemerkt.’[59]

2 16 |

WEGWERPVROUWEN

|

Cohen zelf had nog meer anekdotes die aangeven hoe het gesteld was met de
naleving van de door Boetje bedoelde strenge regels. Cohen schreef over zijn tijd in
de gevangenis in Pontjol:
‘Het spreekt van zelf, dat alleen in alle opzichten onberispelijke gevangenen een huishoudster mochten hebben, en uit den aard der zaak waren er maar weinig van deze uitverkorenen, vier of vijf in het geheel, die met eere den quasi-officieelen titel van ‘hoerebaas’
droegen. [..] Hij leende zijn meid, tegen contante betaling en gehomologeerd tarief - een
gulden voor een uur, drie gulden voor een héélen nacht - aan de kameraden uit, en stelde
zijn krib-in-den-hoek gracieuselijk ter beschikking van den cliënt. De krib alleen, nièt de
klamboe! Want men moest leven en làten leven, en daar was Lardennois, de Luikerwaal
Lardennois, die, de functie van ‘toekan klamboe’ uitoefenend, tegen de bescheiden vergoeding van één dubbeltje, en door middel van drie, aan drie van de vier pooten der krib
bevestigde bamboelatten, een paar touwtjes, en twee bedspreien, het zich achter dit scherm
afgezonderd hebbende paartje vrijwaarde voor de onbescheiden blikken van den gaanden
en komenden man. Laat mij, ter-wille van de waarheid, vermelden, dat, bij mijn weten,
nooit een korporaal of een sergeant, Laheur inbegrepen, bij een nachtelijke ronde, en onder
het voorwendsel van surveillance, een van ons in zijn ‘ébats amoureux’ heeft gestoord.
Voor deze discretie zal hun, in het Hiernamaals, veel worden vergeven.’ (Cohen, 1932:
126-7)
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Hoofdstuk 4
Het dagelijks leven van de kazerneconcubine
De in het vorige hoofdstuk beschreven regelgeving zou kunnen doen geloven
dat het door de legerleiding goed geregeld was in de tangsi. Echter, in de kazernen
en vooral op de buitenposten konden theorie en praktijk nogal sterk verschillen. De
commandant kon zijn taak minder serieus nemen en er nonchalant met de regels
omgaan. In een dergelijke situatie kon het kader soms tegen een kleine vergoeding
doen alsof men niets gezien had. Het pasjesbestand en de registers waren vaak niet
in orde en rommelig. Het kwam voor dat bevallingen gewoon op de vloer van de
chambree plaatsvonden. Vaak had een commandant er geen weet van hoeveel vrouwen
en kinderen er in de tangsi verbleven. (Lanzing, 2005: 163-4)
4.1 Het kazerneleven
In verzorgingshuis De Esdoorn te Zwolle woont mevrouw Putnarubun-Djoemi.
Ze is geboren in Djokja en opgegroeid in Magelang op Java. Haar man Putnarubun
leerde ze in de oorlog kennen en ze trouwden in Magelang. Hij is een Molukker die
van kampong Ohoeil op het Molukse eiland Kei Besar Putnarubun kwam. Putnarubun was korporaal in het KNIL. Vrienden die haar in De Esdoorn bezochten,
vertelde ze over haar verblijf in de vrouwenloods of tangsi en beschrijft hoe de tangsi
deel van haar leven werd. Het zal voor de njai een halve eeuw eerder niet veel
anders geweest zijn, minus het beschreven huwelijk dan:
‘Net als alle andere vrouwen die met een KNIL-militair getrouwd zijn werd ik ondergebracht in een tangsi, dat is een kazerne. Tijdens de oorlog, verhuisde ik vaak van de ene
naar de andere tangsi. Mijn man moest vaak van het ene front naar het andere en dat was
meestal in een ander gebied. Ik ging dan mee en verbleef daar in de plaatselijke tangsi.
Zo werd de tangsi een onderdeel van mijn nog jonge huwelijksleven. Mijn man was vastberaden, hij had lef, bravoure en veel humor.’ (Aarts et al., 2012: 17)
4.1.1 Dagelijks leven in de tangsi

In de bataljons en kazernen op Java en in de posten in de Buitengewesten deden
zich veel taalproblemen voor. Onderling spraken de inlandse soldaten in hun landstaal en de Europese fuseliers spraken in hun nationale taal met elkaar. In de kazernen ontstond er ook nog het zogenoemde kazerne-Maleis. (Lanzing, 2005: 140-1)
Hieruit laat zich ook gelijk raden hoe moeilijk de inlandse huishoudsters het hadden
om met een Europeaan op een adequate wijze te communiceren.
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Op dit vlak deed het belang van hoornsignalen zich gelden in het KNIL. In het
dagelijks leven in de tangsi’s, en ook te velde werden de bevelen en berichten door
de hoornblazer overgedragen. “Attaqueren!”, “Staakt het vuren” en “Waar is de
commandant?” kwamen vaak voor. Het signaal “Voor den dokter” meldde dat de
dokter met zijn spreekuur was begonnen. Bij acties te velde was er bijvoorbeeld een
apart signaal om te melden dat er een officier gewond was. (Lanzing, 2005: 141)
In wezen werd het hele dagritme bepaald door de signalen van de hoornblazer.
Het hoornblazen zorgde voor orde en regelmaat. Het alledaagse leven was hierop
ingesteld. (Scholte, 1965: 2)

Schets Michiel Tan (Uit: W. Cool, De Lombok Expeditie. Batavia-’s-Gravenhage 1896;
Indische Letteren. Jaargang 19). Een inlandse hoornblazer, circa 1896.
Hij draagt geen schoenen en geen wapen, behalve het kapmes aan zijn
linkerzijde. Op zijn hoofd de helmhoed. (Lanzing, 2005: 141)
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De activiteiten in de kazerne begonnen om vijf uur in de ochtend. Dan werd
reveille geblazen. Het ochtendappel was een uur later. Er volgde dan de zogenaamde
“uitrukkende diensten” die drie of vier uur konden duren. Na een half uur rust begonnen in de kazerne de lichtere diensten: gymnastiek, vechtoefeningen of theorielessen. (Baay, 2008: 132-3)
In de ochtend werd er in de chambrees ontbeten, daarna volgde het opruimen en
vegen van de zalen. Tijdens de diensturen was het stil in de kazerne, alle vrouwen
en kinderen van militairen beneden de rang van sergeant moesten zich immers naar
de vrouwenloods verplaatsen. Later in de ochtend om halftien klonk weer het
hoornsignaal voor een korte pauze voor de soldaten die geen vrouw hadden. Deze
konden dan een kop soep gaan halen bij de kok in de keuken. Na halftwaalf gaf een
hoornblazer een signaal voor het einde van de ochtenddienst aan. Dit was een teken
voor het grote aantal vrouwen en kinderen uit de vrouwenloods zich met het middagmaal naar de chambrees te begeven. In de vrouwenloods hadden deze vrouwen
het middageten bereid in pannen en metalen stapelpannetjes, rantangs. De mannen
aten samen met hun vrouwen in de zalen. De soldaten zonder vrouw haalden hun
eten in de kazernekeuken. De vrouw en kinderen werden voor weinig geld in de
kazernekeuken opgenomen indien hun man tijdelijk afwezig was of als hij in het
hospitaal was opgenomen. (Lanzing, 2005: 153-5)
Na het middageten werd er in de chambrees een dutje gedaan. Hierna volgde er
een korte middagdienst. De vrouwen en kinderen moesten zich dan naar de vrouwenloods verplaatsen. Ervaren tangsi-vrouwen genoten veel gezag bij de bewoners
van de kazerne en zij zorgden voor orde. Sommige vrouwen hadden toestemming
om in de vrouwenloods eetwaren te verkopen om op deze manier wat bij te verdienen. Na de middagdienst klonk er voor de tweede keer een signaal ‘afslag’ en
stroomde de vrouwenloods opnieuw leeg en daarna begon de vrije avond. De
inheemse soldaten en hun Europese collega’s ontspanden zich en flaneerden in de
schemering. De vrouwen waren goed gekleed, de huishoudster van de sergeant
onderscheidde zich van haar seksegenoten door een wit kanten kraagje. Het avondappel was om tien uur, en dit gold ook voor de inwonende vrouwen. (Lanzing, 2005:
155, 157-159)
Voedselverstrekking en -bereiding
Over het algemeen kregen de laaggeplaatste militairen hun maaltijden uit de
compagniekeuken. Militairen die met een vrouw samenleefden, konden na toestemming hun eigen voedsel bereiden en inkopen. Op bepaalde tijden konden de
vrouwen bij de foerier (bevoorradingsonderofficier) een deel van de soldij van hun
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‘man’ in de vorm van rijst en zout in natura krijgen. In verband met de ruimere keus
en lagere prijzen deden de vrouwen vaak hun inkopen op de pasar (markt).
Er waren rond de kazernen altijd vele kleine toko’s en warongs (eetstalletjes),
winkeltjes, kraampjes. Deze zagen de tangsi-bewoners als hun potentiële klanten
om profijt van te hebben. (Baay, 2008: 133, 137)

Militair fort van het KNIL en daarvoor Europese en inlandse soldaten op een
Indische pasar (markt) te Anagaloeng in Atjeh, ca. 1880. De huishoudsters van
e militairen kochten hier de levensmiddelen die nodig waren om hun maaltijden
in de vrouwenloods binnen de kazerne te bereiden.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012191.

Uit de eerder aangehaalde reglementen blijkt dat sommige vrouwen met warongs
toestemming konden krijgen om hun waren in de tangsi aan te bieden. Voor de njais
was dit verboden, al kon er bij hoge uitzondering een vergunning verstrekt worden.
(art. 142, Reglement 1875)
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De njais van korporaal Prell
Korporaal Prell, die al eerder aan het woord kwam over de kookkunsten van de
njai, had geluk. Op een gegeven moment kwam de Javaanse huishoudster van de
hoornblazer van het garnizoen te Weltevreden vrij. Hij dacht naar Europa te
vertrekken en droeg haar kosteloos over aan Prell die inmiddels zat te springen om
iemand die ook zijn kostje zou gaan aanvullen. Hier is goed te zien hoe waardering
voor haar handelen niets afdeed aan de minachting die de njai te verduren kreeg bij
de soldaat; hoewel het ook anders kon, bleef zij voor de meesten ondanks haar goede
zorgen een gebruiksvoorwerp.
Omdat Prell bij haar aanmelding bij de kapitein van de compagnie niet wist hoe
zij heette en waar zij thuishoorde, gaf de kapitein haar zelf een naam en woonplaats:
‘Salima’ en ze kwam uit ‘eene of andere kampong van Java’. (Prell, 1893: 97-9) Prell
had niet gekregen wat hem door de hoornblazer was voorgeschoteld. Hij kon niet
met ‘Salima’ communiceren, zij kon niet koken en tot overmaat van ramp ging zij
ook nog vreemd met de inlandse korporaal die geholpen had om te tolken tussen
Prell en haar. De tolkende korporaal werd door August Prell tot tweemaal toe
‘ongenadig toegetakeld’ en Salima verdween spoorloos. (Prell, 1893: 102-3)
Korporaal August Prell hield het hierna weer enige weken weer alleen uit.
‘Toen zond een kameraad, die medelijden met mij kreeg, uit Batavia een van die oude erfstukken, die – zooals de soldaten zich uitdrukken – voor de derde maal kiezen krijgen. Met
mijn maag stond zij op zeer goeden voet, want ze kookte heerlijk. Daarenboven wist ze
zooveel van mijn soldij over te houden, dat mijn kleerkist zich langzamerhand met slaapbroeken en kabaaien vulde, doch van mijn hart bleef zij verre.’ (Prell, 1893: 103)
4.1.2 Vrouwenloodsen

Vrouwen en kinderen werden onderworpen aan de militaire tucht en de militaire reglementen (het Reglement op den Inwendigen Dienst). Zo mochten de vrouwen
in de ochtend zich niet in de chambrees ophouden. Zij ruimden de kamertjes eerst
op, waarna zij met hun kinderen zich naar de vrouwenloods verplaatsten. Deze
diende als “dagverblijf” en had een eigen uitgang. Hierdoor konden de vrouwen
makkelijk naar buiten om inkopen te doen en de kinderen naar school te laten gaan.
(Baay, 2008: 133) Schuijlenburg noteerde in zijn nota:
‘[..] eene der eerste zorgen bij het bouwen van kampementen is, dat er zoogenaamde vrouwenloodsen worden opgericht waar legio fornuizen de gelegenheid aanbieden tot het braden
en koken van de door de militairen zoo geliefde versnaperingen die het overigen van gouvernementswege verstrekte uitmuntende voedsel in smakelijkheid verhogen. Daar worden de
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lekkernijen der warongs - gaarkeukens - toebereid, zoodat de soldaat niet naar de kampongs en verkoopers van verdacht allooi behoeft te loopen tot aanschaffing van artikelen
die hij in zijn omgeving veel beter en veel minder duur kan krijgen.’ (Bijlage 7: 10)
In de vrouwenloods heerste er meestal doorlopend grote drukte en herrie.
Huilende baby’s in een draagdoek werden in slaap gewiegd. (De Lang, 2011: 57-8)
naast het koken verrichtten de vrouwen hier ook ander huishoudelijk werk, zoals
kleren wassen, strijken en koken. Dit alles vond plaats onder toezicht van een
militair die ervoor zorgde dat de reglementen goed werden nageleefd, anders volgde
er sanctie. (Messink, 2012: 48-9; Baay, 2008: 133)

In de vrouwenloods waren cementen aanrechten en houtskoolovens, waarop
de vrouwen konden koken. In deze vrouwenloods in de tangsi te Magelang zijn
de vrouwen aan het koken en ze zijn ook bezig het wasgoed te strijken, 1908.
(Lanzing, 2005: 156). Schets Michiel Tan van foto uit NIMH.

Volgens Schuijlenburg had men beweerd, dat onder de aanwezigheid van
de soldatenvrouwen in de kazernen, de zindelijkheid en reinheid te lijden had.
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Maar, schreef hij, dat bevoegden tot een geheel ander oordeel waren gekomen. Want
zei Schuilenburg:
‘[..] als men weet dat alle lokalen eenmaal ’s weeks worden leeggemaakt en geschrobt en
dat geene enkele slaaptafel of bedkoets weder op zijn plaats komt dan nadat die buiten de
kazerne flink is gereinigd, dan behoeft men in die richting geene vrees te koesteren.’
(Bijlage 7: 10-1)
De vrouwenloods had geen muren, alleen een dak en lag altijd aan de rand van
het kampement en was omgeven door een hek. Via een poortje kwam men in de
kazerne en een tweede poortje leidde naar buiten. Hierdoor konden de vrouwen,
nadat hun pasjes door de schildwacht bij de uitgang waren gecontroleerd, boodschappen gaan doen op de pasar. In de loods was er altijd bedrijvigheid. De vrouwen
hadden een eigen werkplek, waar ze groenten konden wassen en snijden, rijst koken,
enzovoorts. Haar keukengerei borg de vrouw in een kastje op. (Lanzing, 2005: 155)

KNIL-kampement van een Depotbataljon te Malang op Java. Boven staat de
vrouwenloods. Ook rond deze loods bevonden zich tientallen Inlandse vrouwen
en kinderen. (Bijlage 2: 22)
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Het militaire gezag strekte zich uit over de kostwinner en diens gezinsleden en
gold ook in de vrouwenloods. Kapitein-compagniescommandanten deelden straffen
uit aan vrouwen die hevige onoplosbare conflicten met elkaar hadden, elkaar
hadden uitgescholden voor hoer bijvoorbeeld. De oudere kinderen werden door een
oudere soldaat naar en van school gebracht. Ze moesten keurig in het gelid
marcheren en als er een officier aankwam, moesten ze halt houden, in de houding
staan en gehoor geven aan het commando ‘Hoofd rechts’. (De Lange, 2011: 58, citaat
uit: Dames, 1954: 29, 37)
Wat betreft het straffen geeft de vrouwenloods van de kazerne Sulung een
aardig voorbeeld. Daar inspecteerde op een zekere dag de Hollandse KNIL-militair
Piet Scholte die via Amsterdam in 1915 in Indië was gearriveerd. De vrouwen waren
niet zo van soldaat Piet gecharmeerd. Bij overtredingen van de regels trok hij zijn
bonboekje tevoorschijn. De overtredingen bestonden uit onvoldoende onderhoud
of niet rein zijn van hun afdeling van de kookloods. Wie slordig was geweest, kreeg
vele uren strafcorvee. Voor vechtende vrouwen had Piet een bijzondere straf in petto.
Gedurende een week of langer, iedere middag ‘sprieten’ of schoffelen op de paden
voor de kantoren van de onderofficieren of vegen en schrobben van de loodsen.
(Scholte, 1963: 24, 27 & Scholte, 2007: 26-7)

Vrouwenloods in een KNIL-kampement op Java, circa 1925.
(Reindersma, 2009; Groen, 2009: 127, foto Museum Bronbeek) Schets Michiel Tan.
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In de vrouwenloods was er sprake van een hiërarchie in de leiding van de njais
die de werkwijze van hun partners volgden. De huishoudster met een man die het
hoogste in rang was, meestal de sergeant-majoor, had dan de leiding over de andere
moentji’s. Zij was de “moentji-majoor”. Daaronder had je dan de moentji-sergeants,
moentji-korprals en daarna de gewone moentji’s. Het waren deze vrouwen die bij
aanvallen vaak aan de zijde van de mannen vochten om de vesting (benteng) te
beschermen. (Baay, 2008: 137) Daarover meer in paragraaf 4.2.
4.1.3 Huisvesting

Het KNIL, de njai, het huwelijk en huisvesting waren lange tijd conflicterende
factoren binnen hetzelfde instituut. Ten tijde van WOII zag een KNIL-kampement er
als volgt uit:
‘Afhankelijk van de rang woonden ze op de kazerne of er buiten. Zo woonden Europese
officieren en de Europeanen met een lagere rang met hun gezin buiten het kamp. Inheemse militairen daarentegen woonden met hun vrouwen en kinderen binnen de afrastering, in de compagniegebouwen, de chambrees. Er waren aparte chambrees voor
ongehuwden. De tangsi was van de buitenwereld afgesloten door een kawat of omheining. De indeling van een kamp was vrijwel altijd hetzelfde: aan de voorzijde het wachtgebouw en het korpsgebouw, aan de zijkant de keukens en de vrouwenloodsen en aan de
achterzijde de stallen en materiaalloodsen. Midden in het complex waren de compagniegebouwen met daarbij de sanitaire blokken en wat andere gebouwen, zoals de goedangs:
de voorraad- en proviandkamers. Tussen de gebouwen waren grasveldjes en daarnaast het
exercitieterrein.’ (Aarts et al., 2012: 16)
Bij het ontwikkelen van dit huisvestingsmodel heeft de njai binnen het kazerneconcubinaat een onuitwisbare rol gespeeld. Dat wordt duidelijk uit de bronnen die
verhalen van de dagelijkse, en ook nachtelijke, praktijk in de kazernes.
In de tangsi waren er chambrees, de woon- en slaapzalen van de soldaten en hun
gezinnen. Deze zalen in grote en lange gebouwen hadden een cementen vloer. In de
grote kazernen waren er soms voor de Europese en inlandse militairen aparte chambrees. Weleens sliepen de gehuwde of samenwonende soldaten gescheiden van de
vrijgezellen. (Lanzing, 2005: 148) In de kleinere posten van de Buitengewesten woonde
iedereen ongegeneerd door elkaar. In de chambrees was er geen sprake van privacy.
De zaal had iets van een groot gezin in een eenkamerwoning. Iedereen sliep in dezelfde barak: Europeanen, inheemsen en andere landaarden, vrijgezellen, soldaten
met hun vrouw, alles door elkaar. Ook krioelde het van de kinderen en de huisdieren.
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‘Alles gebeurde in het bijzijn van anderen: eten, toilet maken, drinken, slapen, de liefde
bedrijven en zelfs bevallen.’ (Lanzing, 2005: 149)
In de chambrees hadden de gezinnen een stapelbed voor het echtpaar en een
paar van de kinderen, de andere kinderen moesten op de grond op een tikar (slaapmat) slapen. De ruimte onder het stapelbed werd kolong genoemd en was in gebruik
om spullen te bewaren. De chambrees waren dichtbevolkt en men trachtte enige
privacy te verkrijgen door gordijnen tussen de stapelbedden op te hangen. Soldaten
zonder partner moesten de stapelbedden delen. (Messink, 2012: 48-9) Lin Scholte
beschreef de situatie rond de stapelbedden in de chambrees waar de KNIL-soldaten
met hun huishoudster ’s avonds sliepen:
‘Elk stapelbed met de bijbehorende ruimte was van het volgende afgescheiden door
schutsels of afscheidingen van zeildoek, die als gordijnen neerhingen aan strak gespannen
ijzerdraden.’ (Scholte, 2007: 245, aangehaald in: Baay, 2008: 132)

Kazerneconcubinaat in het KNIL: Slaapzaal, compleet opgebouwd uit bamboe
in een bivak ergens in Atjeh, circa 1890 (Groen, 2009: 129). Er zijn gezinnen op
stapelbedden te zien. De afscheidingen, ook met schutsels en zeildoeken,
zouden voor wat privacy moeten zorgdragen. Schets Michiel Tan.
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Huisvesting nodigde uit tot ontucht
Het meermaals aangehaalde onderzoeksrapport van de christen-officieren
bevestigde dat ‘het kazerneconcubinaat schrikbarende afmetingen’ had aangenomen en
dat daarnaast de ontucht in het Indische leger welig tierde ‘[..] maar verschillende afschuwelijkheden in het rapport genoemd, zoals mishandeling van vrouwen en verkrachting
van kinderen’, waarvan de waarheid door de rapporteurs niet betwijfeld werd,
behoorden tot de uitzondering.[1] Bij Europese soldaten die met hun huishoudsters
in de gemeenschappelijke zaal samenleefden, kwam er ontucht voor. De schuld hiervan lag volgens de christen-officier Verhoeff voor een groot deel op de overheid.
Verhoeff beschreef deze situatie als volgt:
‘Stel u voor eene dergelijke slaapzaal, waar soldaten met en zonder huishoudsters te
zamen verblijven. De kribben zijn in die garnizoenen waar de muskietenplaag niet sterk
is, niet eens door gordijnen omsloten en eene dunne sprei is al de eenige bedekking voor
de inliggenden. En nu onttrekt het nachtelijk duister wel veel aan ’t gezicht, maar toch
kan ieder begrijpen hoe weinig schaamtegevoel nog is overgebleven bij hen die eenige
weken in eene dergelijke atmosfeer hebben geleefd en hoe de hartstochten ook bij degenen
die zonder huishoudster leven, worden opgewekt, doordat zij steeds in gezelschap
van die vaak half gekleede vrouwen moeten verkeeren en den omgang van mannen en
vrouwen moeten aanschouwen. Het zijn er dan ook maar zeer weinigen, die ondanks die
verleiding, niet tot ontucht vervallen en eerbaar blijven leven.’[2]
Pas in 1889, onder minister van Koloniën Keuchenius, bracht de regering enige
verbetering in deze toestand aan. Er werd bepaald dat op elke slaapzaal van Europeanen een gedeelte door verplaatsbare schotten moest worden afgescheiden voor
de soldaten die met huishoudsters samenleefden. Het duurde geruime tijd, voordat
in alle kampementen van de garnizoenen deze bepaling goed kon worden
opgevolgd en toch gaf zij weinig verbetering. (38, p. 9) De christen-officieren meenden bovendien dat de njai zelf schuldig waren aan de zedeloosheid. Ze stelden dat
bijna alle njais van Europeanen met inlanders knoeiden. Aan de andere kant was
dit te verwachten, ‘daar ook de meeste mannen zich niet trouw jegens hunne huishoudsters
verplicht’ achtten.[3]
1889
Soldaten die met huishoudsters in de kazerne samenleefden, hadden vaak moeite
om geschikte logies te krijgen. Er was vrijwel geen privacy en met name officieren
hadden bezwaren tegen het samenleven met een huishoudster vanwege het aanstootgevende karakter. Ter tegemoetkoming van dit bezwaar had generaal Haga
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in de chambrée verplaatsbare houten scheidingswanden laten plaatsen, zodat
‘een grotere of kleinere ruimte kon worden afgezonderd ter bewoning van hen, die in
concubinaat leefden.’[4]
Begin 1889 vond de ‘Opperofficier’ het verdelen van een gedeelte van de kazernen in kamertjes echter niet uitvoerbaar. Hij stelde dat iedereen, bekend met de eisen
van het Indische klimaat, zou weten dat
’[..] daar, waar vele gezinnen bijeen woonden, één kamertje ten eenenmale onvoldoende
zou zijn voor een gezin en dat bovendien gerekend zou moeten worden op tal van accessoires, wilde men niet te kampen hebben met een eindelooze reeks van wanordelijkheden,
zoo niet erger.’[5]

Een gedeelte van een grote Buitenpost op Atjeh, rond 1900 (en twee chambrees,
NM). Rechts een Europese sergeant met zijn inlandse vrouw en kinderen.
De onderkomens zijn groot en primitief en alle vegetatie ontbreekt.
(Lanzing, 2005: 46; Groen, 2009: 132). Schets Michiel Tan van Foto NIMH.
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1900
Vanaf rond 1900 werden in de grote garnizoenssteden ruime kazernen gebouwd
met veel licht, lucht en met stromend water. Onder anderen in Batavia en Magelang
verrezen er grote complexen. (Lanzing, 2005: 147-8) En ook toen werkte de gangbare hiërarchie en rangorde onder de militairen door in de verkregen faciliteiten en
de type woning in de kazerne. Een uitgebreid dossier hierover, naar aanleiding van
een klacht van een Fourier over de hem toegewezen behuizing, is opgenomen in
Bijlage 2 omdat dit verbaal veel duidelijk maakt over het leven in de kazerne.
Gehuwde Europese soldaten werden uitsluitend gehuisvest in de voor hen
bestemde verblijven. Er werd onderscheid gemaakt tussen de eisen waaraan de
logies (met betrekking tot badkamers, privaten, keukens, galerij, enzovoorts) voor
Europese gehuwde onderofficieren en gehuwde minderen moesten voldoen.
(Bijlage 2: 14-5) Ook werd er onderscheid gemaakt tussen onderofficieren die met
Europese vrouwen en hen die met inlandse huishoudsters waren getrouwd. Wat
betreft logies voor deze inlandse gezinnen, werd op wat minder ruimte gerekend
en het logies zou tevens wat minder vrij zijn en in het uiterste geval ontbraken
afzonderlijke accessoires (badkamers, privaten en keukens) geheel of gedeeltelijk.
(Bijlage 2: 17)

Tangsi in Siboga, Sumatra, 1910-1920.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60021521.
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Op Java (Malang, Magelang) verbleven KNIL-onderofficieren, gehuwd of niet,
die de kaderschool bezochten in een kampement met eenvoudige woningen.

Woningen voor onderofficieren e.a. bij een kaderschool te Magelang.

(bijlage 4, p. 22)
De kamers van de kaderschool waren eigenlijk niet geschikt voor gehuwden.
Er was weinig privacy, van buiten kon men binnen in de kamer kijken. Voor de
onderofficieren op de kaderschool was er geen andere keuze. (Bijlage 2: 7-8)
Ter contrast: behuizing hogere officieren
De generaal van het KNIL was gehuwd en had in tegenstelling tot de lagere
militair een paleis van een woning in de kraton te Koetaradja in Atjeh, ca.1880:
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Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012177.

Ook de woningen van de hoofdofficieren van het KNIL te Koetaradja in Atjeh
waren riant en bevonden zich in een rustige buurt, ca. 1880:

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012178.
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De officierswoningen deden niet onder voor wat de hogere lagen van de Europese bevolking zich als woonhuis toebedeelden. Het standsverschil was overal in
het oog springend.

Schets uit: (Van Uildriks, 1893: 18).

Huizen voor Europeanen leken eerder op villa’s, in tegenstelling tot de woningen
van Javanen in de kampong.

Interieur van het huis van een
Europeaan in Nederlands-Indië,
1900-1930.
Bron: Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen. Coll.nr. 60038856.
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Galerij met Europeanen in Nederlands-Indië, 1900-1930.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60038858.

De woningen in een Javaanse kampong zagen er anno 1890 zo uit.
Schets uit: (Van Uildriks, 1893: 55).
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4.2 Het leven te velde
In de tweede contractperiode verbleven de soldaten in principe drie jaar in een
van de veldbataljons en drie jaar in de Buitengewesten. (Lanzing, 2005: 33) In het
kampement – een soort klein dorp - leefden de bewoners, ook vrouwen en kinderen,
volgens de gangbare regels van de militairen. In een grote kazerne waren er
verschillende faciliteiten voorhanden, zoals kleermakers, koks, administratief personeel, cartografen, telegrafisten en ook ingenieurs en artsen. De militaire geneeskundige dienst was uitgebreid. (Reindersma, 2009)
KNIL-militairen van het veldbataljon vertoefden in een grotere kazerne. Veel
privacy had men daar ook niet. Bamboewanden vormden de scheiding van de kamers
(ook van badkamer, keuken en privaat) van de echtparen, waardoor gesprekken
van de buren te volgen waren. Ook had het bezoeken van het privaat door een
getrouwde vrouw een onzedelijk aanzien. De wc lag zodanig dat de vrouw van de
onderofficier bij haar gang naar het privaat mannen en vrouwen vaak schaars
gekleed te zien kreeg, als dezen uit hun bed stapten. (Bijlage 2: 6-7)

Een legerkampement van een Veldbataljon te Malang op Java. Rechts staat de
vrouwenloods. In en rond deze loods bevonden zich vaker ruim vijftig inlandse
vrouwen en hun kinderen. (Bijlage 2: 21)
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De onderofficieren verbleven in de kamers die aan het einde van de chambrees
bevonden. Vaak waren ze met meerdere paren op een kamer. In deze kamers werden
soms getrouwde Europese militairen gehuisvest. Buiten de chambrees bevonden
zich aan de achterkant van de kazerne in aparte gebouwen de badkamers, wc’s en
keukens voor de compagnie. (Lanzing, 2005: 151)
De Europese soldaten, met of zonder vrouw, sliepen op ijzeren bedden met strozak
en een strokussen. Hun inlandse collega’s en hun vrouwen sliepen op houten tafels.
‘Om wat privacy te krijgen sliepen de soldaten en hun vrouwen vaak niet op de tafels en de
kribben, maar op de grond eronder.’ En om nieuwsgierigen het zicht te beletten, hing
men doeken voor het bed. Vaak werden de kinderen in de ruimte onder de slaapplaatsen te slapen gelegd. (Lanzing, 2005: 151-2) De grootvader van auteur Fred
Lanzing die in 1910 tot commandant van het Vierde Bataljon Infanterie in Tjimahi
was benoemd, deed verslag aan Fred over hoe het eraan toe ging:
‘Hij moest zoo, open en bloot, op zijn krib met de nieuwe meid slapen, maar alla, ’t is
’s nachts toch donker en de anderen liggen onder hun klamboe en kijken niet naar me,
dacht-ie. Dit had-ie echter lelijk mis, want ’s anderen daags wist de hele compagnie in
kleuren en geuren te vertellen van de zoete geheimenissen van die eerste nacht.’
(Lanzing, 2005: 149)
Na 1900 kwamen er schotten in de woon- en slaapzalen, waardoor de gezinnen
hun eigen ruimte konden afschermen met gordijntjes. (Lanzing, 2005: 152)
4.2.1 De njai te velde

Veel kazernehuishoudsters (moentji’s) maakten zich tijdens het bestaan van het
KNIL niet alleen in de kazerne verdienstelijk. In wezen functioneerden deze vrouwen
als onbezoldigd verpleegsters, met alle trauma’s die daar bij horen. In dit verband
citeerde Baay uit het werk van schrijfster Székely-Lulofs (Baay, 2008: 154-6) om een
idee te geven van de grote problemen die de njai voor haar man de militair moest
oplossen. Székely-Lulofs schreef:
‘Sadinah is kazernevrouw, bivakvrouw. Ze is niet jong meer. In de kazerne zou ze niet veel
waarde meer hebben. Maar hier, in dit buitenbivak nog wel. Tien jaren al slijt ze haar
leven achter de rechthoek van prikkeldraad, nu eens hier, dan weer daar. Het maakt geen
verschil waar. Overal is de rechthoek hetzelfde: prikkeldraad, barakken, kerkhof. Zesmaal
heeft ze dit al meegemaakt: het maal bereiden en op de man wachten en dan dragen ze hem
dood of stervend binnen of hij komt helemaal niet meer terug… Hij trekt mee op
patrouille en het oerwoud slokt hem op, hij gaat mee op een veldtocht en een klewanghouw
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velt hem neer, hij helpt een benteng bestormen, met een schot in de borst, met een
afgekapte arm, leeggebloed dragen ze hem in een tandoe aan en hij sterft onder haar
blik….’ (Székely-Lulofs, 1984: 19, aangehaald in: Baay, 2008: 154-5)
Uit de tekst van Székely-Lulofs blijkt ook dat het er qua vergunningen en regels
wat anders aan toe ging te velde: ‘Er is wel direct de volgende dag een andere man, of zelfs
soms dezelfde dag al een andere man, de brits blijft nooit langer dan vierentwintig uur
onbezet, er zijn altijd te weinig vrouwen in zo’n bivak.’ (Ibid.)

Een woongedeelte van een Buitenpost op Atjeh, rond 1900. Op de voorgrond in
donker uniform staat links een kapitein en rechts van hem staan een militaire arts
in donker uniform, (Groen, 2009: 133), commandant in burger met zijn Europese
vrouw en drie kinderen. Zij zien er gelukkiger uit en zijn veiliger dan de
vrouwen en kinderen van de verzetsstrijders. Schets Michiel Tan van foto NIMH.

4.2.2 De njai op het slagveld

Sommige kazerne-njais deden wat betreft vechtlust en ruwheid niet onder voor
de militairen. Baay haalde een collega, schrijfster Lin Scholte, aan om dit te illustreren.
Hieruit wordt duidelijk dat het voor de vrouwen soms geen bezwaar meer was zich
tegen haar eigen volk te keren. Het is goed mogelijk dat haar uitzichtloze positie
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(constant kans op verstoting door de soldaat, zeker al verstoten uit de eigen
samenleving, zo zij daarin zou terugkeren) een sterke verbintenis met haar militair
creëerde, het gevoel dat zij hem nodig had.
Scholte schreef hoe de huishoudsters in het heetst van de strijd hun mannen c.q.
soldaten bijstonden. Net als hun partners leden ook zij aan gebrek en ontbering op
de veldtochten.
‘Met geweer en klewang van gesneuvelde kameraden of echtgenoten in hun handen vochten ze mee, vrijwillig, tot razernij gedreven en van haat vervuld jegens degenen die haar
levensmakker hadden gedood. Vrouwen kregen geen ordeteken voor moed, beleid en trouw.
Als teken dat zij “ook erbij geweest waren”, behielden zij die gewoonten uit die ruige
dagen in een mannengemeenschap.’ (Scholte, 1989: 46, aangehaald in: Baay, 2008:
155)
Het uiterlijk van de vechtende njai, de gestaalde moentji, werd haar decoratie,
daaraan kon men aflezen welk moed zij had betoond:
‘Met op het hoofd de “kondé perdom” [haastig opgestoken knot, NM], sigaret erin
gestoken en nog één tussen de lippen, met opgestroopte mouwen, de rand van de sarung
flink boven de enkel, en een ruw vocabulaire; vrijmoedig, recht op het doel afgaand,
kortom: branie, voor niets en niemand bang; zó waren ze. Want zij hadden de dood van
heel nabij gezien. Ze waren het prototype van de tangsi-vrouw in de vorige eeuw;
zij werden het voorbeeld voor haar nageslacht. Haar zonen traden in dienst van de
kompenie; haar dochters trouwden met soldaten en bleven in de tangsi.’ (Scholte, 1989:
46-7, aangehaald in: Baay, 2008: 155-6)
Voor haar heldhaftige bijdrage aan de strijd hoefde de njai van het KNIL niets te
verwachten. Maar soms was deze zelfopoffering wel dé manier om definitief het
soldatenhart te winnen.
Dit overkwam de Javaanse Fien met haar Europese KNIL-militair Theodorus
Poland, wiens verhaal door Baay is opgenomen. Poland, gepensioneerd KNILsoldaat, trad op 21 maart 1855 in het huwelijk met zijn huishoudster, omdat zij hem
20 jaar eerder, in 1833, het leven redde op het slagveld:
‘[…] bij de terugtocht uit Fort Amerongen […] toen zij hem, die zwaar gewond was,
van een gewisse dood redde, door hem met behulp van een bediende, drie palen ver, in een
deken in een bamboe hangende, weg te dragen, hevig gevolgd als zij werden door den
najouwenden vijand en hem later door de linie der vijanden in veiligheid te brengen, terwijl
zij zich zelve in staat van vergevorderde zwangerschap bevond.’ (Baay, 2008: 156)
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Een huwelijk in die tijd van een Europese militair met een Javaanse of andere
Indische njai werd gezien als een zeer hoge beloning. Zoals we hebben gezien, was
het KNIL zelf ook niet gelukkig met verliefde soldaten die netjes wilden trouwen.
Een militair verspeelde dan ook met zo’n huwelijk zijn promotiekansen en plaatste
zichzelf in een sociale uitzonderingspositie. KNIL-officieren was het medio negentiende eeuw helemaal niet toegestaan met een Indische vrouw te trouwen. Als er al
getrouwd werd onder soldaten en njais, dan was dat veelal pas nadat de militair
was afgezwaaid. (Ibid.: 156-7)

Het huwelijk van een KNIL-sergeant met een Indische vrouw, 1915-1925.
(mogelijk heeft het stel al twee kinderen). (In de negentiende eeuw was dit
huwelijk niet toegestaan).
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60042047.
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4.3 De liefde en het huwelijk: zeldzame, maar aanwezige verschijnselen
Het kon gebeuren dat de militairen na afloop van hun diensttijd in Indië bleven,
juist vanwege hun vrouw en kinderen. Er ontwikkelde zich dan een meer liefdevolle relatie dan tot nu toe beschreven is. Ook trouwden buiten de tangsi oud-militairen soms alsnog met hun njai, ondanks de groeiende maatschappelijke afkeuring
van een ‘gemengd huwelijk’. (Groen, 2009) Reggie Baay heeft diverse van die liefdesgeschiedenissen in zijn boek opgenomen. Ze bieden enig tegenwicht aan de constant bij het KNIL-kader levende minachting van vrouwen en soldaten en bovendien
kleuren ze het beeld van het dagelijks leven van de njai.
4.3.1 Alfred Wilhelm en Djoemiha

In zeldzame gevallen kon een Europese KNIL-soldaat van de post in Tjimahi een
echt humane relatie met een Javaans meisje aanvangen. De in 1886 in Hamburg
geboren en tot Nederlander genaturaliseerde Duitse KNIL-soldaat Alfred Wilhelm
was rond 1910 bij de Genietroepen in Tjimahi geplaatst. Alfred was vaste klant in een
eethuisje, niet ver van Bandoeng. En in dit restaurantje werd hij geholpen door de
Javaanse Djoemiha Noerawidjojo. Zij kwam uit Gombong, West-Java en geboren in
1891 en was een van de drie kinderen van haar eenvoudige, niet veel verdienende
ouders. Zij stemde in toen Alfred haar vroeg om zijn njai te worden. Djoemiha ging
akkoord, nam ontslag in het eettentje en volgde Alfred naar de tangsi (kazerne). Als
een echte kazerne-njai volgde Djoemiha haar KNIL-soldaat met al zijn overplaatsingen in de archipel. Er werden een zoon en een dochter geboren. Een substantieel
deel van het gezinsinkomen verdiende Djoemiha in de verschillende kazernes door
op bestelling gerechten voor de soldaten te bereiden. Op 29 maart 1954 kwam
Djoemiha te overlijden, Alfred volgde haar een paar dagen later, op 4 april. (Baay,
2008: 125-6)
4.3.2 Jurjen en Gouw Pe Nio

De in 1862 in Harlingen geboren Jurjen, moest zijn apothekersstudie bekostigen
en nam dienst in het koloniale leger. Hij kwam rond 1887 in Nederlands-Indië aan
en nam gelijk deel aan de militaire acties in het buitengewest Atjeh. Enkele jaren
later werd hij overgeplaatst naar Java. Rond 1906 ontmoette soldaat Jurjen in
Bandoeng de in Soebang (Java) in 1889 geboren Gouw Pe Nio. Zij werd zijn huishoudster. In 1908 beviel zij van een dochter van hem en ze trouwden nog in hetzelfde
jaar. Jurjen verliet het leger en vestigde zich als apotheker in Bandoeng. In deze stad
beviel Gouw Pe Nio van nog twee zonen. (Baay, 2008: 88-9)
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KNIL-militair en
een Indische vrouw,
1905-1930, foto
Indisch Wetenschappelijk Instituut.
Bron: Stichting
Nationaal Museum
van Wereldculturen.
Coll.nr. 30025445.

Het grote leeftijdsverschil tussen de ex-KNIL-militair Jurjen en zijn ex-huishoudster
Gouw Pe Nio (27 jaar) hinderde hen niet al die tijd een gelukkige en duurzame
relatie te hebben. In 1942 kwam Jurjen te overlijden en zijn vrouw Gouw Pe Nio, die
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw naar haar kinderen en kleinkinderen in
Nederland was vertrokken, overleed in 1974; ze werd 84 jaar. (Baay, 2008: 89)
4.3.3 Aart en Djelema

Soldaten die niet repatrieerden bleven soms met hun huishoudster het samenleven
als een heus gezin voortzetten. Mogelijk dat in de loop der jaren er tussen hen zich
echte liefde heeft kunnen ontwikkelen, de basis voor een volwaardige relatie tussen
een Europese christen en een Javaanse moslima. Na hun diensttijd vonden ze
meestal een goede baan bij een bedrijf, anderen begonnen zelf een zaak. Een goede
casus beschreef Reggie Baay. Niet bekend is of deze soldaat Aart, tijdens zijn diensttijd tussen 1882 en 1888 met een njai heeft samengeleefd.
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Aart, geboren in 1863 in Zaandam, nam in 1882 dienst bij het Koloniaal Werf
Depot te Harderwijk. Hij diende van juni 1882 tot en met 1888 als militair in Atjeh.
Aart werd onderscheiden voor trouwe dienst en kreeg ook het ereteken voor
Belangrijke Krijgsbedrijven in Atjeh. Als Aart in de jaren negentig in Bandoeng op
Java zijn militaire baan voortzet, ontmoet hij zijn toekomstige vrouw, de Soendanese (West-Java) Djelema. De militair Aart en Djelema, vermoedelijk geboren in 1880
in Soekadjadi, leven dan in concubinaat in de kazerne. Zij beviel van twee dochters
en hij werd tot sergeant benoemd. In 1900 verliet Aart het leger met behoud van
gagement. Hierna vond de ex-militair een baan als treincontroleur bij de Staatsspoorwegen. (Baay, 2008: 58-9)
Vanwege de kinderen trouwde Aart in 1906 met zijn huishoudster Djelema
(het Soendanese woord voor “mens”). Zij bekeerde zich van moslim tot christen en
bezocht heel trouw de kerk. Haar kinderen en kleinkinderen bezochten de
zondagsschool. Met zijn gagement en het salaris van de Spoorwegen hadden ze een
redelijk goed leven en bewoonden een ruim stenen huis. Na ruim 40 jaar, vlak voor
het uitbreken van WO II kwam de 76-jarige Aart te overlijden. Na de Japanse
bezetting van Indië worden haar kinderen en kleinkinderen geïnterneerd, na de
bevrijding ziet Djelema hen nog eenmaal en daarna nooit meer. In 1953 kwam
Djelema, de ex-concubine en weduwe van de Nederlandse ex-militair Aart, in de
buurt van Bandoeng in eenzaamheid te overlijden. (Baay, 2008: 59-60)
4.3.4 Adriaan, zijn broer Matthijs en Srie

Niet alleen collega-soldaten namen huishoudsters van elkaar over. Ook broers
hielpen elkaar aan een njai. Bij uitzondering kon er soms een huwelijk uit voortkomen voor zo’n Javaanse vrouw, bij wie dan meestal al minstens een kind was
verwekt.
Dit gebeurde de in 1874 geboren Javaanse Srie uit de plaats Blora in MiddenJava. In 1895 werd ze kazernehuishoudster toen ze ging samenwonen met de Nederlandse KNIL-militair Adriaan. Hij was in 1868 in Arnemuiden geboren, nam dienst
in het KNIL en kwam in 1890 in Indië aan. In 1896 werd hij vader van een dochter
bij Srie. Hij erkende zijn kind, en zij werd hierdoor Europese. Eind 1896 liep zijn
dienst bij het KNIL af en hij vertrok alleen naar Holland. Deze verstoting was
echter van tijdelijke aard, Srie en haar dochter hadden “geluk”. De jongere broer
van Adriaan, Matthijs, had ook voor het KNIL dienstgenomen en was net in Indië
aangekomen. Bij hem bleek Srie beter af.
Op Adriaans verzoek nam Matthijs mevrouw Srie als kazerne-njai met haar dochter over en erkende dit meisje als zijn stiefdochter. Met Matthijs baarde huishoudster
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Srie nog zeven kinderen. Na zijn militaire dienst bleef hij in Indië wonen, in de
havenstad Soerabaja, en ging werken bij de gemeente. Ze trouwden en Srie kreeg
christelijke namen, Maria Johanna. Het gezin bleef altijd in Soerabaja wonen.
Matthijs ging nooit meer naar Holland terug, maar bleef bij zijn Javaanse vrouw
en zijn Indo-Europese kinderen. In 1919 overleed hij, amper 49 jaar oud. Srie (Maria
Johanna) overleed op 65-jarige leeftijd in 1939. (Baay, 2008: 159-60)
4.3.5 Popke en Entjih

Het was ook rond dat jaar van de debatten rond het zedelijk peil in het KNIL dat
de Nederlandse KNIL-soldaat Popke in 1911 in het huwelijk trad met zijn Javaanse
concubine Entjih. (Baay, 2008: 135)
Popke, geboren in 1881 te Wilpgom, Marum in de provincie Groningen, diende
twee keer voor zes jaar in het KNIL. De eerste keer deed hij van 1901 tot 1907 dienst
als soldaat bij de koloniale troepen, ging vervolgens terug naar Holland en kwam in
1908 weer in Indië om voor zes jaar weer in hetzelfde leger te dienen. Maar de
tweede keer runde hij, naast zijn werk als militair, samen met een collega een kleine
boekbinderij. Op een bepaald moment kwam Entjih, vermoedelijk in 1887 in de
buurt van Tjimahi geboren, bij hen werken. Zij had een voorkind. Popke was degene die haar aannam en kort daarop werd Entjih ook zijn concubine. Ze woonden
evenwel niet in de kazerne, maar in de boekbinderij. In 1911 traden zij in het huwelijk met het vierde kind op komst. In totaal schonk Entjih het leven aan twaalf
kinderen. Twee van de kinderen kwamen vroeg te overlijden.
Entjih, die geen Nederlands maar Soendanees sprak,’[..] was gehoorzaam, bescheiden en loyaal als het ging om haar man. En lief en zorgzaam als het ging om de opvoeding
van haar kinderen.’ Popke overleed tijdens de Japanse bezetting in 1943 en Entjih
volgde haar Popke in 1958. Uiteindelijk werden ze beiden begraven op het ereveld
Menteng Pulo. (Baay, 2008: 135-6)
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Huwelijksportret
van een KNILmilitair en zijn
Indische vrouw,
1905-1930, foto
van het Indisch
Wetenschappelijk
Instituut.
Bron: Stichting
Nationaal Museum
van Wereldculturen.
Coll.nr. 30025446.

4.3.6 Gemengde huwelijken toegestaan door KNIL, verguisd in maatschappij

Een huwelijk tussen een Europeaan en een inheemse vrouw stond ook onder
druk van de publieke opinie en van de familie. Na 1900 werden meer huwelijken
toegestaan binnen het KNIL, maar juist toen ook werden in de maatschappij de
raciale scheidslijnen in Indië scherper getrokken. Een gemengde relatie was én in
Indië én in Nederland een taboe. De Hollandse mannen van de gemengde stellen
kregen het in de maatschappij en in Nederland extra zwaar te verduren. Deze
onvoorziene aspecten werkten niet in het voordeel van een langdurige relatie tussen
een Europese KNIL-militair en een Javaanse vrouw. De man moest kiezen: zelf
verstoten te worden door zijn familie of bij de familie blijven door zijn inlandse
vrouw te verstoten. Vaak kozen ze voor hun familie.
De Hollandse echtgenoot raakte soms buitengesloten. Bij familie of vrienden in
Nederland was er soms verontwaardiging en afkeuring. De Hollandse zoon die als
KNIL-militair zijn ouders rond 1900 middels een opgestuurde foto liet zien dat hij
met een “swartje” in concubinaat leefde en ook nog kinderen met haar had - dat
ervoer de familie veelal als schokkend. Men sprak er schande over, ‘en niet zelden
leidde dit tot familieruzies en uitstoting.’ (Baay, 2010: 24-5)
4.4 Wegwerpen njai: Van Jan Fuselier tot de hoge heren
Het leven van een njai was onzeker. Ze kon van de ene op de andere dag
weggestuurd worden als haar militair overleed, als hij haar niet meer wilde hebben,
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als hij werd overgeplaatst, of als hij zijn contract had uitgediend. De njai moest vaak
haar biezen pakken, maar hoe vaak dit gebeurde is niet bekend. Tussen 1870 en 1890
keerden per jaar naar schatting 100 tot 300 lagere militairen voorgoed terug naar
Nederland, en een aantal van hen liet hun njai en kinderen achter. Dit illustreert de
zwakke band tussen de militair en zijn huishoudster. De soldaten lieten de indruk
achter dat het van zijn kant vaak bleef bij een ‘afstandelijke genegenheid’, zoals voor
een huisdier. (Groen, 2009: 130)
De eerste ervaring van de pas uit Holland in Batavia aangekomen rekruut August Pell, betrof een ‘weggeworpen’ njai. Pell was met zijn andere nieuw aangekomen maten onderweg naar een bamboekazerne in Meest Cornelis (wijk in Djakarta).
Hij ontdekte in de hoek van een spoorwegstation als eerste een soldatenvrouw,
die gelijk een weduwe in een vissershaven zat te wachten op haar Jan Fuselier:
‘Bij iedere gelegenheid monsterde zij de nieuwaangekomenen, doch de vurig verbeide kwam
niet.’ (Pell, 1893: 28-9)
De vertrekkende soldaat bewees zijn huishoudster zijn zorgzaamheid door haar bij
vertrek naar Nederland ‘over te doen’ aan een andere militair. De kinderen werden
aan een weeshuis afgestaan indien die opvolger de kinderen er niet bij wilde nemen
(meer over de kinderen volgt in het komende hoofdstuk). Voor oudere njais was de
kans groot dat ze als oude jassen werden afgedankt. Kwam een njai niet meer aan
de man, dan moest ze zeker terug naar haar dorp. Hoe het haar daar verging, is niet
bekend. Wel weten we dat ze er vanwege de godsdienst en cultuur als een paria met
de nek werd aangekeken. Misschien kon ze nog de kost verdienen als babu of naaister. Legercommandant W. Boetje stelde echter in 1903 dat ze onvermijdelijk in de
prostitutie belandde. (Groen, 2009)
En waren ook nog andere redenen om huishoudsters met of zonder kinderen en
zonder hun ‘partner’ uit de kazernen te laten vertrekken. Op last van de chef van de
IIe afdeling van het Departement van Oorlog, Van Zijl de Jong, liet het hoofdkwartier van Batavia weten dat een commanderend officier van een kampement ook
bevoegd was tot ‘[..] het verwijderen uit de kampementen der zoogenaamde huishoudsters
van militairen van alle landaarden, die zich aan wangedrag’ schuldig hadden gemaakt.’[6]
Een reden voor deze verwijdering kon zijn het besmet zijn met een geslachtsziekte.
Met andere woorden: men bleef er vanuit gaan dat de vrouw de schuld droeg
van dergelijke besmettingen en in plaats van haar medische zorg te verlenen als
slachtoffer van een besmetting werd zij als dader en besmettingsgevaar buiten de
poort gezet.
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4.4.1 Postkazernesyndroom

De door de KNIL-militairen verlaten huishoudsters en hun kinderen werden
bij verstoting meestal aan hun lot overgelaten. Het werd een ware nachtmerrie
voor deze verlaten Javaanse gezinsleden. De kazernen, het dak boven hun hoofd,
moesten ze verlaten. Maar de dorpshoofden stonden hen niet op te wachten,
integendeel. De meeste dorpelingen beschouwden deze exen van de Europeanen
als een soort prostituees. Zij hadden immers hun armoedige situatie met hun
lichaam willen verbeteren. En van overheidswege waren er weinig regelingen voor
hen in het leven geroepen. Door een nieuwe man wilden deze verlaten vrouwen
hun eer redden, maar ze maakten weinig kans op een nieuwe partner, vooral als
deze kandidaten vernamen dat ze met een Europese soldaat had samengeleefd.
Velen konden uit schaamte en angst voor isolatie niet terug naar hun oorspronkelijke dorpen. Ze durfden niet met anderen over hun kazerneleven te praten en
wilden er ook niet aan herinnerd te worden.
4.2.2 Camphuys: verteerd op de achterboeg, vergeetachtig in het moederland

De band tussen een soldaat en zijn njai kon sterk zijn, al was dat dan op gronden
die anders waren dan voor “gewone” stelletjes. Het KNIL, dat de kosten van dergelijke verliefdheden zoveel mogelijk binnen de perken wilde houden, zal rekening
gehouden hebben met het aloude gezegde: uit het oog, uit het hart. Want zo verging
het menig njai wier soldaat, hoe verknocht ook aan haar, terugkeerde naar het
moederland. Een hartverscheurend fragment uit een roman van Johan Fabricius,
Halfbloed, geciteerd door Reggie Baay, laat de lezer dit haarfijn aanvoelen. Het
verhaal gaat over soldaat Camphuys en zijn njai Ma Sarinah:
‘Zoals gebruikelijk in de Oost, had zij bij hem in de kazerne gewoond. Ze had zijn potje
gekookt, zijn uniform en zijn linnengoed versteld, zijn slagen ontvangen wanneer hij
ontevreden met zijn leven was of op ’s Konings verjaardag een glas te veel had gedronken.
[..] Vier kinderen had zij hem in de jaren van hun samenzijn geschonken; het vijfde was
onderweg toen hij met gezondheidsverlof naar Holland ging [..]’. (Fabricius, 1941: 6,
aangehaald in Baay, 2008: 163)
De bewuste scène beschrijft de laatste momenten tussen de KNIL-militair Jan
Camphuys en zijn Javaanse huishoudster Sarinah in de haven van Batavia, waar hij
zijn gezin op de kade achterlaat:
‘Hij was wat verlegen geweest tegenover de blanken-in-burgerkleren, die samen met hem
aan boord gingen. Omdat hij daar met een inlandse stond en omdat ieder kon zien, dat
zij kinderen van hem had en er nog een verwachtte ook. Hij had haar niet omhelsd, maar
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later had hij van daar boven naar zijn jongste gewenkt, en hij had haar toegeroepen, dat
hij uit Holland geld zou sturen.’ (Fabricius, 1941: 6, aangehaald in Baay, 2008: 75/79)
Maar toen de soldaat Camphuys zich eenmaal in zijn vaderland gesetteld had,
stuurde hij geen geld en liet verder nooit meer van zich horen.
4.4.3 Alexander Cohen: verliefd maar geen geld

De tussen 1882 en 1886 in Indië dienende Nederlandse soldaat en later schrijver
Alexander Cohen verwoordde zijn voornemen om tijdens zijn dienst de Javaanse
juffrouw Djoewita tot zijn vrouw te nemen als volgt:
‘Dat was de realisatie van mijn voornemen om een ‘huishoudster’ te nemen, wat de
deugdzame, officieele definitie was voor: een inlandsch vriendinnetje. De soldaten,
minder euphemistisch, zeiden: een ‘meid’. Ik had, in de kampong, bij haar ouders thuis
nog, een schoon kind gezien, dat ik heel graag tot den rang van ‘njahi’ zou hebben
verheven. Reglementair was daar niets tégen. Maar het ontbrak mij aan kapitaal, aan het
luttele bedrag zelfs, dat ik noodig gehad zou hebben voor Djoewita’s bescheiden uitzet:
een paar kleurige badjoes, een sarong of twee, een kapokken bultzak en de onmisbaarste
keuken-ustensiliën. Ik schreef aan mijn vader om hem 100 gulden te vragen, zonder te
zeggen dat deze som moest dienen voor de vestiging van een gezin.’ (Cohen, 1932: 95)
Cohens zwakke financiële positie maakte een einde aan zijn dromen, die zo hevig
waren en die hij zo indringend kon weergeven:
‘Ik had haar, met de hand op het hart - míjn hand op háár hartje - ik weet niet hoeveel maal
bezworen dat haar godenlijfje zoo slank was als de pinang-palm, en haar stem zoo
welluidend als het gelispel der bamboeblaadjes in den avondwind; dat haar oogen zacht
waren en diep zooals de oogen van den kidang, en haar tanden zoo blank als het vruchtvleesch van den mangistan; dat haar donzige huid den goudgelen glans had van den
rijpen langsep, en haar blauwzwart haar den weerschijn van het gevederte van den vogel
mentjo, alias beo. Haar oogen, haar hartje en haar haren had ik, bovendien, bezongen in
een vierregelig gedicht:
Matahnja Djoewita bientang itam,
Aloes dan wanghi ramboetnjah soetrah,
Widodari di dhalem saorga
Tida ada hati baghitoe.
dat een diepen indruk op haar had gemaakt.’ (Cohen, 1932: 95-6)
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Cohen ontmoette zijn Javaanse Djoewita nog een tweede en een derde keer.
Bij een van deze gelegenheden schonk hij haar een Europese slendang van zijn
stiefmoeder uit Leeuwarden die hij tijdens een verlofdag kreeg:
‘Zij drapeerde zich met haar ‘slendang blandah’, elken keer dat zij naar den passar ging,
en gebruikte dan de vier wit-satijnen ‘tsitsis’- zakjes, aan de hoeken, voor de onderscheidenlijke bewaring van centen, halve stuivers, dubbeltjes, en kwartjes. De in minnedrift
ontgloeide soldaat-schrijver wikt, maar Onze Lieve Heer beschikt! Als mijn vader mij
100 gulden had gestuurd, in plaats van 25, dan was er, vermoedelijk, geen eind gekomen
aan de idylle tusschen Djoewita en mij, en zou ik, verslapt door de geneugten van Capua
- liefde, doerengs, en gamelan-muziek - misschien allerlei dingen over mijn kant hebben
laten gaan. [..]
Zoo als het nù liep, en ik buiten staat was ons huishouden op een eenigszins solieden,
stoffelijken grondslag te vestigen, zag ik mij genoodzaakt Djoewita haar woord terug
te geven.... Selamat tinggal, Djoewita! Selamat tinggal, hati ienten! Der Mann muss
hinaus, ins feindliche Leben!’ (Cohen, 1932: 96-7)
4.4.4 Verstoting in de burgermaatschappij: Snouck Hurgronje

Ook in de burgermaatschappij kwam uitsluiting veelvuldig voor. Vele huishoudsters die verstoten werden en/of hun kinderen ontnomen zagen, raakten gedemoraliseerd en anderen pleegden zelfmoord. Baay beschreef een tragisch voorbeeld:
‘[..] een jonge Javaanse die als bijzit van een Europeaan enkele gelukkige jaren heeft
gekend, maar op een dag wordt weggestuurd om plaats te maken voor een Europese
vrouw. Voor de njai betekent dit het verlies van alles wat zij als bijzit, inclusief haar
zoontje. Dat is meer dan zij verdragen kan; naast het ledikant van haar slapende kind
pleegt zij vervolgens zelfmoord.’ (Baay, 2008: 102-3)
Het kwam ook vaak voor dat de Europese man zijn zwangere njai wegstuurde of
dat hij later het (voor de wet inlandse) kind, als hij terugkeerde naar Holland of met
een Europese vrouw trouwde, terugstuurde naar haar kampong. (Baay, 2008: 104)
Deze kinderen werden de latere paupers van Indië (zie het volgende hoofdstuk).
Op dit punt zal ik één geval van zo’n civiele verstoting belichten omdat dit naar
mijn indruk zeer veelzeggend is voor de positie van de inheemse vrouw. Uit al het
voorgaande kan immers opgemaakt worden dat soldaten noch KNIL veel wisten
van de lokale cultuur of zich er niets aan gelegen lieten liggen. Het wakkerde hun
vooroordelen aan en ze grepen die aan als reden om de inheemse mensen te behandelen zoals zij deden. De uitzondering op dit alles wordt gevormd door één van
Nederlands eerste arabisten. Een geleerd man van goede afkomst met enorm veel
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kennis én ervaring met betrekking tot de Oost-Indische kolonie. Als er een Europeaan was die wist wat de verstoten concubine en haar kinderen te wachten stond bij
verstoting, dan was hij het wel. Als er iemand was die in de sociale positie verkeerde
om een andere behandeling aan een concubine te geven, dan was hij het wel. Deze
man was één van de grootste voorvechters van de ethische politiek, die verheffing
van het inheemse volk bepleitte. Hij had in de praktijk het goede voorbeeld kunnen
geven. Maar hij deed het niet.

Christiaan Snouck Hurgronje.
Bron: Moereels, 1938.

Ook de scherpzinnige Kartini was onder de indruk van Christiaan Snouck
Hurgronje, één van de eerste grote Islamologen van Nederland. In een brief uit 1902
vroeg zij haar vriendin in Nederland om de ook toen al beroemde en zeer gewaardeerde wetenschapper, een vraag te stellen:
‘Zou u zoo zeer vriendelijk willen zijn als u uw vriend dr. Snouck Hurgronje ontmoet,
ZEd. te vragen of er bij de Mohammedanen ook wetten van meerderjarigheid bestaan als
bij u? Of zou ik ‘t wagen, mijzelf tot ZEd. te wenden om inlichtingen? Ik zou zoo graag
het een en ander willen weten over de rechten en plichten, of beter nog over de wetten der
Mohammedaansche vrouw en dochter. Een mooie geschiedenis, ik moet er mij voor schamen, dat wij dat zelf niet weten. Wij weten zoo bitter weinig!’ (Abendanon, 1912: 162)
Zij lijkt dan ook niet op de hoogte geweest te zijn van Hurgronjes persoonlijk
leven want ze zou er stellig anders over gedacht hebben.
Op Java werd in 1890 de 17-jarige Sankana gedwongen tot een islamitische
huwelijk met regeringsadviseur Snouck Hurgronje, de man die sinds zijn reisverslag uit 1888 wereldberoemd was en geen kwaad kon doen bij de Nederlandse overheid en in wetenschappelijke kringen. Sankana baarde vier kinderen en overleed bij
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een miskraam in 1896. Kort daarop, in 1898, werd een 13-jarig inheems kind uit
Bandung uitgehuwelijkt aan de 41-jarige Snouck Hurgronje. In 1905 werd uit dit
huwelijk een zoon geboren. (Keesing, 1996: 86-7) Hurgronjes laatste klap in het
gezicht van zijn inlandse vrouwen was de behandeling van hun beider kinderen:
‘De ‘ethische’ wetenschapper en regeringsadviseur maakt de grote veranderingen in
Indië [..] niet meer van nabij mee. In 1906 keert hij, na in onmin te zijn geraakt met gouverneur-generaal Van Heutsz, terug naar Nederland. Zijn inheemse vrouw en vijf
kinderen laat hij achter met het dringende verzoek nimmer zijn naam te gebruiken,
meer onderwijs dan de koranschool te volgen of - God verhoede het - hem na te
reizen. [nadruk NM] In Leiden aanvaardt hij het hem aangeboden hoogleraarschap,
maar pas nadat hij zich heeft verzekerd van een adviseurschap ‘voor het leven’ bij het
ministerie van Koloniën. In 1910 trouwt Snouck, volgens de gangbare christelijke
wetten en zeden, met Ida Maria Oort.’(Blessing, 2007: 4-5)
In Europa zwegen de mannen, ex-soldaten en burgers gelijk, liever over hun
handel en wandel met de njai in de Oost. Zoals de vader van Reggie Baay, kind van
de Javaanse njai Moeinah en de Europese ambtenaar Louis Henri Adriaan Baay. Een
voorouder van deze Louis, de heer Pieter Baay, diende in 1854 zes jaar in het koloniale leger van Indië. Reggie’s vader, geboren in 1919, zweeg tot zijn dood in 1998
over dit deel van zijn leven. De Europeaan Louis Baay hield, na erkenning, het kind
en stuurde zijn concubine Moeinah zonder pardon weg, terug naar haar kampong.
Moeinah mocht nooit meer in de buurt van haar kind komen. (Baay, 2008: 9-13)
Zulke traumatische ervaringen bleven deze slachtoffers, moeder en kind, tot de
dood achtervolgen en het waren zulke trauma’s die ook ten grondslag lagen aan het
veelvuldig tot armoede vervallen van verstoten moeders en kinderen. Sinds de VOC
had men niet alleen een nieuwe, zeer omvangrijke bevolkingsgroep verwekt, maar
ook eigenhandig een nieuwe sociale klasse in het leven geroepen: de zogenaamde
‘paupers’ die naast de vele, vele ontheemde kinderen een serieus probleem vormden
voor de besturen in het moederland en de kolonie. Er zou beargumenteerd kunnen
worden dat de discussies omtrent het pauperisme en niet de hang naar zedelijkheid
uiteindelijk het einde van het kazerneconcubinaat hebben ingeluid.
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Hoofdstuk 5
Pauperisme, verstoten kinderen
en de afschaffing van het kazerneconcubinaat
Begin twintigste eeuw bezocht Kamerlid Henri van Kol Oost-Indië. Hij raakte
danig onder de indruk van zijn waarnemingen rond het kazerneleven van Europese
soldaten met hun inheemse huishoudsters en hun hieruit voortgekomen kinderen.
Wat hij hierover schreef in zijn verslagen, combineerde alle gevolgen die het kazerneconcubinaat in de Oost-Indische samenleving had veroorzaakt in 70 jaar tijd (de
voedingsbodem die door de twee eeuwen VOC gecreëerd werd niet meegerekend).
Dat waren twee in het oog springende fenomenen:
-

de grote hoeveelheid paupers, dat wil zeggen het deel aan lager wal geraakte
Europeanen en Indo-Europeanen;
de grote hoeveelheid verstoten KNIL-kinderen, die er niet beter aan toe waren.

Van Kol in zijn reisverslag:
‘Het bestaan dier meeste soldatenkinderen is in-treurig, daar hun vaders hen in den steek
hebben gelaten, de moeders hen niet helpen kunnen, en in de Indische maatschappij geen
plaats voor hen is te vinden. Men behoeft slechts de registers van het toevluchthuis van
den heer Van der Steur te Magelang in te zien, om te kunnen beseffen welk een zee van
lijden die telgen onzer kazernen vertegenwoordigen.’ (Van Kol, 1903: 769-70)
Van Kol noemt iemand die in dit hoofdstuk over de gevolgen van het kazerneconcubinaat veelvuldig aan bod zal komen: godsdienstleraar Johannes van der Steur.
Hij opende weeshuizen voor de KNIL-kinderen (die technisch gezien geen wees
waren, maar verstotenen) en had een sterke stem in de opmaat naar de afschaffing
van het kazerneconcubinaat. Van der Steur hield registers bij van weeshuizen en
de toestand en achtergrond van de kinderen en hun ouders. In die registers vond
Van Kol de schokkende oorzaken van het leed van de kinderen. Het is een passage
die ons niet alleen veel over de kinderen maar ook over de aard van de vaders leert:
‘A.... heeft zijn kind verlaten en leeft nu in dronkenschap; B.... werd wegens losbandigheid uit het leger gejaagd en stierf aan syphilis of delirium tremens; C.... heeft zijn 6 kinderen, toen de drankverkoop niet genoeg meer opleverde, eensklaps verlaten; D.... verkocht
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de meubeltjes en de kleederen van moeder en kinderen en is spoorloos verdwenen; E.... is
in een dronkemansvechtpartij gedood; F.... werd krankzinnig, en G.... pleegde zelfmoord.
En verder gaat dat eentonige relaas van namelooze ellende en van dierlijke verbastering:
>> dood gedronken aan jenever"; >> leefde in bestialiteit"; >>> veneriek, verstompt,
vervuild"; >> gestikt in jenever beroerte"; >>verdronken in een put"; >>leeft zwervende
en stelende op de passars"; >> leefde met veel vrouwen";....>>pleegde ontucht met eigen
dochter"; >>was teringleider of opiumschuiver";....>>het hele gezin leed aan geslachtsziekten"; >>de kinderen leefden als vagabonden", enz. enz. en altijd weer het refrein:
>>heeft de kinderen verschopt, verlaten", die soms achterbleven met een krankzinnige
moeder, een vader in Europa, dan wel zonder eenigen steun op aarde. De vader dronk,
ranselde vrouw en kinderen, om dan te verdwijnen in de gevangenis of in het graf,
of over zee te trekken zonder ooit meer iets van zich te laten hooren!
Terwijl de vaders in Indië zijn »schenken zij de kinderen weg als jonge honden",
laten de meisjes opgroeien in ontucht, verwaarloozen de jongens; in deze gezinnen is
van opvoeding geen sprake, is ouderliefde een onbekend woord.’ (Van Kol, 1903: 769-70)
Van Kol constateerde dat kinderen van de Europese soldaat na een vreugdeloze
kindertijd een harde jeugd wacht en dat zij van jongs af aan gebukt gaan onder de
harde noodzaak dagelijks te moeten overleven, terwijl bij vrijwel allemaal de kans
ontbreekt om zich hier uit op te werken:
‘Zonder opleiding, zonder eenige protectie slenteren zij rond, zoekende een bestaansmiddel;
en dan is het leger voor velen hunner nog de eenige toevlucht. Doch ook dáár moeten zij
lijden door de vloek hunner geboorte; terwijl voor den gegoede sinjo alle rangen tot de
hoogste toe open staan, is de arme bastaard gedoemd om tal van vernederingen te verduren.
Scheldnamen als: »blauwe vent, lekkerpieper, zwart mormel, klipsteen, zwarte aap, blauw
lijk", zijn er schering en inslag; en de beleedigde moet al die krenking stilzwijgend
verkroppen om erger te voorkomen. Eenmaal oud geworden, ziek en gebrekkig, leeren zij
nog meer de hardheden van het leven en de doemnis hunner afstamming kennen. Voor
hen is van de wieg tot aan het graf geen plaats te vinden in het land hunner geboorte;
zij zijn paria’s op eigen bodem; zij zijn paria’s op eigen bodem.’ (Van Kol, 1903: 770)
Dat is de wereld die de erfenis van het KNIL mag heten. In dit hoofdstuk beschrijf ik enkele facetten vooral gericht op het pauperisme en de kinderen, alvorens
toe te komen aan de uiteindelijke afschaffing van het concubinaat dat een zegen
mocht heten, ware het niet dat de vrouw om wie alles al die tijd had gedraaid, er
geen haar beter van werd. Haar lot was het, om definitief weggeworpen te worden
na gedane diensten.
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5.1 Het pauperisme
In 1872 liet de regering een commissie onder leiding van H.M. Andrée Wiltens,
lid van de Raad van Indië, onderzoek doen naar de armoede onder Europeanen
in Batavia. Het doel was onder meer uit te zoeken of “inlandse kinderen” moeite
hadden met het vinden van een middel van bestaan. Ook moest de commissie
nagaan of er in Europa geborenen waren die dezelfde problemen hadden. (Bosma
e.a., 2003: 216)
In de steden en dorpen zwierven er veel aan lager wal geraakte Nederlanders,
vooral oudgediende militairen. De commissie Wiltens vond in Batavia 39 “geboren
Europeanen” rondlopen die geen “voldoende” inkomsten genoten en onder hen
waren er 22 oud-militairen. (Bosma e.a., 2003: 217) In Semarang (500 kilometer ten
oosten van Batavia en een vergelijkbare omvang) was het een ander verhaal. Rond
1872 bevonden zich hier vele van Magelang, Ambarawa, de Vorstenlanden en
elders toegestroomde, aan lager wal geraakte oud-militairen, kreupel, gehandicapt,
alcoholistisch, en grote aantallen weeskinderen en verstotenen. De twee weeshuizen van Semarang deden dienst als verzamelplaats van verweesde en ontheemde
kinderen uit geheel Indië, vooral van kinderen van militairen. (Bosma e.a., 2003: 230)
Alleen al op basis van het onderzoek van de commissie Wiltens, dat zich beperkte
tot Batavia, concludeerde men eensgezind dat het KNIL de oorzaak was van het
ontstaan van de pauperklasse in de kolonie.
5.1.1 Vooroordelen fnuiken vroege bestrijding pauperisme

Enkele leden van de Raad van Nederlandsch-Indië vatten in 1887 het plan op
om minvermogende Europeanen land- en tuinbouw te laten uitoefenen, door hen in
het bezit te laten komen van een stukje grond. Zij vroegen zich af
‘[..] of ter bestrijding van het pauperisme onder de Europeanen en met hen gelijkgestelden
het niet wenselijk en mogelijk zou zijn om door aan minvermogenden zoo ook aan gewezen
militairen kleine stukken grond af te staan die lieden in de gelegenheid te stellen de
land- of tuinbouw op kleine schaal te beoefenen en daarmede den kost te verdienen.’[1]
De voorzitter van de onderzoekscommissie uit 1872, Andree Wiltens, tevens
vice-president van genoemde Raad, was ook landbezitter in de kolonie. Hij wilde het
advies niet steunen om op Java kleine stukken grond aan Europese paupers te doen
toekomen. Hij kon zich ook niet verenigen met een voorstel van een directeur om
hen een ambacht te laten leren aan de ambachtsschool te Batavia. Uit de stukken
hieromtrent komt het beeld naar voren dat men deze mensen eigenlijk al opgegeven
had en tot niets meer dan legerdienst of verder wegzinken in staat achtte.
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Andree Wiltens is duidelijk tegen de plannen.
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Wiltens beargumenteerde zijn standpunt door te stellen dat deze Europeanen
niet tot veldarbeid te bewegen waren. Bovendien waren hij en ook de residenten van
Semarang en Cheribon bang dat bij deze categorie minvermogende Europeanen:
‘[..] de neiging tot dienstneming bij het leger zou kunnen verflauwen. Langs dien weg is
het pauperisme op de meest gewenschte wijze tegen te gaan en kan deze zaak met het oog
op de belangen van het leger niet te veel worden bevorderd.’
Het leek erop alsof Andree Wiltens en de residenten van Semarang en Cheribon
de paupers zagen als een reservoir voor toekomstige soldaten. Terwijl toch zijn eigen
onderzoek uitwees dat het KNIL juist ook de oorzaak was. Desalniettemin waren
deze heren van mening dat het geen goede zaak was om “verkeerde” verwachtingen
te wekken bij deze mensen. Als men nu de gelegenheid openstelde om op kleine
schaal grondbezitter te worden dan zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben ‘[..]
dat van de hulp der Regeering verwachtingen zouden worden gekoesterd die het soldaatworden op den achtergrond zouden doen komen.’ En dat was dus duidelijk niet de
bedoeling.
In een nota, opgesteld door de
meeste hoofden van het gewestelijk bestuur van Java en Madura,
werd ook het advies van de resident van Japara opgenomen. De
resident liet het gouvernement
weten niet eenig heil van de vorengenoemde maatregel te verwachten.

Ook de resident van Japara (Java)
verwachtte niet veel van een
Europese pauper, niet in het
algemeen en niet met een stuk
grond.
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5.1.2 Pauperisme aan zedelijk peil KNIL, kazerneconcubinaat, verbonden

Op 28 juli 1900 bood godsdienstleraar Johannes van der Steur een opstel over
pauperisme in Nederlands-Indië aan de directeur van Onderwijs, Eeredienst en
Nijverheid, W. Stortenbeker. In dit stuk betoogde Van der Steur, ‘in de eerste plaats,
dat het pauperisme onder de Europeesche maatschappij in het nauwste verband staat met de
zedelijkheid en vooral met het concubinaat in de kazerne.’[2] Hij bevestigde dat:
‘[..] het een feit is dat pauperisme in Indië schrikbarend toeneemt en dat de toekomst van het
opkomend geslacht der kleine luiden meer dan donker is, vooral voor de gepensioneerde
militairen, die van kleine pensioentjes moeten leven, groote gezinnen hebben en geen werk.’[3]
De levens van Europese vaders van deze kinderen, zelf gepensioneerde militairen,
ontslagen van de militaire discipline waaraan zij onderworpen waren, ontaardden
meestal in dronkenschap en ontucht. Het was zeer ernstig de vraag wat er van de
kinderen van dergelijke ouders moest worden. De dagbladen wezen, soms overdreven, op het dreigend gevaar van dit pauperisme. En met giften zou het bestaan
van dit vraagstuk niet weg te nemen zijn.[4]
In 1902 besloot de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië een commissie
samen te stellen om te onderzoeken welke maatregelen getroffen zouden moeten
worden om het pauperisme onder deze mensen tegen te gaan. De armenzorg
voor de Inlandse en met deze gelijkgestelde bevolking viel aanvankelijk buiten de
opdracht van de gouverneur-generaal. Tot voorzitter en secretaris van deze commissie werden benoemd respectievelijk D.F.W. van Rees en S. de Graaff en daarnaast
bestond de commissie uit onder anderen A.S. Carpentier Alting, predikant te
Batavia, M.J.D. Claessens, pastoor te Buitenzorg, P.D. Haag, godsdienstleraar te
Batavia en J. van der Steur, godsdienstleraar te Magelang.[5]
Deze commissie concludeerde uiteindelijk dat het KNIL, haar lage zedelijk peil
en het kazerneconcubinaat de zwaarst wegende factoren waren die aan de wieg
stonden van de verpaupering. In 1901 waren in Semarang van de 652 “mingegoede”
gezinshoofden een aantal van 263 (40 procent) oud-militairen. Onder deze groep
bevonden zich de meeste “paupers”, mannen die volgens de enquête minder dan
75 gulden per maand verdienden. Meer dan de helft van deze militaire paupers
kwam ooit uit Europa. (Uitkomsten der pauperisme-enquête. Algemeen verslag, 12,
geciteerd in: Bosma e.a., 2003: 231) In geheel Java en Madoera was 30 procent van de
paupers oud-militair. (Rapport der pauperisme-commissie, La c, 2, geciteerd in:
Bosma e.a., 2003: 231) De meeste paupers die in Europa waren geboren, waren
oud-militairen, onder wie zich veel onderofficieren bevonden. (Uitkomsten der
pauperisme-enquête. Algemeen verslag, 19, geciteerd in: Bosma e.a., 2003: 231)
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De commissie bracht ook een aantal verbeterpunten naar voren met als einddoel
de geleidelijke afschaffing van het kazerneconcubinaat en de intrede van het soldatenhuwelijk. Op deze voorstellen kom ik terug in paragraaf 5.4 die gaat over de
afschaffing van het kazerneconcubinaat.
5.1.3 Toename pauperisme door misbruik erkenningsregeling

Zoals eerder aangegeven bestonden er regelingen volgens welke de Europese
soldaten hun onwettige kinderen konden erkennen om ze daarmee in een iets hogere
sociale stand te verheffen. Met de opkomst van het pauperisme werd die regeling
een probleem. Hij werd door ex-soldaten misbruikt als bron van inkomsten: voor
geld, drank of andere zaken. Dit maakte dat ze elk kind erkenden dat maar aangeboden werd, waardoor de “Europese” pauperstand steeds omvangrijker werd.[6]
Midden 1901 informeerde de eerste gouvernements-secretaris van NederlandsIndië de directeur van Justitie over het misbruik van de regeling omtrent de erkenning van kinderen met een Javaanse moeder. Godsdienstleraar Van der Steur
stuurde de autoriteiten over deze kwestie een nota waaruit de gouvernementssecretaris citeerde:
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Passage uit de nota van Johannes van der Steur aan de gouverneur-generaal.[7]
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Twee jaar later fulmineerde E.B. Kielstra tegen deze erkenningsregeling waarin
hij niets dan kwaad zag. Daarbij haalde hij enkele cijfers aan die wel zeer tekenend
waren voor omvang en ernst van deze zaak:
‘Aan de lichtzinnige kindererkenning moet een einde komen. De omvang van het kwaad
kan niet beter blijken dan uit een paar cijfers: op Java en Madura had men in 1902
tegenover 1759 wettige en 163 door opvolgend huwelijk gewettigde, niet minder dan 245
onwettige en 802 erkende kinderen. Twee van deze laatsten waren bij de erkenning reeds
39 jaar oud! Op de Buitenbezittingen waren de genoemde categorieën achtereenvolgend
523, 37, 65 en 188.’ (Kielstra, 1903: 544-5)
Kielstra sluit aan bij hetgeen ik heb besproken in Hoofdstuk 3. De institutionalisering van het kazerneconcubinaat bracht allerlei onverwachte gevolgen met zich
mee. Overigens wees Kielstra erop dat dit ook een gevolg was van de ondoordachtheid waarmee de regelgeving tot stand was gekomen:
‘Met onze voorschriften van kindererkenning klakkeloos uit het Nederlandsch Burgerlijk
wetboek over te schrijven, (art. 335-344, Ind. B.W. art. 280-289) heeft men, schijnt het,
niet gedacht aan de geheel verschillende gevolgen, aan die erkenning verbonden zoodra
er eenig bedrog wordt gepleegd.’ (Ibid.: 543)
Ook Kielstra verbond het pauperisme aan het kazerneconcubinaat en was zich
daarbij terdege bewust van de mate waarin dit ingebed was in het KNIL:
‘[..] in de laatste veertig jaren is gaandeweg eene evolutie gekomen in de denkbeelden te
dien opzichte [civiel concubinaat, NM]. Maar wat de Europeesche militairen betreft
en de personen die daarmede kunnen worden gelijk gesteld, - bij hen is van zoodanige
evolutie nog weinig te bespeuren. En aldus worden jaarlijks honderde kinderen geboren,
waarvan een goed deel, indien geen krachtige maatregelen werden genomen, bestemd is
de gelederen der paupers te vermeerderen...
Die krachtige maatregelen kunnen niet gericht worden tegen het concubinaat, dat niet
dan zeer voorzichtig en met moreele middelen kan worden bestreden, - maar wel tegen de
lichtvaardige kindererkenning.’ (Ibid.: 546-7)
5.1.4 Pauperisme en kazerneconcubinaat onlosmakelijk verbonden

De rapportage in 1913 van de NCOV aan de minister van Koloniën, bevatte ook
passages over de in concubinaat geboren kinderen van Europese militairen en, onder
anderen, Javaanse vrouwen: de Indo-paupers. De toestand in 1913 beschreef men als
volgt.[8]
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Buiten het huwelijk kon men niemand het vaderschap over een kind opdringen.
Het familierecht gold niet voor het buiten de echt geboren kind, bijvoorbeeld het
kind van de Europese militair met een Javaanse huishoudster. Kreeg een Europese
militair bij zijn huishoudster een kind, dan hield hij dit kind zolang hij de moeder
bij zich had. Maar een klein deel van deze nakomelingen werd door hun vaders erkend, waardoor er zekerheid was voor hun rechtspositie en zij gelijkgesteld konden
worden met Europeanen. Dit kwam hen later ten goede bij het vinden van werk,
bijvoorbeeld ‘bij dienstneming in het leger.’
‘In de meeste gevallen worden zij echter niet erkend, en blijven zij, indien de moeder bij
vertrek van den Europeaan of eerder, zich uit het kampement moet verwijderen, en met
haar kind onverzorgd achter.’
De christenofficieren beseften dat zo een kind van gemengd bloed met een lichtere huidskleur en meer Europees type, zich ‘nimmer geheel Inlander zal gevoelen,’ ook
als het kind in de kampong zou opgroeien. En hadden deze kinderen de eerste jaren
in de kazerne doorgebracht, en waren ze daar tijdens hun groei voortdurend in aanraking gekomen met Europeanen en Indo-Europese kinderen, dan zouden ze zich
volgens de officieren ‘nooit thuis gevoelen in de kampong.’ En als dit Indo-kind, een
pauper in wording, de tienerleeftijd (de jaren des onderscheids) had bereikt, dan zou
hij zich verstoten voelen. Hij zou zich niet thuis zou voelen in de omgeving waarin
hij was opgevoed, niet wettelijk erkend zijn en ook niet in staat zijn een plek in de
maatschappij te verwerven waartoe hij meende thuis te behoren.
5.2 De kinderen uit de tangsi: KNIL bedruipt zichzelf
Het pauperisme was vanzelfsprekend niet nieuw in 1872, het was al zo oud als
het kazerneconcubinaat. Daarvan getuigt een sprekende passage uit het werk van
J.B.J. van Doren die in 1851 schreef over een ontmoeting in 1827 met een negenjarig
meisje:
‘In verontwaardiging zult gij op den hardvochtigen Europeaan nederzien, die zijne
kinderen, bij eene inlandsche huishoudster verwekt, in ellende en armoede aan hun lot
overlaat: zoo ontmoette ik in 1827, bij gelegenheid eener inspectie in het Chèribonsche in
een kampong digt bij lndramnyo, een negenjarig meisje (een onecht kind van eenen
twee jaren te voren gerepatrieerden kanonnier) wier kleur van huid en hoofdhaar hare
afkomst verried, welk ongelukkig kind aan zich zelven overgelaten in armoede en ellende
rondzwierf, terwijl hetzelve van hetgeen de inboorlingen het toewierpen leefde. In dien
toestand, van alles wat haar eens dierbaar was verlaten, werd ik door medelijden bewogen
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en kwam tot het besluit dit ongelukkig meisje onder mijne bescherming mede te nemen
en haar bij eenen mijner vrienden, die gehuwd was, in de kost te besteden. Ziedaar een
voorbeeld van een onecht kind, zoo als er zich op Java honderden voordoen.
Strekt het niet tot schande dat zulke voorwerpen, die hunne afkomst op het aangezigt
dragen, op die wijze den Europeaan in het oog van de Javaansche bevolking in achting
doen dalen? En wie toch kan ons de verzekering geven, dat dit geslacht uit gemengden
bloede, aan zich zelven in dien ellendigen toe stand overgelaten, en tot de jaren van onderscheid gekomen, met den inlander vermengd, geene onheilen zal berokkenen? Ware het
derhalve niet wenschelijk, dat de Indische Regering zich over zulke ongelukkige kinderen
ontfermde, tot het opnemen derzelve geschikte inrigtingen daarstelde, om hen aldaar tot
nuttige leden der maatschappij te vormen en de daaraan verbondene kosten, door bezuinigingen op nuttelooze uitgaven te bewerkstelligen, voor hare rekening nam: dan zouden
zulke schandelijke tooneelen ophouden te bestaan, en de Europeaan over het algemeen
te dien opzigte bij den inlander in achting rijzen.’ (Doren, 1851: 154-5, nadruk NM)
In de loop van de eeuw is er voor de kinderen geen wezenlijke verandering
gekomen in hun situatie, noch, typisch genoeg, in de vrees van de Europeaan voor
de eventuele wraakzucht van deze kinderen. Kielstra schreef in 1903:
‘Zoo kan men spreken van ‘verwaarloosde,’ ja ‘verwilderende’ Europeaantjes... in de
kampongs! Zijn deze eenmaal volwassen, dan zijn het in werkelijkheid inlanders van het
slechtste soort, met min of meer Europeesch type, met min of meer pretentiën als Europeaan; een plaag voor de inlandsche bevolking, een last voor het bestuur. Misschien,
bij toenemend aantal, een gevaar: zij haten allicht al wat Europeaan is en hen niet als
mede-Europeaan beschouwt.’ (1903: 543)
Maar al vanaf het prille begin had men wel een oplossing die tot in de twintigste
eeuw werd bepleit en uitgevoerd: de verweesde kinderen opnieuw klaarstomen
voor het KNIL, de jongens als soldaat, de meisjes als soldatenvrouw, of –concubine.
Daar deed men niet moeilijk over tot in de twintigste eeuw.
5.2.1 Vroege zorgen bij de legertop – de opmaat naar de pupillenschool

De militaire top maakte zich in 1835 al zorgen om het armoedig bestaan van de
Indo-kinderen. Generaal-majoor H.J.J.L. Ridder de Stuers, als biologische vader van
de verstoten bastaard Karel van der Heyden een ervaringsdeskundige, schreef een
memorie aan het Indisch gouvernement waarin hij voorstelde de kinderen direct
weer voor het leger te bestemmen:
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‘Tot dat einde zou ik wenschen, dat alle Inlandsche kinderen van het mannelijk geslacht,
wier ouders genegen zijn hen af te staan, (en hoevele soldaten tellen wij niet in de gelederen, die niet in staat zijn hunne kinderen te onderhouden, ja die ze zelfs geheel aan de
moeder overlaten, zoodat ze zich in de kampongs onder de inboorlingen verliezen!)
vereenigd werden en geplaatst in een établissement, op te rigten in eene goedkoope en
gezonde streek van Java, alwaar, zij, als pupillen van den Staat, onder opzigt van eenige
brave oud-gedienden, eene geheel militaire en strenge opvoeding zouden genieten. Hunne
instructie zou zich, behalve lezen, schrijven en rekenen (alles op Lancastersche wijze),
geheel tot militaire oefeningen moeten bepalen.’ (Veth, 1851: 92)
Eerder bleek al dat hij een bijzonder geringschattend beeld had van de inheemse
bevolking. Zijn vrees was dan ook steeds dat de Indo-Europese kinderen zouden
vervallen tot ‘vadsige nutteloosheid’. In 1843 kwam Stuers nog eens op zijn plan
voor een pupillenschool terug:
‘Op het eerste gezigt zal het plan daartoe welligt weinig bijval vinden. De Liplappen,
zegt men, zijn een verbasterd ras, waar niets uit te maken is. De Indiaan is ten minste
eigenaardig; maar de Liplap, trosch op zijne Europesche afkomst, waardoor hij zich boven
den Indiaan verheven waant, brengt het, zelfs waar hij te midden des overvloeds is
opgebragt, in zijne luiheid vaak ter naauwernood tot kopiist, zonder nog te verstaan
hetgeen hij schrijft.‘ (Ibid.: 92)
Generaal Stuers had het over ‘men’, maar was zelf niet direct een andere mening
toegedaan, met dit verschil dat hij meende dat er nog wel iets bruikbaars van de
kinderen te maken viel, zolang er maar militaire scholing aan te pas kwam. In een
passage daarover kwam ook een lovend woord voor de Javaan naar voren:
‘Alles moet voorts daarop zijn ingerigt, dat de pupillen, die in alle werkzaamheden met
de trom moeten geleid worden, tot het militaire leven worden opgevoed. Daartoe behooren
gymnastische oefeningen, marschen, en alles wat het ligehaam kan ontwikkelen en
harden. Vervolgens hand werken, b.v. kleeder- en schoenmaken, zoodat met der tijd alles
wat het établissement van dien aard behoeft, door de pupillen zelven kan worden geleverd,
— vooral ook het bewerken van bamboe, waardoor ik versta het maken van hutten,
geweer-rekken, ladders, sassakken, enz. Geen Javaan, die dat alles friet met zijn eenvoudigen klewang kan verrigten, geen Europeaan, wien niet de handen bij deze gemakkelijke en nuttige bewerking verkeerd staan...’ (Ibid.: 94)
En deze pupillenschool kwam er, grotendeels gebaseerd op de plannen en ideeën
van generaal Stuers. (Veth, 1851: 98)

2 64 |

WEGWERPVROUWEN

|

Andere initiatieven
De Nederlandse dominee Buddingh hield er anno 1840 min of meer dezelfde
mening op na als generaal Stuers. Buddingh pleitte er voor om de kinderen van
Europeanen en inlandse moeders tot ambachtslieden op te leiden, dan hoefden ze
volgens hem tot hun zeventiende jaar geen onnodige zaken te leren als aardrijkskunde, natuurlijke historie en geschiedenis. (Bosma e.a., 2003: 244) Ook Buddhing
week namelijk in zijn mening over de kinderen niet af van de gangbare opvatting in
die tijd:
‘[..] de meeste der alhier uit Inlandsche moeders […] geboren kinderen […] veelal karig
met verstandelijke vermogens zijn toegerust, en dat ze aan den nevel, die op hunne
vermogens ligt, ook nog de gebreken van luiheid en vadsigheid doorgaans schijnen toe te
voegen.’ (Bosma e.a., 2003: 244)
Naast dominee Buddingh waren er wel anderen die vanaf de jaren vijftig van de
negentiende eeuw allerlei pogingen ondernamen om bijzondere scholen voor de
Indo-Europese jongens op te zetten, om hen ook in civiele beroepen een kans te
geven. De vrijmetselaarsloges hadden de liefdadigheid hoog in het vaandel staan
en koesterden een sterk verlichtings- en opleidingsideaal, vooral voor de Indische
kinderen. In 1850 uitte dit zich in pleidooien voor meer en beter onderwijs. Onder
de actieve leiding van de hoofdredacteur van De Locomotief, C.E. van Kesteren,
richtte de Semarangse loge “La Constante et Fidèle” in 1875 een fröbelschool op en
maakte zich ook sterk voor een HBS en een handwerkopleiding voor meisjes.
(Bosma e.a., 2003: 244)
5.2.2 Pupillenschool te Gombong

De pupillenschool zoals generaal Stuers voor ogen stond, werd in 1848 door generaal-majoor Von Lützow te Kedong - Kebo gesticht.[9] Deze apart opgerichte
school was voor de Indo-kinderen van het kampement van het aldaar gevestigde
garnizoen. Aanvankelijk woonden de kinderen nog buiten de school in de
“kampongs” – dus bij hun moeder of haar familie – en volgden de kinderen overdag
onderwijs en hielden exercities met houten geweren. Niet lang hierna werden de
pupillen intern geplaatst en werden kinderen van elders aangetrokken. (Bosma e.a.,
2003: 240) De school was gevestigd in een afgescheiden deel van de kazerne. Voeding
kreeg Von Lützow van de korpskeuken en afgekeurde uniformen dienden als
kleding. (Lanzing, 2005: 118) In 1847 werden de activiteiten door de regering overgenomen en werd het Pupillenkorps opgericht. Toen waren er 23 kinderen in KedongKebo, die aangevuld werden met alle jongens uit de weeshuizen in Semarang in de
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leeftijd tussen 7 en 14 jaar oud. (Campen, 1886: 4, geciteerd in: Bosma e.a., 2003: 240)
Ook uit de andere steden kwamen er kinderen naar Kedong-Kebo. Tijdens een storm
in 1854 stortten de gebouwen in en verhuisde de school naar het bij Gombong op
Midden-Java gelegen voormalig fort Cochius (ook residentie Bagelen) dat hij van
de KNIL-leiding tot zijn beschikking had gekregen. Later kreeg hij ook een budget.
Deze militaire pupillenschool werd ook bekend als het Pupillen Corps. (Lanzing,
2005: 118)
Het doel van de school was, gelijk het oorspronkelijke idee van generaal Stuers,
om als inlanders opgevoede kinderen van Europeanen op te leiden tot militairen.
De toelating van de pupillen nam een aanvang op een leeftijd tussen vier en zeven
jaar oud. Het verblijf en opleiding waren in principe kosteloos. Ze kregen onderwijs
en een paramilitaire opleiding en leerden enkele ambachten. Een van de vakken was
‘algemene zedenkunde’. Op zijn negentiende kon de pupil voor een aantal jaren in
dienst treden bij het KNIL. Voor een specifieke functie in het KNIL werden de
pupillen opgeleid als opnemer, tekenaar, kleermaker of schoenmaker en dergelijke.
Zij die niet geschikt waren voor een specifieke functie in het leger, moesten zich voor
tien jaar verbinden als fuselier, en dat waren de meesten.
De opgeleide soldatenkinderen kregen na hun achttiende een contract voor tien
jaar bij het leger. Alleen christelijke kinderen van Europese afkomst kregen toegang
tot de school. De afkomst van de moeder speelde geen rol bij de toelating. De
kinderen hadden meestal een Javaanse – of een andere inlandse moeder. (Bosma
e.a., 2003: 240) Orde op de school werd gehandhaafd door toepassing van de krijgstucht. Hierbij werd de rotan frequent toegepast. Geen wonder dat in 1879 er
totaal 85 pupillen uit de kazerne van Gombong ontsnapten. Ze werden wel allen
opgepakt en gestraft. (Bosma e.a., 2003: 241-2)

266 |

WEGWERPVROUWEN

|

Indo-tieners van het Pupillenkorps te Gombong bij een schietoefening tijdens
de militaire opleiding. (Bosma e.a., 2003: 241) Lithografie naar een schilderij
van Justus Pieter de Veer, 1898. KITLV.

Gombong groeide uit tot een rekruteringsinstituut voor het KNIL. Naar Europa
vertrekkende soldaten, die hun in de kazernes met inlandse vrouwen verwekte
kinderen niet meenamen, stuurden deze naar het Pupillenkorps te Gombong. Van de
1119 soldatenkinderen die eind 1860 bij de overheid bekend waren, zaten 326 jongens
bij het Pupillenkorps. (Bosma e.a., 2003: 242) Tussen 1848 en eind 1870 waren 1074
kinderen in Gombong opgenomen. ‘De meeste jongens gingen rechtstreeks het leger in.’
(Ibid.) In 1876 waren al 371 pupillen in het korps en 244 van de jongens waren kind
van een militair. (Ibid.) Een aantal van de kinderen uit de vroege periode schopte het
later tot onderofficier. Tot 1885 bereikten veertien voormalige Gombongers een
officiersrang. Gedurende haar gehele bestaan (1848-1912) werden op de pupillenschool te Gombong alleen jongens van Indo-Europese afkomst toegelaten om te
worden opgevoed “tot nuttige leden van de maatschappij” en opgeleid “voor den
krijgsmansstand”. Op 1 juli 1912 werd de pupillenschool wegens bezuinigingen
opgeheven. (Lanzing, 2005: 118)[10]
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1888 - Kindermisbruik te Gombong gesignaleerd
Terwijl het pupillenkorps te Gombong dus een instituut was dat rechtstreeks was
voortgekomen uit het instituut njai, het kazerneconcubinaat, en bedoeld was om de
schadelijke gevolgen daarvan op te vangen, werd de school eind negentiende eeuw
zelf een argument vóór dat concubinaat.
In 1888 schreef de minister van Koloniën aan de minister van Oorlog, dat in deze
ene kazerne in Indië waar er een verbod was om buiten het huwelijk met een vrouw
in de kazerne te leven, een speciale commissie daarvoor was belast:
‘[..] met een onderzoek naar den ellendigen toestand gezien van demoralisatie waarin dat
korps verkeerde, en zij kwam tot de droevige ervaring dat bijkans 80% der pupillen zich
overgaven aan pederastie.[11]

De minister van Koloniën schreef dat een onderzoek bevestigd had dat veel
kinderen van het pupillenkorps te Gombong slachtoffers werden van
kindermisbruik, ook onderling.

268 |

WEGWERPVROUWEN

|

‘De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java). Schets Michiel Tan, bron afbeelding:
‘Rob Nieuwenhuys: Baren en oudgasten, een deel uit de fotoboekenserie Tempo
doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij Querido),’ (Reindersma, 2009).

5.2.3 “Weeshuizen”: ook een bron voor nieuwe KNIL-soldaten

De weeshuizen te Semarang die al onder het VOC-bewind waren opgericht
(zie 1.4), te weten één protestants en één rooms-katholiek weeshuis, bevatten in 1885
respectievelijk 178 en 233 kinderen. (Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië
1885, geciteerd in: Bosma e.a., 2003: 236) De jongens uit de weeshuizen werden later
gerekruteerd in het leger. In 1857 vertrokken er 37 jongens uit het katholieke weeshuis naar de militaire dienst, de meesten gingen naar het Pupillenkorps te Gombong
en een andere grote groep werd bij de artillerie geplaatst. (Bosma e.a., 2003: 237)
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In de negentiende eeuw hadden naast particuliere instellingen ook Nederlandse
zendelingen in de Indische archipel een waar reservoir van zieltjes voor het
christelijk geloof te winnen. Armen en weeskinderen konden kiezen tussen brood,
onderdak en onderwijs om de bijbel te kunnen lezen aan de ene kant en een onzeker
zwervend verpauperd bestaan aan de andere kant. De keuze voor bijbel en voeding
was snel gemaakt. Dat betekende immers overleven en als een christen dienstbaar
blijven voor de gedachtegang van het christendom. Een substantieel deel van deze
nieuwe christenkinderen werden middels westerse “beschaafde” opvoeding en
scholing klaargestoomd om in het KNIL te dienen.
De instellingen voor missie en zending uit Nederland stuurden zendelingen naar
de Indische Archipel om naast internaten ook weeshuizen te exploiteren. Pa van der
Steur was ook zo’n zendeling. Vele kloostergemeenschappen en particuliere organisaties volgden zijn voorbeeld, zoals broeders Franciscanen, de zusters Franciscanessen van Heythuizen, de zusters van de Orde van Sint-Ursula (OSU), de broeders
van Saint-Louis, de zusters van het Heilig Hart, de Stichting Vincentius, het Leger
des Heils, het Protestants Kinderhuis West-Java en de Missionarissen van de Heilige
Familie. (Wietsma, e.a., 2013: 206-7)
Pa van der Steur
Johannes van der Steur, een zevendedagsadventist en voormalige middernachtzendeling uit de Amsterdamse achterbuurten, kwam in 1892 op Java aan en zette in
Magelang, niet ver van Semarang, een militair tehuis op. Ook soldatenkinderen
werden aangemeld en in 1895 bedroeg hun aantal al veertig. (Brakkee, 1981: 25, 30-1)
Tijdens de binnenlandse oorlogen en grootscheepse militaire acties in Lombok en
Atjeh in de jaren negentig van de achttiende eeuw kwamen veel kinderen alleen te
staan. Regelmatig trof Pa van der Steur in de kampongs Europese kinderen aan die
in het armoedige bestaan van hun moeders wegkwijnden. Deze probeerde hij eerst
thuis en later in zijn weeshuis op te nemen, dat voorzien was van een schoen- en
kleermakerij. Met weinig middelen en een straffe tucht wist de zendeling, die zijn
werk tot zijn overlijden vlak na de Japanse capitulatie in 1945 had voortgezet,
honderden Indo-jongens groot te brengen. (Carlos, 1998: 236-7)
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De zendeling Johannes van der Steur bestierde een weeshuis voor kinderen van
Europese militairen die naar Nederland waren vertrokken, Magelang, circa 1910.
Schets Michiel Tan (Groen, 2009: 130, foto NIMH).

Zelf zei Van der Steur over zijn vroege werk:
‘Ik ben de dagen van de Lombok-oorlog niet vergeten (1894), toen ik de ongehuwde
moeders met haar kinderen aan de hand zag lopen, zonder dak en voedsel, allen kijkende
of een andere man haar met haar kinderen hebben wou. Hoe menige vrouw heeft met haar
kind aan haar borst en andere aan haar knie op mijn stoep zitten schreien, omdat zij
zonder iets uit de kazerne verdreven werd.’ (Vanvugt, 2011: 370, citaat in: Van der
Wurf-Bodt, 1989: 224)
Godsdienstleraar Johannes van der Steur zocht een oplossing voor de door de
soldaten en hun huishoudsters achtergelaten kinderen. Hij maakte zich sterk voor
‘eene Christelijke inrichting voor het Inlandsch soldatenkind.’[12]
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De Haarlemse zendeling Van der Steur (met baard, NM) (1865-1945) met zijn
weesjongens te Magelang, Java, circa 1897. (Bosma e.a., 2003: 243)
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002248.

Zo kon Van der Steur 418 inlandse kinderen van militairen voor rekening van
het land laten opvoeden. En hij liet die maatregel zodanig wijzigen dat:
‘[..] zeker aantal van die kinderen, voorloopig niet meer dan een honderdtal, opgevoed
zou mogen worden door de “Vereeniging tot bevordering van Christelijk leven en onderling hulpbetoon” te Magelang, van welke hij voorzitter was, tegen uitkeering aan die
vereeniging eener subsidie van f 10 ’s maands per kind.’
Met deze maatregel zou niet alleen het Inlandse soldatenkind geholpen zijn,
maar ook de vele en overal rondzwervende Europese kinderen, die voor de wet
Inlander waren, maar min of meer opgroeiden als Europeaan en later als zodanig
gekleed bleven gaan, en allerlei slechte praktijken uitoefenden.
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‘Badplaats voor jongens van het tehuis Stichting Oranje Nassau, gesticht door
vader Van der Steur te Magelang, Java, voor de opvang van soldatenkinderen,
1910-1915.’ Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.
Coll.nr. 10002252.

Regelingen aangaande inlandse soldatenkinderen mislukt
Europese soldatenkinderen konden in weeshuizen of opvoedingsgestichten een
plaats vinden. Echter, dit gold niet voor de door inlandse militairen nagelaten
kinderen. De in hoofdstuk 2 beschreven regeling die het vanaf 1872 mogelijk maakt
dat 62 pupillen van Afrikaanse en Amboinese en 356 pupillen van Inlandse militairen
bij de korpsen van het leger konden worden opgenomen, mislukte grotendeels.
Ondanks de humane bedoeling van deze regeling, werd er zelden gebruik van gemaakt:
‘Niet omdat er geene Inlandsche soldaten-kinderen waren, die voor plaatsing als pupil,
bij de korpsen in aanmerking konden komen, maar omdat verscheidene officieren met
deze voorzieningen onbekend waren, anderen de kazerne niet de geschikte plaats voor het
verlaten of verweesde kind oordeelden.’[13]
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Intussen bleef het een feit, dat in en om de kazerne veel kinderen met een
onbekende afkomst rondzwierven.
5.2.4 Ook een optie: ontvoering van kinderen naar het moederland

Verstoting van de vrouw en ontvoering van de kinderen kwamen regelmatig
voor onder de jonge soldatenechtparen. Bij een dergelijke daad werd het kind door
de ex-militair c.q. vader zonder zijn huishoudster c.q. moeder naar Nederland met
zoetebroodjesverhalen en beloften meegenomen. Het kind werd als het ware
ontvoerd.
Dit overkwam de Javaanse juffrouw Ponikum, geboren omstreeks 1897 in
Gombong, Midden-Java. Ze had nog drie zussen en een broer. Vanaf haar zestiende
werd zij de kazernehuishoudster van de Hollandse KNIL-militair Pieter en ze
woonden samen in het kampement in haar geboorteplaats, Gombong. Toen Pieter
naar Padang Pandjang in Sumatra overgeplaatst werd, reisde ze met hem mee.
In 1911 kreeg Ponikem een zoon van Pieter die een paar maanden later kwam te
overlijden. Maar haar in 1913 geboren dochter Nel bleef wel in leven. Toen Nel iets
ouder dan een jaar was, werd haar vader Pieter overgeplaatst maar om onduidelijke redenen mochten Nel en haar moeder niet met hem meegaan. Ponikem werd
met haar dochter van anderhalf jaar oud door haar familie in Gombong opgevangen.
Enkele maanden hierna, in 1915, werd Ponikem door een andere in 1894 geboren
Hollandse KNIL-soldaat, Anton, als kazernehuishoudster overgenomen (Ponikem en
Anton doorliepen een gelukkiger gezinsleven met zes kinderen). De vader hield wel
contact met Nel en zo nu en dan legde hij een bezoekje af aan zijn ex-huishoudster
en zijn kind. Maar in 1924, toen Nel elf jaar oud was, werd ze na eerst erkend te zijn
(een Europeaan mag zijn kind pas na erkenning naar Europa meenemen) door haar
vader Pieter naar Holland meegenomen. (Baay, 2010: 143-4)
5.3 Meisjes, een verhaal apart
Boeken vol kunnen we schrijven over de njai, maar over haarzelf, haar persoon,
is bitter weinig te vinden, en zijn we veelal aangewezen op literatuur. Wat voor
de moeders geldt, gaat ook op voor de verstoten meisjes. Er is weinig meer over
bekend dan wat de onderzoeken steevast herhalen: dat ze vaak in de prostitutie
of als njai eindigden en dat hun bestaan wel tot de ellendigste van de gehele OostIndische maatschappij gerekend moest worden:
‘Eene treurige waarheid is het, dat vele, zoo niet de meeste, dochters van Europeesche
minderen in zekeren zin gedwongen zijn zich te prostituren, omdat zij verstoken blijven
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van elke hulp, materieel en moreelde, waardoor zij zich in den strijd zouden kunnen
staande houden. [..] De straf kan onmogelijk uitblijven, en elk verwaarloosd soldatenkind vertegenwoordigt een Nemesis, die zich op de maatschappij, inzonderheid op het
leger, wreekt, door de ontucht in de kazernewijken te vermeerderen, en het aantal slachtoffers te vergrooten.’ (Ruitenbach, 1902: 196)
De tragiek van de meisjes zit hierin dat er door de eeuw heen wel stemmen
opgingen om hen op te voeden en “zelfs” onderwijs te geven, maar dat die stemmen
altijd zwegenn op het punt waartoe dat dan zou moeten dienen. De jongens kunnen
soldaat worden. Wat kunnen de meisjes? Het antwoord is vaak: hun vrouw of
concubine worden. Dat gebeurde dus al veelvuldig, daar hoefden ze niet voor
opgevoed te worden (lees: daar hoefden geen kosten voor gemaakt te worden).
5.3.1 Generaal Stuers had een plan voor de meisjes

Ook over de meisjes die uit het kazerneconcubinaat voortkwamen, had generaal
Stuers in 1843 het een en ander te zeggen. Hij wees
‘[..] op de slechte uitkomsten der opvoeding in de weeshuizen, waar nu eens verregaande
misbruiken hadden plaats gehad, dan weder de opleiding geenszins strookte met het
toekomend lot der kweekelingen, zoodat men schier nimmer onder de meisjes, daar
opgevoed, eene aantrof die eene goede huisvrouw werd: hij herinnerde hoe meestal,
buiten die inrigtingen, nog honderden ook van de zwakkere kunne verwaarloosd en in de
diepste ellende verzonken rond zwierven; [..]’(Veth, 1851: 96)
Het traktaat krijgt een heel andere wending wanneer Stuers de vraag stelt
waarom er voor deze meisjes geen zorggedragen wordt zoals bijvoorbeeld de
Engelsen dat door zendelingen laten doen. Stuers antwoord op die vraag begint met
deze passage: ‘Er zijn er [..] die vragen zullen, wat het resultaat dier meerdere zorgen zal
wezen? Waar men met die meisjes henen zal, wanneer zij tot zekere jaren gekomen zijn?’
(Veth, 1851: 96) In plaats van de vraag direct te beantwoorden, begint de generaal
aan een lange verhandeling over wat nu eigenlijk echt koloniseren inhoudt en
hoeveel Nederland daarin nog te leren heeft. In dat betoog is maar één punt te
vinden waarop het nog indirect maar heel duidelijk gaat over meisjes, vrouwen.
Aangenomen dat die passage ook de beantwoording van zijn eigen vraag is, ziet
Stuers een duidelijke taak voor de meisjes weggelegd:
‘[..] in onze dagen mag men vooral op de Chinezen wijzen. men sla hen gade, zelfs waar
zij met de meeste moeijelijkheden hebben te kampen gehad [..] enkel door hunne schranderheid en ondernemingsgeest, een ruim bestaan en daarboven groote voordelen voor

| WEGWERPVROUWEN | 27 5

hunne betrekkingen in China Hebben weten te verschaffen. Zij vermengen zich daar
met Inlandsche vrouwen, en het volgend geslacht is reeds geheel tot hunnen zeden
en gebruiken gevormd. Het oprigten van eene school in elk dorp, hoe klein ook, is eene
hunner eerste zorgen. [..] Verwonderlijke natie, voorwaar! die wij in alle opzigten wel
mogen bestuderen.(Veth, 1851: 97)
Het onderliggend argument dat Stuers aandraagt, is dat afzwaaiende soldaten op
dit moment zo goed als verloren gaan voor de verdere kolonisatie. Of ze keren terug
naar het moederland, of ze raken in de kolonie aan lager wal. Dat laatste zou Stuers
willen veranderen door ex-soldaten die blijven betere vooruitzichten te bieden. Op
dat punt gaat hij op niets anders in dan arbeid en geld en wat dat kan opleveren,
maar als geheel is zijn betoog toch vrij duidelijk: een fikse schare welopgevoede
KNIL-”weesmeisjes” zou goed dienst kunnen doen om deze toekomstige, betere
ex-soldaat ook op het vlak van huiselijkheid en intimiteit een goed vooruitzicht te
bieden. Met als bijkomend voordeel dat die koppels al snel een nieuw, naar Nederlandse zeden en gebruiken gevormd geslacht zullen voortbrengen, wat de kolonisatie alleen maar ten goede zou komen.
5.3.2 Meisjeshuizen: opvoeding tot nette echtgenote, of concubine

De basisgedachte van het betoog van generaal Stuers – ex-KNIL-militairen en
hun njais zullen het pauperisme blijven voeden tenzij hun persoonlijke niveau van
opvoeding en zedelijkheid omhoog gebracht wordt – werd de drijvende kracht
achter de oprichting van meisjeshuizen: zorgen dat er goed opgevoede vrouwen
klaar stonden voor de getraumatiseerde, verloren gelopen ex-soldaten die niet
terugkeerden naar het moederland en in de kolonie aan alcohol en andere verslavingen bleven hangen. Hen koppelen aan armoedige meisjes uit de kampong,
behept met dezelfde zwakten of afkomstig uit een wereld waarin alle mannen die
hebben, dat was vragen om meer paupers. Een goede, zedelijke huisvrouw daarentegen, zou wonderen kunnen doen. (zie ook: Baay, 2008: 232-3)
Tegen 1860 echter was men ervan doordrongen geraakt wat de kosten hiervan
zouden zijn, en trok de staat zich terug uit de zorg voor de uit concubinaat geboren
“weesmeisjes”. Kielstra schreef hierover een treffende passage:
‘Toen de Gouverneur-Generaal Sloet van den Beele, op grond dat het toegestaan maximum [gouvernements-weeskinderen in opvanghuizen, NM] weder te klein was
geworden, een kleine verhooging (tot 480) voor-stelde, maakte in 1864 de minister Frans
van de Putte bezwaren. De jaarlijksche uitgaven zouden met f 1920, - stijgen... en Indië
betaalde dat jaar 22,8 millioen gulden aan het moederland!’ (Kielstra, 1903: 548-9)
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In de jaren 1864-1875 raakte de zorg voor de meisjes steeds meer in particuliere
(zendelingen)handen. Men had het geld er niet meer voor over (pupillenscholen
voor de jongens bleven wel uit de staatskas gefinancierd) ondanks de herhaaldelijke protesten van de Indische regering bij de bewindvoerders in het moederland.
Omdat de particuliere en christelijke liefdadigheid niet bij machte was de taak van
de Staat over te nemen, begon het pauperisme vanaf die tijd weer sterk toe te nemen.
(Kielstra, 1903: 550) De gedachte dat de Indo-Europese meisjes beter opgevoed
moesten worden zodat ze in de toekomst met ex-KNIL-soldaten betere, meer Europese, generaties konden afleveren, bleef evenwel bestaan. Kielstra refereerde in 1903
in dit verband aan de slotpassages uit het rapport van de pauperisme-commissie:
‘Het blijft dus, ook naar onze meening waar, wat de pauperisme-commissie aan het slot
van haar verslag zegt:
“In het pauperisme-vraagstuk is en blijft het kind het hoofdobject van beschouwing”....
het is alleen dàn denkbaar, iets blijvends tot stand te brengen wanneer niet wordt
verzuimd te beginnen bij het begin, en dit kan geen ander zijn dan de onttrekking der
kinderen, zoo vroeg mogelijk, aan de opvoeding in de ouderlijke woning”.
Dat de Staat zorge, de Indo-Europeesche jeugd de gelegenheid te bieden “een geestelijk
en zedelijk kapitaal te vergaren, dat de individuen op den verderen levensweg voor
afdwalen kan behoeden”. [..] Wat nu den paupers [..] ontbreekt, is opvoeding, ontwikkeling,
karaktervorming; [..]’ (Kielstra, 1903: 556-7)
Meisjeshuizen Pa van der Steur
Een deel van de dochters van KNIL-militairen met huishoudsters uit de kazernen
op Java die verstoten of weeskinderen werden, kon soms opgenomen worden in het
tehuis Stichting Oranje Nassau, gesticht door “Pa” Van der Steur te Magelang. Meisjes
die in het tehuis van Van der Steur terecht kwamen, hadden mogelijk ook mindere
prettige ervaringen in de kazernen achter de rug. Dit bleek uit de beschrijving van
het kazerneleven van de kinderen die in de tangsi van hun ouders opgroeien, de
blijvertjes in de kazernen. Het blijvertje Djemini van de inheemse ouders heer Wagiman
en mevrouw Tumirah, een ‘anak kolong’ dat acht of tien jaar oud geweest moest zijn, lichtte
de sluiers op. ‘Djemini kreeg meer slaag dan eten, waardoor ze schriel en ondermaats was
gebleven.’ (Scholte, 1965: 1, 19)

| WEGWERPVROUWEN | 27 7

Meisjesspeelplaats van het tehuis Stichting Oranje Nassau, gesticht door vader
Van der Steur te Magelang, Java, voor de opvang van soldatenkinderen.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002251.

Van der Steur had tussen 1892 en 1945 in een tehuis in Magelang meer dan
vijfduizend Indo-soldatenkinderen kunnen opvangen en opleiden. Een van deze
Steur-kinderen, een zekere Suzanne, werd op 11-jarige leeftijd de huishoudster van
een Europese sergeant. (Lanzing, 2005: 169-70) Ook constateerde Van der Steur dat
kinderen van in concubinaat levende ouders, in de meeste gevallen wederom op
lager zedelijk peil stonden en dat veel Indo-Europese meisjes geen beter lot hebben
dan de Javaanse. Van der Steur: ‘Zij leven soms geruimen tijd met iemand in concubinaat
en worden dan, evenals de Javaansche, soms met, soms zonder kinderen, weggezonden.’[14]

27 8 |

WEGWERPVROUWEN

|

Gerestaureerd, door de zendeling Johannes ‘Pa’ van der Steur (1865-1945)
gesticht meisjeshuis Bethanië in Soekaboemi, Java, 1928-1930.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046473.

5.3.3 Het trauma van geen afkomst hebben

De hierna getoonde jonge vrouwen zouden zeer wel mogelijk één van de laatste
generaties njai kinderen kunnen zijn, aangezien de definitieve afschaffing van het
kazerneconcubinaat zich pas in 1928 voltrok. Zoals gezegd is er over deze klasse
meisjes en jonge vrouwen weinig bekend. Uit een latere periode in de geschiedenis,
die van het KNIL post-WOII, komen echter verhalen naar voren van verstoting en
identiteitsverlies die vergelijkbaar kunnen zijn met die van de meisje van wie we
weinig tot niets van weten.
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Jonge vrouwen uit een opvoedingstehuis te Sukaboemi, Java, brengen de
vakantie kamperend door, ca. 1930.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002245.

Ter illustratie presenteer ik hier enkele van die geschiedenissen, ontleend aan het
werk van Annegriet Wietsma en Stef Scagliola. Hieruit valt af te leiden met welke
complexe gevoelens en problemen de verwekte kinderen door ditzelfde leger maar
dan in de koloniale tijd van vóór 1930, dagelijks te kampen hadden.
Elly
De Nederlandse overheersing van Indië eindigde in 1949. In de weeshuizen van
kloosterlingen op Java diende zich ‘een nieuwe groep nazaten van de Koninklijke Landmacht’ aan. Elly, een twee maanden oude dochter van de vijftienjarige inlandse
Ginem en de Nederlandse geniesoldaat Theo Hoekstra, werd in 1948 aan de nonnen
overgedragen. (Wietsma, e.a., 2013: 207) Op latere leeftijd maakte Elly opmerkingen
over de situatie rond haar ouders in Indië. Waarschijnlijk trachtte ze haar trauma
te verwerken en een plaats te geven en is ze op zoek gegaan naar haar verleden:
‘’Volgens zuster Ani was het mijn vader zelf die mij daarnaartoe bracht. Hij gaf mij aan de
zusters met de boodschap: “Dit, zuster Ani, is mijn kind, en ik breng het tijdelijk bij u.”
‘(Wietsma, e.a., 2013: 207)
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Militair Hoekstra werk echter gedemobiliseerd en vertrok naar Nederland.
Ook Elly’s moeder kwam haar niet meer ophalen. Maar zij had een reden. Haar
huisje was al een keer in brand gestoken en ze was erg bang dat haar of haar blanke
dochter iets ergs zou overkomen. En volgens Elly was haar moeder zelfs bang dat
iemand haar naar het weeshuis zou volgen en zo de schuilplaats van haar dochter
zou verraden. Elly werd overgeplaatst naar het weeshuis Gedangan in Semarang
op Midden-Java. Hier mocht ze tot haar achttiende jaar blijven wonen. (Wietsma,
e.a., 2013: 207)

Slaapzaal in het meisjeshuis Bethanië, gesticht door Van der Steur (1865-1945)
en later onder beheer genomen door het Genootschap van In- en Uitwendige
Zending, Soekaboemi, Java, 1928-1930.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046474.

José Kerry
Ook bij menige verstoten KNIL-kazernekinderen in meisjeshuis Bethanië zal het
gegaan zijn als met de Indische José Kerry, rond 1950 ten tijde van de oorlog tegen
Soekarno. José Kerry, een blank kind van de Nederlandse soldaat Jan Swartberg met
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een inlandse moeder (Wietsma, e.a., 2013: 213), was met een handicap geboren, ze
had geen vingers en ook geen tenen. Op haar vierde werd ze door haar moeder aan
het weeshuis van de zusters Franciscanessen in Semarang afgestaan. Die dag moest
ze vreselijk huilen: “Ik wist dat ik geen vader had maar ik vond het toch gek dat ik in het
weeshuis moest blijven terwijl ik gewoon een moeder had.” (Wietsma, e.a., 2013: 208)
José had begrepen waarom haar moeder haar afstond. Ze zei dat haar moeder
niet voor haar kon zorgen en dat ze ook nog een kind was van een Nederlandse
soldaat en dat dit niet goed te praten viel in het nieuwe Indonesië. Daarnaast was
ze gehandicapt:
‘Mijn moeder wilde me toch een beetje verdoezelen. Zo zie ik het. Daarom heeft zij
besloten mij af te staan. Ik denk dat mijn moeder zich dubbel voelde. Misschien wilde zij
mij wel graag, maar aan de andere kant had ze iets verkeerds gedaan in de ogen van haar
leeftijdgenoten, door met een Nederlander te gaan. Ze deed dat misschien ook wel voor
mijn bestwil, omdat ze dacht dat ik in het weeshuis een beter toekomst had.’ (Wietsma,
e.a., 2013: 208)
José had nog contact met haar moeder, ze mocht af en toe met haar mee naar
huis. Tijdens het onderwijs in de kloosterscholen zaten de kinderen uit het weeshuis en kinderen die bij hun ouders woonden bij elkaar in de klas. (Wietsma, e.a.,
2013: 211-3) Het was een emotioneel moeilijke periode voor de kleine José Kerry,
ze miste haar vader:
‘De meisjes die buiten de school woonden, gingen bijvoorbeeld met hun ouders naar de
stad en zo. Daar was ik jaloers op: die heeft een vader en moeder, die mag lekker naar
buiten, ’s avonds een keertje uitgaan. Dat konden wij niet.’ (Wietsma, e.a., 2013: 211-3)
Na de militaire coup tegen Soekarno op 30 september 1965 vonden er massamoorden plaats in de stad van José Kerry. Op 13 januari 1966 mag de vijftienjarige
José met de broeders en zusters van het weeshuis naar Holland vertrekken. Haar
moeder kwam naar het weeshuis om afscheid te nemen:
‘Mijn moeder had aan de zusters toestemming gegeven voor mijn vertrek. Zij is kort
langsgekomen om afscheid te nemen. Het was vrij afstandelijk eigenlijk. Dat was de
laatste keer dat ze me toen heeft gezien of gesproken.’ (Wietsma, e.a., 2013: 232, 235)
In de winter, op 20 januari 1966, landde José met een paar andere lotgenoten op
Schiphol. (Wietsma, e.a., 2013: 235) De situatie bleef knagen bij haar. Ze wilde weten
wie haar vader was.

282 |

WEGWERPVROUWEN

|

In 1983, op 33-jarige leeftijd, lukte het José Kerry naar Indonesië te reizen.
Ze ontmoette haar moeder en vroeg haar op vertrouwelijke basis wie haar vader is.
Moeders antwoord was iedere keer weer: “Dat is te lang geleden”. Haar moeder wilde
er niet over praten. Maar later vertelde een kennis van haar moeder, een Indonesische hulp in de kazernekeuken waar haar vader kok was, meer over hem. Hij diende
in de 5e Compagnie Onderstelling 3-7 RI. (Wietsma, e.a., 2013: 253)
Tetty
Tetty zat met enkele indringende vragen over haar KNIL-vader uit de Soekarnooorlog en zei daarover het volgende:
‘Ik verlangde ernaar hem te zien. Maar ik kende hem niet. Ik wist niets van hem af. [..]
Soms stond ik op het punt mijn moeder erover te vragen, maar ik durfde het niet. Ze had
al zoveel moeilijke dingen meegemaakt en ze was elke dag al zo moe door het vele werken.
Ik had het lef niet om dingen te vragen die zij zich misschien niet meer zou willen
herinneren.’ (Wietsma, e.a., 2013: 247, 250)
Pas op 21-jarige leeftijd, toen haar moeder overleden was, kreeg Tetty van een vriendin van moeder, “tante Koos”, te horen wie haar vader was. Hij was een Nederlandse
militair en zij had van hem de naam Geertruida gekregen. (Wietsma, e.a., 2013: 254)
Edwina
Tetty’s lotgenoot Edwina uit Bandung, die als baby in een adoptiegezin terecht was
gekomen, wilde van haar adoptieouders weten waarom ze anders was en vroeg haar
pleegmoeder waarom zij het enige blanke kind was. Maar Edwina kreeg geen antwoord:
‘Mijn vriendinnen riepen me na: ‘Je bent een onwettig kind’. Ik werd er verdrietig van,
maar begreep het niet. [..] Ofschoon ik diep in mijn hart bedroefd was, en vreselijk graag
wilde dat mijn vader waar ik vandaan kwam, durfde ik het niet te vragen. Maar ik wist
het zeker! Want ik was zo anders dan de anderen. Verschillend van mijn broers en
zussen, verschillend van mijn moeder, van mijn vader. Ik wist zeker dat ik niet hun
biologische kind kon zijn.’ (Wietsma, e.a., 2013: 248)
Rond haar dertiende, werd Edwina zich ervan bewust dat haar (adoptie)ouders
niet haar biologische ouders waren. Edwina werd uiteindelijk een ambassadeursvrouw. Haar moeder bleek in Nederland te wonen. Ze was zo diep gekwetst dat
moeder haar als baby had achtergelaten dat ze weigerde haar op te zoeken. Via een
zus van moeder ontmoette ze pas op haar vijfenvijftigste haar moeder in Nederland.
(Wietsma, e.a., 2013: 254-5)
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Zuster Bernadette
Net als in de negentiende eeuw konden niet alle weeshuizen financieel rondkomen. Vaak was men afhankelijk van inzamelingsacties in Nederland. Aan
Nederlandse donateurs werd een donatie gevraagd voor het verweesde Indische
kind. In door congregaties geleide weeshuisafdelingen moesten de pupillen meehelpen om kosten te besparen. In een van die weeshuizen was zuster Bernadette
verantwoordelijk voor het toezicht op een correcte uitvoering van het werk door de
meisjes. (Wietsma, e.a., 2013: 210) Zuster Bernadette over haar pupillen:
‘Ze moesten zelfs alles schoonmaken, want wij konden geen hulpen betalen. Dus ’s morgens
voor schooltijd bedden opmaken, slaapzaal vegen en dweilen. [..] De groten moesten dan
de jurkjes wassen en de volgende dag strijken. En ’s middags, naar de lingerie om
dingen te naaien of knoopjes aan te zetten, zodat ze het huishoudelijk werk een beetje
leerden.’ (Wietsma, e.a., 2013: 210)
Dit zal toch voor de meisje in de opvanghuizen van particulieren rond 1900 niet
anders geweest zijn. Of ze later hun degelijke huishoudelijke vaardigheden konden
inzetten bij de vorming van een niet-verpauperd gezin was zeer twijfelachtig.

Jonge vrouwen aan het werk in het was- en strijkgebouw van een
opvoedingstehuis te Sukaboemi, Java, ca. 1930
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002246.
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5.3.4 Raden Kartini: onderwijs is de sleutel

De Javaanse aristocrate Raden Kartini had als ervaringsdeskundige op het
gebied van de strijd van vrouwen voor gelijke behandeling, de scherpste blik en het
grootste hart voor de inheemse vrouw en het inheemse meisje. Kartini was degene
die het voor zichzelf, voor onderwijs dat zij wilde volgen opdat ze andere meisjes
kon onderwijzen, opnam tegen haar ouders. Haar vader was een vooruitstrevend
denker maar het gezin was ook Islamitisch, wat hem regelmatig conflicten opleverde
met zijn dochters, zo staat te lezen in haar brieven.
‘Je vraagt me, hoe ik tusschen vier dikke muren kwam te zitten. Je dacht zeker aan een cel
of zoo iets. Neen, Stella, mijne gevangenis was een groot huis, met een uitgestrekt erf
rondom, doch hieromheen was een hooge muur, en deze hield mij gevangen. Hoe ruim ons
huis en erf ook zijn, als je er altijd blijven moet, dan wordt het je toch te benauwd. Ik
herinner mij, hoe ik in stomme wanhoop mijn lichaam telkens tegen de steeds gesloten
deuren en den kouden steenen muur wierp. Welke richting ik ook nam, ’t eind van iedere
wandeling was een steenen muur of een gesloten deur!.’ (Abendanon, 1912: 16)

Drie Javaanse dochters van de regent van Japara: Kartini, Kardinah en Roekmini,
1901. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60033327.

Maar Raden Kartini was zich terdege bewust van haar bevoorrechte positie,
ondanks de gevangenis die ze beschreef:
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‘Ik schaam mij diep over mijne zelfzucht. Ik ging over mijn eigen toestand denken en
peinzen, en daar buiten om mij zijn er zoovelen, die lijden en diep beklagenswaardig zijn!
’t Was of ineens de lucht trilde van smartkreten, gekerm en gesteun der lijdende menschheid om me heen.’ (Abendanon, 1912: 188-9)
Het werd haar levensdoel om inheemse meisjes te onderwijzen opdat ze voor
zichzelf zouden kunnen opkomen.
Toen Kartini de strijd thuis eenmaal gewonnen had en haar beide ouders achter
haar voornemen stonden, ging ze samen met haar vader en haar moeder en enkele
welwillende Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders zoals Van Kol, de strijd aan
met de aloude Hollandse neiging om de inheemse mensen, vrouwen in het bijzonder, achter te stellen. Emotionele pleidooien gingen de wereld over en naar
Den Haag om mensen ertoe te bewegen haar de zeldzame toestemming geven om
onderwijs te mogen volgen. Een van haar brieven is ter illustratie, niet alleen van
haar streven maar ook van haar kijk op de wereld, integraal opgenomen in bijlage 1.

De Javaanse Raden Adjeng Kartini,
1879-1904.
Bron: Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen. Coll.nr. 10018776.

Kartini en onderwijs voor alle inheemse kinderen
In haar brief over goed onderwijs voor Javaanse kinderen schreef Raden Adjeng
Kartini rond 1900 in ontwikkeling en beschaving gelijk te willen staan met de
Europeaan. Zij liet haar Nederlandse vriendin ‘Stella’ (Estell) Zeehandelaar ook
weten dat veel Hollanders vijandig tegenover haar, haar streven en haar familie
stonden, omdat zij ‘het waagden in ontwikkeling en beschaving hun nabij te streven.’
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Kartini was van mening dat Nederlanders hen het op pijnlijke wijze wilden laten
voelen: “Ik ben Europeaan, gij Javaan”, of m.a.w. “ik overheerscher, gij overheerschte”.’
(Abendanon, 1912: 32, 36) Raden Adjeng Kartini sprak uit haar hart en uit ervaring.
Ze zat op een Nederlandse school. Als kind van het Javaanse volk had zij het zeer
moeilijk met de vooroordelen van Nederlanders. Kartini:
‘O! wat heb ik veel verdriet gehad als kind op school, waar de onderwijzers en vele
medescholieren ons zoo vijandig gezind waren. Maar niet alle onderwijzers en leerlingen
haatten ons. Velen kenden ons en hadden ons lief, evenals de andere kinderen. ’t Viel
menig onderwijzer hard, aan een Javaansch kind, het hoogste nummer, hoe wel verdiend
ook, uit te reiken.’ (Abendanon, 1912: 32)
In de houding van Nederlanders betreffende de verbetering van de situatie van
Javanen bemerkte Kartini enige angst. Zij begreep waarom zij tegen de ontwikkeling
van de Javaan waren. Namelijk dat wanneer de Javaan ontwikkeld is, ‘hij niet meer
op alles ja en amen zou zeggen, wat zijne meerderen hem verkozen voor en op te leggen.’
(Abendanon, 1912: 37)
Onderwijs voor Javaanse kinderen hoorde er bij wet eigenlijk niet bij, ze moesten een vergunning aanvragen die ze moeilijk konden krijgen. Kartini meldde dat de
regering van Indië in 1895 het volgende besluit uitvaardigde:
‘[..] geen Inlandsch kind (van 6 tot 7 jaar) wordt tot de openbare school lagere scholen
voor Europeanen toegelaten, zoo dit niet reeds Hollandsch spreken kan, of het moet daartoe de speciale vergunning van Z.E. den Gouverneur-Generaal hebben.’ (Abendanon,
1912: 31)
Naar aanleiding hiervan vroeg Kartini zich af hoe het inlandse kind zich nu vóór
zijn zesde en zevende jaar het Nederlands eigen moest maken of een Hollandse
kinderjuffrouw moest hebben. En al was er dan gelegenheid voor het leren van de
Nederlandse taal, zou het kind vóór alles eerst zijn eigen taal moeten kennen en dus
Javaans leren schrijven en lezen. (Abendanon, 1912: 31) Haar vader stuurde een nota
gericht aan de regering over deze regeling waarin hij erop wees dat deze niet gold
voor kinderen van Ambonezen en Afrikanen, dat die kinderen zonder een woord
Hollands te verstaan direct de Europese scholen mochten bezoeken. (Abendanon,
1912: 31)
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Raden Adjeng Kartini (staand 2e van rechts) met zittend haar vader Raden Mas
Adipati Ario Sosroningrat, moeder Raden Ajoe Adipati Ario Sosroningrat,
zussen en broer, 1890-1904.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10018778.

Kartini steunde haar vader in zijn strijd om het volk te verheffen. Haar vader
schreef in de nota aan de gouverneur-generaal een zeer treffende passage over zijn
volk van Java:
‘De Regeering kan onmogelijk voor iederen Javaan de rijst op het bord klaar laten zetten
om genuttigd te worden, maar wat zij wel doen kan, is hem het middel aan de hand te
doen, om tot de plaats te geraken, waar het voedsel te vinden is, en dit is: het Onderwijs.
Het verstrekken van goed onderwijs aan de bevolking, staat gelijk als gaf de Regeering
haar fakkels in de hand, om er verder zelf den goeden weg mede te vinden, die naar de
plaats leidt, waar de rijst is te verkrijgen.’ (Abendanon, 1912: 31)
Raden Adjeng Kartini vond het billijk dat Javanen het maatschappelijk beter
moesten krijgen en dat ze dezelfde rechten kregen als Europeanen. Ze was eigenlijk
van mening dat er geen onderscheid mocht zijn. Ze nam het op voor haar landgenoten. Kartini’s mening loog er niet om en zij zette dit op papier:
‘Het recht, dat we voor ons zelf eischen, moeten we ook aan anderen geven, die ’t vragen.
Het belemmeren van de volksontwikkeling zou gelijk staan met de daad van den Czaar,
die der wereld de vrede predikte, terwijl hij het goed recht zijner eigen onderdanen met
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voeten vertrad. Meten met twee maten, neen! De Europeaan ergert zich aan vele
eigenschappen van den Javaan, bijv. hunne onverschilligheid, gemakzucht, enz.’
(Abendanon, 1912: 32)
Doelbewust richtte Kartini zich ook op de mensen om wie ze veel gaf en met
wie zij een goede band had. Ze was opbouwend kritisch naar Nederlanders, maar
nimmer respectloos:
‘Welnu Nederlander, als gij u zoo daaraan ergert, waarom doet gij dan niets om die
ondeugden te verjagen? Waarom steekt gij geen vinger uit, om den bruinen broeder op
te heffen? Geloof me, al dat kwaad is uit te roeien. Neem hem den dichten sluier van zijne
hersens weg, open hem de oogen, en gij zult zien, dat in hem ook nog iets anders zit, dan
de neiging tot het kwade, die in hoofdzaak voortspruit uit dom- en onwetendheid. [..]
Hier voor je liggen de gedachten bloot van iemand, die tot het geminachte, bruine ras
behoort. Wat kunnen zij oordeelen over ons, ons doen en laten? Kennen zij ons?’
(Abendanon, 1912: 32)

Onderwijzeres Hamer tijdens de les Nederlandse taal in de eerste klas van de
Kartinischool te Buitenzorg op Java, ca. 1920.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002667.
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Onvoorwaardelijk onderwijs voor meisjes
Typisch genoeg sloot Kartini’s mening omtrent de vraag waarom speciaal meisjes
onderwijs zouden moeten krijgen nauw aan bij de aloude denkbeelden over
verheffing van de pauper. Het enige verschil was dat zij er geen voorwaarde aan
verbond – zoals betere generaties Europeanen kweken – maar er louter positieve
gevolgen van zag als het ooit zo ver zou komen:
‘Hiervoor vragen wij opvoeding en onderwijs voor meisjes.
Wij zijn innig overtuigd, dat de beschaving van ‘t Javaansche volk niet krachtig zal
kunnen voortschrijden, zoolang de vrouwen daarvan uitgesloten blijven.
Den vrouwen moet het beschavingswerk in de hand gegeven worden – en de beschaving
zal zich krachtig verbreiden onder het Javaansche volk. Vorm flinke, verstandige
moeders, en Java zal flinke arbeidsters aan zijn vooruitgang hebben gekregen. Zij zullen
haar beschaving en ontwikkeling op haar kinderen overplanten; haar dochters, die weer
moeders zullen zijn, haar zoons, die eenmaal geroepen zullen zijn te waken over de
belangen van het volk.’ (Abendanon, 1912: 264).
5.4 De afschaffing van het kazernconcubinaat
De kwestie van de opheffing van het concubinaat in de kazernen kwam in het
jaar 1887 voor het eerst ter sprake. Pas in 1928 zou het kazerneconcubinaat voor het
gehele KNIL worden verboden. Niet alleen in de Nederlandse politiek, maar ook in
Indië begonnen de protesten luider te klinken. (Baay, 2008: 167) De regering hield
rekening met meerkosten omdat er woningen en andere accessoires moesten komen
voor onderofficieren die zouden gaan huwen.
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Een onderofficier met zijn concubine buiten de tangsi. ‘Militairen vanaf de rang
van sergeant konden in aanmerking komen voor een eigen woning, vaak buiten
de kazerne. Deze woningen bevatten meer ruimte, en boden meer privacy.’
(Rinsampessy, 1992: 236). Schets Michiel Tan.

5.4.1 De eerste Kamervragen over het zedelijk peil van het KNIL

De oud-officier van het KNIL en katholiek Tweede Kamerlid B.R. van Vlijmen
had in 1888 politiek Den Haag zover gekregen dat het vraagstuk van het zedelijk
peil van het Indisch leger op de agenda van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië geplaatst kon worden. De politicus wilde vooral het zedelijk peil,
‘van het Europeesche element in het Indisch leger’ verheffen.(42) In het kader hiervan
richtte de minister van Koloniën zich tot de gouverneur-generaal en wees er daarbij
‘[..] in het bijzonder op, dat gebroken dient te worden met het gebruik dat in de kazernen
aan Europeanen de samenwoning buiten echt wordt vergund met Inlandsche vrouwen.’
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In 1888 wilde het Kabinet het zedelijk peil van de Europese militairen in het
Indische leger verhogen door het concubinaat met Inlandse vrouwen tegen te
gaan.[15]

Uit het antwoord van generaal Haga op het verzoek van de minister, dat hij op
18 februari 1889 naar gouverneur-generaal Pijnacker Hordijk stuurde, wordt
duidelijk wat Van Vlijmen zoal op het oog had en waarom dat volgens hem wel of
niet werkte.
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Generaal A. Haga somde in zijn advies van 1889 eerst de aandachtspunten van
Tweede Kamerlid Van Vlijmen nog eens op.

De minister had speciale aandacht gevraagd voor het idee om militaire kampongs
op te richten.
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Generaal A. Haga somde enkele bezwaren op tegen het plaatsen van
gezinnen in een kleine kamer van de kazerne.

Het oprichten van militaire kampongs was volgens Haga al eens eerder, in 1885,
getest en slecht bevallen. Overigens vermeldde hij erbij dat Van Vlijmen zelf ook
al had ingezien dat zulke kampongs wellicht moeilijk te controleren zouden zijn,
wat Haga volmondig bevestigde.
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Generaal A. Haga somde de op ervaring gestoelde bezwaren op tegen militaire
kampongs.

Bij het doorzenden van de rapportage van generaal Haga naar de minister van
Koloniën stelt gouverneur-generaal Pijnacker Hoordijk zich welwillend op jegens
de door Van Vlijmen aangedragen ideeën om werkloodsen en speelhallen voor de
soldaten in te richten.
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Punten 3 en 4 gaat aan gewerkt worden.[16]

Opvallend is dat bij deze eerste stappen richting meer zedelijkheid in het KNIL,
het concubinaat buiten beeld bleef. De gemelde kwesties zouden nog jaren een rol
blijven spelen in de discussie, maar al snel zou de aanwezigheid van de njai daarin
de boventoon gaan voeren.
Het was wederom Van Vlijmen die dit punt als eerste naar voren bracht. Hij was
zeer verontrust over het kazerneconcubinaat. De bemoeienis van Van Vlijmen en de
aandacht van de pers lieten de publieke opinie ontwaken. (Baay, 2008: 164) In Indië
kwam er weinig steun voor Van Vlijmen. Gouverneurs-generaal Rooseboom stak
niet onder stoelen of banken dat hij voorstander was van het kazerneconcubinaat.
Hij zag dit stelsel als het beste medicament om geslachtsziekten onder de militairen
in de kampementen te bestrijden. (Baay, 2008: 172)
Uit christelijke hoek namen de protesten tegen het kazerneconcubinaat hand over
hand toe. De verantwoordelijken van de staat konden zich niet langer afzijdig houden.
Opeenvolgende ministers van Koloniën lieten iets van zich horen. Keuchenius, Idenburg, De Waal Malefijt bevestigden met overgave dat het kazerneconcubinaat in
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strijd was met de christelijke beginselen en immoreel was. Ondanks dit standpunt
blokkeerden deze ministers concrete veranderingen in het beleid. (Baay, 2008: 165)
1894
Een lid van de Militaire Jongelingsbond (Johannes van der Steur, president)
tekende in 1894 te Magelang aan dat als een soldaat naar een Inlandse of Indo-Europese vrouw verlangde als zogenaamde huishoudster, hij zich dan met de vrouw naar
de compagniecommandant moest begeven, die dan de aanstaande huishoudster na
een geneeskundig onderzoek, schriftelijk toestemming gaf voor een verblijf in de
kazerne. De Militaire Jongelingsbond zag in de toelating van ongehuwde vrouwen in
de kazernen een verzwakking van de moraal door het gouvernement.[17]
1898
‘Om redenen van moraliteit en tot vermindering van het syphilisgevaar’ verzochten
eind 1898 besturen van twee verenigingen tegen prostitutie (Voorzitters H. Pierson
en M.A. Adriani) in een brief de minister van Koloniën aandacht voor:
1. Het tegengaan van het concubinaat in het Indisch leger.
2. Afschaffing van de reglementering van de prostitutie in Indië.[18]
Tot dit verzoek kwamen de genoemde besturen naar aanleiding van de resultaten
van een door hun organisaties verricht onderzoek ‘Een onderzoek naar den toestand
van het Nederlandsch-Indische Leger, uit een zedelijk oogpunt beschouwd.’[19]
5.4.2 De pauperismecommissie en generaal Boetje

De commissie waar Pa van der Steur deel van uitmaakte (zie paragraaf 5.1) en die
in 1901 belast werd met het verder onderzoek naar de maatregelen tot het tegengaan van het pauperisme onder de Europese en daarmee gelijk gestelde bevolking,
bracht in 1902 rapport uit. In het algemeen bleek dat de commissie verlangde naar
een verhoging van het peil der zedelijkheid en hoopte dat dit middel invloed zou
kunnen uitoefenen op het militair concubinaat daar zij aan die verhoging de kracht
toekende om weerstand te bieden aan de behoefte aan geslachtsgemeenschap.
Van der Steur en co zagen een geleidelijke afschaffing van het concubinaat voor zich
die rekening hield met alle betrokkenen.[20]
Van der Steur was door ervaring tot de conclusie gekomen ‘dat de beide factoren,
welke inzonderheid de zoo noodige veerkracht aan het Leger ontnamen, drank en prostitutie
waren.’ Hij zag ook hierin de hoofdschuldigen van het pauperisme. De gevolgen
van deze beide uitspattingen waren dat deze meer dan Indische ziekten en kwalen,
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de ziekenhuizen bezetten en, wat de drank betrof, ‘tot insubordinatie en andere
vergrijpen leidden.’ Van der Steur constateerde verder dat de venerische ziekten voornamelijk bij hen die zonder huishoudster leefden, voorkwamen en onder de anderen
in veel mindere mate.
Dat terwijl men vreesde, net als de legerleiding overigens, dat een plotselinge
afschaffing van het ‘huishoudsterstelsel’ zou leiden tot een sterke toename van venerische ziekten. Ook zou een verwijdering uit de kazerne op korte termijn van de
huishoudsters het aantal geboorten buiten het huwelijk niet doen afnemen. Daarom
nam men het standpunt van de geleidelijkheid in. Gedurende een periode van twaalf
jaar moesten de huishoudsters uit de kazerne verdwijnen. In deze periode zouden er
dan geen nieuwe huishoudsters mogen worden toegelaten, en ‘overdracht van den eenen
op den anderen militair’ mocht ook niet meer plaatshebben. Men wilde in plaats van
in concubinaat levende zedeloze soldaten, nette getrouwde militairen. Johannes van
der Steur:
‘Het geslacht der huishoudsters in de kazerne moest langzaam uitsterven, met vorming
van eene klasse van vrouwen, die voor de soldaten, aan wie het huwelijk was toegelaten,
geschikte echtgenooten konden zijn.’
Aan dit alles voegde de commissie nog toe dat op grote plaatsen, als Semarang
en Soerabaja, minstens drie zendelingen voor de militairen en mindere Europese
ingezetenen werkzaam moesten zijn, ter godsdienstige en morele opvoeding.
Generaal W. Boetje, commandant van het leger en chef van het Departement van
Oorlog in Nederlands-Indië, reageerde uit ervaring met zijn manschappen heel
kritisch op het rapport van de commissie. Hij merkte op dat hij over het algemeen
verbetering bespeurde in het gedrag van de Europese mindere militairen, maar dat
hij de hooggespannen verwachtingen van de commissie niet deelde. Boetje was van
‘onbetwistbaar oordeel, dat van mindere militairen geen onthouding van geslachtsgemeenschap mag verwacht worden op zedelijke en godsdienstige gronden.’ De generaal vond dat
de commissie het voordehandliggende alternatief over het hoofd zag ‘[..] omdat zij
daarbij niet spreekt van de prostitutie als mogelijke plaatsvervangster [..]’ van het militair
concubinaat.[21]
5.4.3 Tegengaan van het concubinaat onder officieren

Zoals betoogd, tierde het concubinaat vooral welig onder officieren. Het wekt
dan ook geen verbazing dat het beschavingsoffensief, of beter gezegd het zedelijkheidsoffensief, daar het hardst werd ingezet. Vanwege de voorbeeldfunctie die de
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officieren (ineens?) bleken te hebben, werden geen halve maatregelen aangekondigd.
Gouverneur-generaal Van Heutsz, de bedwinger van Atjeh, berichtte op 25
november 1904 de Raad van Nederlands-Indië, de commandanten van Land en
Zeemacht, de Chefs van de Departementen van algemeen burgerlijk bestuur, de
President van het Hoog-gerechtshof van Nederland, de Voorzitter van de Algemene
Rekenkamer en de Hoofden van Gewestelijk Bestuur dat:
‘[..] in het algemeen het leven in concubinaat worden aangemerkt als een misstand, welke
zooveel mogelijk dient te worden tegengegaan, het <u>leven in eigen huis<u> met
eene concubine moet alle burgerlijke ambtenaren en officieren te zeerste worden
afgekeurd.’[22]
De gouverneur-generaal oordeelde dat in het geval van hogere leidinggevende
officieren en ambtenaren het concubinaat niet moest worden toegelaten en hij
kondigde daarom direct de strafmaat aan:

Officieren en hoge ambtenaren konden hun njai beter snel verstoten,
ze stonden op het punt met vervroegd pensioen te worden gestuurd.[23]

De officieren-ambtenaren met vergelijkbare rangen die toch thuis in concubinaat
bleven leven, mochten door de genoemde diensten onmiddellijk met pensioen
gestuurd worden en in de tussentijd van iedere vorm van bevordering worden
uitgesloten.
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5.4.4 Idenburg: ‘geen reden tot maatregelen’

Bij de behandeling van de Indische begroting voor 1912 in de Tweede Kamer
wezen Kamerleden uit Steenwijk en Sneek wederom op het zedelijkheidsgehalte
van het KNIL. Ze drongen met kracht aan op het nemen van maatregelen tegen
het concubinaat. Maar net als in het verleden, werd door de legertop van Indië op
dezelfde bezwaren en motieven rond het legerconcubinaat gewezen. De ambtenaren
van Afdeling C van het ministerie van Koloniën noteerden de mening van de
opvolgende commandanten, gedurende afgelopen 25 jaar in een nota van 8 april 1913.
Naar het eensluidende oordeel van de legertop kon:
‘[..] de afschaffing van de kazerneconcubinaat, uit een zuiver militair oogpunt beschouwd
niet worden aangemerkt als een legerbelang, eerder het tegendeel.’[24]
Het steeds terugkerende voorstel om het concubinaat af te bouwen en het
huwelijk meer toe te staan, bleef op bezwaren stuiten.
Volgens de deskundige van de genoemde Afdeling C lag de gevolgtrekking voor
de hand, dat uitbreiding van het aantal huwelijken van soldaten, die van een minimaal inkomen moesten leven en voor een groot deel de middelen en vaak ook de
gelegenheid misten om hun kinderen op te voeden, zou leiden tot toename van het
aantal paupers.
Generaal Boetje had er ook al op gewezen dat in wettige huwelijken het aantal
kinderen groter zou zijn dan in concubinaat verwekt, en dat het wettig zijn van het
samenlevingsverband geen preventie van verpaupering zou betekenen.
Omtrent de afschaffing van het kazerneconcubinaat merkte minister van Koloniën Idenburg in de Tweede Kamer (Memorie van Antwoord, Handelingen 1906-07,
blz. 392, opgenomen in de nota van Afdeling C) naar aanleiding van de voorstellen
en opmerkingen van de ‘pauperisme-commissie aangaande het concubinaat’ onder
meer op dat als het aantal gehuwde onderofficieren te hoog werd opgevoerd,
‘[..] eenerzijds de slagvaardigheid van het leger in gevaar gebracht [zou] kunnen
worden, anderzijds een niet te onderschatten moeilijkheid [zou] rijzen voor die onderofficieren zelven, die met een aanwassend gezin op kleinere posten geplaatst, al spoedig
in de onmogelijkheid zouden verkeeren om aan hun kinderen een ook maar eenigszins
behoorlijke opvoeding te geven.’
Minister Idenburg verzekerde in de Kamer dat hij het concubinaat gaandeweg
terug zou dringen. Maar ook hij wees indirect op de discrepantie tussen de ideologie achter het voorstel en de dagelijkse realiteit van het KNIL. Hij stelde dat men
niet moest vergeten dat de meerderheid van de veelal ‘[..] in de kracht des levens in de
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gelederen vertoevende militairen zedelijk niet zoo hoog staat, dat zij aan het standpunt de
kracht ontleenen om de aandrift tot geslachtsgemeenschap te beteugelen.’ (nadruk, NM)
Toch werd uit hetzelfde betoog van Idenburg duidelijk dat ook de realiteitszin
van de voorstanders van het concubinaat niet gelijk opging met de dagelijkse
werkelijkheid in Nederlands-Indië, maar alleen met die van het KNIL. Idenburg
eindigde zijn betoog met de mededeling dat hijzelf, de legercommandant, de Raad
van Nederlands-Indië en de gouverneur-generaal (op dat moment ex-militaircommandant J.B. van Heutsz), na bestudering van de beschouwingen over het concubinaat op dat moment geen reden zagen om ‘bijzondere maatregelen te nemen of voor te
stellen.’
5.4.5 Wat is ‘onbesproken gedrag’?

De discussie kreeg soms een enigszins karikaturale wending. Het is duidelijk dat
de seksparadox ook de partijen in deze afschaffingsdiscussie parten speelde. De njai
was een serieus probleem waarmee men teveel kanten op kon. Haar aanwezigheid
zou de zedelijkheid van het KNIL verlagen, het leger kwaad doen; haar aanwezigheid zou de zedelijkheid van het KNIL verheffen, het leger goed doen. Zo kon het
gebeuren dat gouverneur-generaal Idenburg in 1910, tegenover het zedelijkheidsoffensief dat hem vanuit het moederland bestormde, het concubinaat zelf als voorbeeld van zedigheid stelde.
Vanuit het zedelijkheid en verheffing predikende moederland kwam de vraag
of er niet een zekere tegenstrijdigheid zat in de maatregel volgens welke:
‘[..] alleen dan toestemming tot het aangaan van een huwelyk van een Europeeschen
militair met zijne huishoudster wordt verleend, als deze van onbesproken gedrag is en een
of meer kinderen bij dien militair heeft.’[25]
Met het beeld dat men had van de inheemse vrouw, en de zedeloze njai in het
bijzonder, was dit geen vreemde vraag. Een njai kon toch per definitie niet van
onbesproken gedrag zijn, zo leek de achterliggende redenering te zijn. Die ging
alleen wel wat voorbij aan de realiteit van de kolonie, waarop gouverneur-generaal
Idenburg in zijn antwoord wees, via een staaltje taalgoochelarij. Zijn antwoord
kwam erop neer dat zolang deze vrouwen een zedig leven in concubinaat leidden,
dit voldoende was voor het criterium ‘onbesproken gedrag’. ‘Zedig’ diende daarbij
niet met ‘zedelijk’ te worden verward:
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Het concubinaat kwam nog zoveel voor in de Kolonie, dat degenen die erin
leefden niet besproken werden – ergo: zij waren van onbesproken gedrag,
wat men in het moederland ook mocht denken.[26]
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In verband met het begrip ‘onbesproken gedrag’ probeerde gouverneur-generaal
Idenburg de kromme projectie van zeden recht te praten via taalgoochelarij.[27]

5.4.6 Savornin Lohman: ‘bevorder schaamte om de njai’

Bij alle pogingen om het zedelijk peil van het KNIL te verheffen, liet men steeds
meer doorschemeren hoe het met het eigen morele peil gesteld was. De woorden
van Kartini over hoogopgeleide, goed opgevoede mensen die wreed, kil en immoreel
handelen waar zij beter zouden moeten weten, rinkelen keer op keer na in de oren.
Een goed voorbeeld ligt besloten in een brief van Tweede Kamerlid Jhr. mr. A.F. de
Savornin Lohman, uit 1912 aan de toenmalig minister van Koloniën, J.H. de Waal
Malefijt. Savornin Lohman was op dat moment behalve Kamerlid ook bestuurssecretaris van de Christelijken Militairen Bond voor Oost en West Indië. Zijn brief is
veelzeggend over de kijk van hemzelf en zijn achterban op de mensen in de kolonië
en is daarom ter illustratie geheel opgenomen in Bijlage 6.
In het kort komt het betoog hierop neer dat hem ter ore is gekomen dat men bezig
is met een Staatscommissie die de verdediging van Nederlands-Indië moet gaan
bestuderen, in het bijzonder hoe de troepenmacht daar op sterkte te houden; dat hij
dienaangaande wel enkele oorzaken weet, waaronder het in het moederland overbekende diep trieste zedelijk peil van het KNIL, en ook enkele tips voor oplossingen
kan aandragen. (Bijlage 6: 1) Savornin Lohman richt zich daarbij uitsluitend op
de Europese soldaten en geeft voor de inheemse mensen bij het KNIL niets dan
minachting en afkeer weer.
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Gezien al het voorgaande stelt Savornin Lohman enigszins terecht dat de soldaat
in wezen nooit een goede reden heeft gehad om zichzelf seksueel in bedwang te
houden. Hij zou daarin verandering willen brengen door enerzijds de diensttijd van
soldaten die opgenomen worden met een venerische ziekte te verlengen met de duur
van hun opname. En anderzijds lijkt het hem een goed idee om de soldaat die zijn
volledige diensttijd doorkomt zonder eenmaal opgenomen te zijn geweest met zo’n
diagnose, een premie in het vooruitzicht te stellen.
Tegelijk stelt Savornin Lohman voor om in de kazernes de in concubinaat
levende Europeanen volledig te scheiden van de vrijgezellen, opdat die laatsten ‘[..]
niet gedwongen worden met huishoudsters in aanraking te komen.’ (Bijlage 6: 2). Hier
toont het Tweede Kamerlid zijn ware gelaat, zeker wanneer hij vervolgt:
‘Deze maatregel zoude naar onze meening, reeds veel goeds kunnen uitwerken. Het moet
langzamerhand zoo worden, dat soldaten zich schamen een huishoudster te hebben. Dit
zou in de hand kunnen worden gewerkt door soldaten met een huishoudster te kazerneeren
tezamen met inlandsche troepen [..].’ (Bijlage 6: 2)
Wederom worden de njai en de inheemse soldaat stukken gereedschap, in te zetten
deze keer om schaamte te bewerkstelligen bij de zedeloze Europeaan.
Een jaar eerder was Savornin Lohman een van de grote voormannen van de
nieuwe politieke partij de Christelijk-Historische Partij (CHP) geworden. Deze partij
was uitgesproken voorstander van een ethische politiek. Men hield er de volgende,
streng protestantse mening op na:
‘Alle koloniaal bezit is in den grond “uit den booze”, en het is de zware straf, die op de
zonden der vaderen rust, dat hunne nakomelingen niet los kunnen komen, van wat deze
eenmaal misdeden door geweld en rechtsverkrachting. Zoo zou voor ons het loslaten der
koloniën grooter zonde zijn dan het behouden ervan, altijd: mits men bij dat behouden
zich ernstig voorneemt, om de bezitting zoo onbaatzuchtig mogelijk te beheeren, en dat
voornemen ook in toepassing brengt.’ (Toelichting op het partijprogramma dd. 1905,
geciteerd door: Wal, van der, 1971: 52)
Het ‘zoo onbaatzuchtig mogelijk’ was duidelijk niet van toepassing op de njai, of haar
landgenoot die meevocht met de Europeaan, zij moesten schaamlappen worden.
5.4.7 Jan Fuselier krijgt njai-verbod in 1914, afschaffing duurde nog “even”

Minister van Koloniën Jan Hendrik de Waal Malefijt, liet in 1913 gouverneurgeneraal Alexander Willem Idenburg weten dat hij maatregelen wilde nemen om
het concubinaat in de kazernen geleidelijk af te schaffen. Dat jaar bracht de Tweede
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Kamer namelijk wederom het vraagstuk van verhoging van het zedelijk peil in het
Indische leger te berde.[28] Landvoogd Idenburg kondigde de gewenste geleidelijke
afschaffing van het kazerneconcubinaat aan, te beginnen bij de onderofficieren. In dit
kader bleek uit de correspondentie met generaal Van Daalen, dat er mogelijk gedurende acht jaar jaarlijks negentig woningen gebouwd zou moeten worden voor de
onderofficieren die in het huwelijk zouden kunnen gaan treden.[29] Voor Jan Fuselier
werd uiteindelijk een verbod afgekondigd in 1914. (Bosma e.a., 2003: 301) Maar, na
weerstand uit het leger, besloot de overheid in 1919 het huwelijk open te stellen voor
alle Europese militairen, en het concubinaat nog niet af te schaffen. (Groen, 2009)
Pas in dat jaar kwam er een eind aan het stelsel van de kazernehuishoudsters van
het KNIL. Gouverneur-generaal mr. J.P. graaf van Limburg Stirum kondigde een
verbod op het kazerneconcubinaat af. (Baay, 2008: 173) Het aantal gehuwde Europese lagere militairen groeide tot 38 procent in 1928, het aantal samenwonenden
daalde tot 8 procent in dat jaar.
In 1928 deelde de commandant van het KNIL, luitenant-generaal H.L. La Lau,
mede dat de regering het ogenblik aangebroken achtte om over te gaan tot een
algehele afschaffing van het concubinaat in het koloniale leger. (Baay, 2008: 173-4)
Datzelfde jaar volgde een algeheel verbod op het kazerneconcubinaat. De njai
verdween uit het zicht, het beschavingsoffensief had getriomfeerd. (Groen, 2009)
5.5 De njai definitief weggeworpen
Aldus kwam het zo ver dat ook het koloniale leger zelf de njai simpelweg
verstootte, wegwierp, zonder dank voor bewezen diensten, zonder rechten, zonder
toekomst. Het einde van een samenzijn dat welgeteld drie eeuwen duurde. De stemmen van de talloze, talloze gebruikte en verworpen vrouwen hadden de politici
en legertop niet rechtstreeks in de oren moeten klinken met hun gezamenlijke
jammerklacht, of zij zouden er doof van zijn geworden. Dit wordt haarscherp
uitgebeeld in een passage uit de aanklacht van S. Franke tegen het kolonialisme
uit 1934, ‘Jan Fuselier’, waarin hij beschreef wat verstoting bij haar teweeg bracht:
‘Ze jammerde maar stil en gelaten voor zich heen en vroeg waar ze heen moest, wat ze
moest beginnen, ze wist niet welke kant ze uit moest. [..] Ze zei het hem toch zoo duidelijk,
ze wist werkelijk niet waarheen. Ze wees zoo overtuigend op haar borsten en op haar hals;
wat kon ze er nog mee doen, wie wilde haar nog hebben. Ze kon niet eens meer in een kast.
Ze zouden haar wegjagen als een schurftige hond, als een stinkend kreng, als een
vervuild vod. Ze zouden op haar spugen, overal waar ze zich vertoonde. De soldaten zouden haar niet aankijken, zelfs al hadden ze geen cent op zak en haar
landslieden zouden haar uitstooten.’ (Franke, 1934: 218, geciteerd in: Baay, 2008:
140, nadruk NM)
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Conclusie
De titel van deze publicatie ‘Wegwerpvrouwen’ heeft een veel naargeestiger toon
dan de beschrijvingen van de njai zoals die door Baay of Scholte zijn gepubliceerd.
De inhoud is evenzo akeliger, en tegelijk kritischer. Als onderzoeker en publicist sta
ik verder af van die nog zo nabije geschiedenis dan njai-kleinkinderen. Toch is het
juist omdat deze geschiedenis nog zo dichtbij is dat er geen twee generaties voor
nodig zijn om haar te bereiken, dat ik voor die toon heb gekozen.
De hele drie eeuwen samenvattende zou ik willen concluderen dat de njai altijd
een potentieel machtige positie heeft bekleed binnen de verschillende koloniale troepenmachten en dat men door haar zonder onderbreking te minachten, te verguizen
en te verstoten de njai ervan heeft weerhouden die positie ook werkelijk in te nemen.
Vergelijkbaar met de regelgeving rond Europees onderwijs voor inheemse kinderen
waartegen Kartini fulmineerde: er staat dat het mag, maar aan de voorwaarden
voldoen zullen uw kinderen nooit. Of, aangaande de njai: we hebben je zo hard
nodig, maar dat mag je nooit te weten komen.
Dankzij de selectieve werkwijze van Nederlandse politici, historici, wetenschappers en religieuze instituten konden drie eeuwen seksuele misstanden van de
Nederlandse krijgsmacht met arme inlandse vrouwen en kinderen in NederlandsIndië verhuld blijven. Dit in tegenstelling tot drie jaar seksuele misstanden van de
Japanse krijgsmacht met Nederlandse vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Dit laatste
is terecht, juist en adequaat in de openbaarheid gebracht en besproken. In dit boek
zijn alsnog de tot op zekere hoogte vergelijkbare Nederlandse misdrijven tussen
1620 en 1920, beschreven en besproken, omdat deze gang van zaken zulke verstrekkende gevolgen heeft gehad voor de kijk op en behandeling van Indische mensen.
In ruim driehonderd jaar hebben koloniale militairen naar schatting meer dan
honderdduizend Javaanse huishoudsters en hun kinderen aan hun lot overgelaten.
De manschappen hebben tijdens hun militaire dienst in Nederlands-Indië volgens
de geldende bepalingen van de Nederlandse staat met deze vrouwen c.q. huishoudsters enkele jaren als echtgenoten samengeleefd en hen vervolgens doelbewust
achtergelaten met verwekte kinderen en al. Net als tijdens de Japanse bezetting
(1942-1945) van Indië werden ook deze vrouwen ingepast ‘in een systeem dat hen
reduceerde tot fokvee en opblaaspoppen’ (Ars, 2000: 258), maar dan gedurende ruim
driehonderd jaar.
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De nazaten van de duizenden Javaanse njais en hun kazernekinderen verdienen
van de Nederlandse staat excuses voor de behandeling van hun voorouders. Niet omdat
daar een gevoel van genoegdoening aan verbonden is, maar omdat een dergelijke
daad eindelijk daadwerkelijk de sluier wegneemt die over deze geschiedenis is
gehangen in 1928 en de betrokkenen recht kan worden gedaan. De historische
wetenschap kan hieraan bijdragen, door de njai als onderzoeksonderwerp serieus te
nemen, en haar diepgravend te onderzoeken, tot in de verste hoeken van de archieven
in Indonesië en Nederland, zoals Rémy Limpach deed met het onderwerp KNILgeweld. Wie weet krijgt de kazerne-njai dan ooit nog een echt gezicht in plaats van
alleen de omlijsting die nu naar voren komt uit de bestaande studies en historische
geschriften. Na zoveel honderden jaren bewust in de vergetelheid te zijn gezet,
verdient zij dat menselijk gezicht.
De njai is wel bestempeld als ‘de oermoeder van de Indo’ (Baay, 2007) maar is,
gezien haar belang voor die gevechtskracht, ook te beschouwen als de oermoeder van
het KNIL, want alle minachting en verguizing ten spijt, sloeg Schuijlenburg in 1893
(Bijlage 7: 5) de enige juiste toon aan ten aanzien van de waarde van de njai, voor
degene met wie zij leefde, voor het KNIL en voor het Koninkrijk der Nederlanden:
‘Welken schrijver betreffende de indische oorlogen men ook naslaat, telkens zal
hij wijzen op eene der duizenden en duizenden gevallen waarin europeeschen
officieren en minderen hun leven te danken hebben aan de inlandsche huishoudster,
aan haar alleen.’
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