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Wie kwamen, wie zagen, wie schreven?
Een analyse van de troepensterkte van het Nederlandse leger in Indonesië in de periode
1945-1950 en wat dit in potentie betekent voor het meemaken van oorlogsgeweld en het
optekenen van persoonlijke ervaringen
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Inleiding
In dit paper is op basis van nieuw archief- en literatuuronderzoek getracht zo goed mogelijk
antwoord te geven op drie belangrijke vragen, die in het kader van het schrijven van Soldaat in
Indonesië naar boven kwamen: (1) hoe groot was de Nederlandse krijgsmacht die in de periode 19451950 in Indonesië actief was? (2) Hoeveel van deze militairen waren in potentie daadwerkelijk actief
in het veld en hoeveel vervulden slechts een ondersteunende functie? (3) Hoeveel militairen kunnen
op dat moment of naderhand in potentie hun verhaal hebben gedaan in het Nederlands? Oftewel,
wie kwamen naar Indonesië om te vechten, wie zagen actie en wie schreven of vertelden over hun
ervaringen? Het idee achter deze analyse is dat met goede – of in ieder geval beter gestaafde - cijfers
in de hand er stevigere conclusies getrokken kunnen worden over de representativiteit van de
onderzochte egodocumenten en de daarin geciteerde militairen en excessen.
In het vervolg zal allereerst gekeken worden naar de troepensterkte van de Nederlandse
krijgsmacht, hoeveel mensen dienden respectievelijk in de Koninklijke Landmacht (KL), de Koninklijke
Marine (KM) en het Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL)? Daarna zal ingegaan worden op de
verhoudingen binnen het Nederlandse leger tussen militairen in het veld en achter de linies en tot
slot zal op basis van deze analyses gekeken worden naar hoeveel militairen in potentie in het
Nederlands over hun ervaringen kunnen hebben gesproken of geschreven. De belangrijkste
bevindingen van onze analyses zijn dat ten eerste de Nederlandse krijgsmacht groter was dan in veel
wetenschappelijke literatuur wordt gesteld en ten tweede dat de kans dat een Nederlandse militair
in het veld actief was en derhalve geweld en mogelijk oorlogsmisdaden heeft meegemaakt, ook
groter was dan tot nu toe vaak is aangenomen.
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Wie kwamen? Het aantal militairen dat diende in de KL, de KM en het KNIL
De KL en de KM
In totaal werden er ruim 120.000 KL-militairen in Nederlands-Indië ingezet, waarvan er ongeveer
95.000 dienstplichtig waren.1 De resterende 25.000 bestonden hoofdzakelijk uit oorlogsvrijwilligers
(OVW’ers) en een hele kleine kern van beroepsmilitairen. De meeste van deze soldaten dienden in de
eenheden waarmee ze naar Indonesië gingen, maar sommigen werden als vervanging of versterking
gebruikt bij andere eenheden. Sommige eenheden werden om die reden dan ook bij aankomst in de
Oost verdeeld over andere eenheden. Daarnaast heeft een klein gedeelte van het KL-personeel voor
korte of lange tijd bij KNIL-eenheden gediend. Het aantal vrouwen van het Vrijwillig Vrouwen
Hulpkorps dat in Indonesië heeft gediend hebben weg nog niet kunnen achterhalen.
Ongeveer 4.000 van alle uitgezonden landmacht-militairen gingen na het verstrijken van hun
dienstplichtige of vrijwillige dienstverband over in beroepsdienst.2 Het merendeel van deze groep
betrof OVW’ers die nog in Indonesië bijtekenden.
In totaal werd er ongeveer 20.000 man KM-personeel in en rondom Nederlands-Indië ingezet. Van
hen waren ruwweg 5.000 lokaal geworven Indonesische krachten. Er dienden ongeveer 7.000
OVW’ers bij de Marine in Indonesië: een kleine 5.000 in de mariniersbrigade en de rest op de vloot of
aan wal. Daarnaast had de Marine relatief veel beroepsmilitairen: zo’n 3.000. Het merendeel van hen
diende op de vloot, een kleine 400 zat bij de mariniers. Minder dan 5.000 dienstplichtige
marinemensen dienden in Indonesië, verdeeld over de vloot en de mariniersbrigade.3 Ten slotte was
de Marine Vrouwenafdeling (MARVA) 470 vrouwen sterk.4
1.888 KL-militairen vonden een burgerbetrekking in Indonesië na hun diensttijd, nog eens 800
emigreerden rechtstreeks vanuit Indonesië naar Australië of Nieuw-Zeeland om daar een nieuw
bestaan op te bouwen. Overigens zal het grootste gedeelte van de 1.888 militairen die in Indonesië
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demobiliseerden dat gedaan hebben vóór de soevereiniteitsoverdracht eind 1949. Een aantal van
hen heeft waarschijnlijk na de soevereiniteitsoverdracht Indonesië ook weer verlaten en is alsnog
teruggekeerd naar Nederland of ook geëmigreerd.
Het KNIL
Het KNIL bestond traditioneel uit enerzijds ‘Europees’ en anderzijds ‘inlands’ personeel. De
‘Europeanen’ waren Nederlanders, in Indië geboren blanken en Indo’s van Europees-Aziatische
afkomst. De term ‘inlanders’ verwees naar de inheemse bevolking. De meesten van hen waren
afkomstig uit Java, de Molukken, Menado en Madura. Een opmerkelijke groep vormden de ongeveer
500 West-Indische militairen, die als oorlogsvrijwilliger werden geworven tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zij golden eveneens als ‘Europees.’
Het algemeen gangbare getal dat genoemd wordt voor de totale sterkte van het KNIL in de periode
1945-1950 is 70.000.5 Dit getal blijkt uit onderzoek echter duidelijk te laag te zijn. De minimale
verliezen van het KNIL tussen augustus 1945 en juli 1950 bedragen 1820 gesneuvelden en
omgekomen militairen door andere oorzaken dan gevechtshandelingen. De sterkte van het KNIL op
het moment van de grootste omvang, 1 september 1949, was 68.899 man.6 Als we daar de verliezen
bij optellen, (bijna alle verliezen vielen voor 1 september 1949), komen we al op 70.719. Maar naast
de gesneuvelden zijn er ook tal van militairen die om andere redenen voor september 1949 de dienst
al hadden verlaten. Te denken valt aan de gedemobiliseerde West-Indische militairen (ongeveer
5007), gedemobiliseerd of afgezwaaid ‘Europees’ KNIL-personeel (minimaal 5.9008), ‘inlands’
personeel dat afzwaaide, gedeserteerde soldaten, en dergelijke. Het totale aantal KNIL-militairen dat
tussen 1945 en 1950 diende, moet dus aanzienlijk hoger dan 70.000 liggen, vermoedelijk in de orde
van grote van 77.000 tot 80.000 man.
Toen Japan in 1942 Nederlands-Indië bezette werd het overgrote merendeel van de KNIL-militairen
gevangen gezet, slechts een kleine minderheid wist te ontkomen naar Australië. De ‘inlandse’ KNILmilitairen werden, met uitzondering van enkele honderden Molukkers en Menandonezen, door de
Japanse bezetter doorgaans na een korte gevangenschap weer vrijgelaten. Dat gold niet voor de
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‘Europese’ KNIL’ers. In totaal waren er vlak na de Japanse capitulatie in augustus 1945 nog 29.317
‘Europese’ KNIL-krijgsgevangenen, verspreid over de verschillende gevangenkampen in Azië.9 De
sterkte van het KNIL was derhalve in augustus 1945 nog heel bescheiden met iets meer dan 5.300
man.10 Spoedig zouden echter meer dan 10.000 ex-krijgsgevangenen weer onder de wapenen
komen.11 In de volgende jaren groeide het KNIL sterk in aantal.
De verhouding tussen inlandse krachten en Europese krachten wisselde sterk gedurende de periode
1945-1950. Rond de soevereiniteitsoverdracht bestond het KNIL voor 76% uit Indonesiërs.12 Voor de
gehele periode geldt echter als gemiddelde een lager percentage. Belangrijk is om te bedenken dat in
zijn algemeenheid het KNIL van na 1945 verhoudingsgewijs meer ‘Europees’ personeel kende ten
opzichte van inlands personeel dan voor 1942.13 Het exacte aantal ‘Europeanen’ dat tussen 1945 en
1950 in het KNIL heeft gediend is lastig te achterhalen. Het waren er op het hoogtepunt in januari
1948 meer dan 21.000, maar totale aantallen voor de hele periode zijn lastig te geven.14 De ongeveer
10.000 uit de krijgsgevangenkampen bevrijde dienstplichtige KNIL-militairen werden pas vanaf eind
1947 en merendeels in de loop van het voorjaar van 1948 gedemobiliseerd.15 Een gedeelte van hen
besloot echter in dienst te blijven. In totaal bestond gedurende deze periode gemiddeld 30 tot 35%
van het KNIL personeel uit ‘Europese’ militairen.16 Dit is inclusief de in totaal 1019 vrouwen die in de
periode 1944-1950 bij het Vrouwenkorps-KNIL hebben gediend.17
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Bij de soevereiniteitsoverdracht bestond het KNIL uit ongeveer 66.600 man, waarvan een kleine
15.600 ‘Europeanen’.18 7894 of 7845 van die laatste groep zouden uiteindelijk naar de Koninklijke
Landmacht overgaan.19 In de zomer van 1950, rond de officiële opheffing van het KNIL, waren 19.000
man gedemobiliseerd en in Indonesië afgevloeid, waren er 3.250 naar Nederland vertrokken (bijna
uitsluitend ‘Europeanen’), terwijl 26.000 man over was gegaan naar het nieuwe federale leger van de
Republiek Indonesië.20 3.423 Ambonese KNIL-militairen zouden uiteindelijk niet in Indonesië
demobiliseren maar naar Nederland verscheept worden.21 Behalve deze genoemde groepen zijn er
geen grote aantallen ‘inlandse’ KNIL-militairen naar Nederland geëmigreerd. Het waren er mogelijk
enkelen, maar wij houden het getal hier voor de schattingen op nul.
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Wie zagen oorlogsgeweld? Verhoudingen binnen de Nederlandse krijgsmacht
Onze analyse suggereert dat een relatief hoog percentage van de ingezette militairen direct
betrokken was bij gevechtshandelingen en patrouillelopen. In zijn algemeenheid geldt dat voor
iedere militair ‘in het veld’ er meerdere ‘op de basis’ als ondersteuning nodig zijn. In moderne
westerse legers is de verhouding met gemak 1:10. Midden twintigste eeuw lagen de cijfers echter
dichter bij elkaar. In Nederlands-Indië lag de verhouding om tal van redenen nog dichter bij elkaar: zo
stellen de historici Wietsma en Scagliola dat er binnen de Nederlandse krijgsmacht een verhouding
van 1:8 tot 1:6 gold.22 Deze verhoudingen lijken, na een analyse van onze kant, nog steeds te hoog.
Relatief weinig ondersteuningsheden, de inzet van daarvoor niet bedoelde eenheden voor actieve
patrouilledienst en de situatie op de buitenposten, zorgden tezamen voor een verhouding binnen de
Nederlandse krijgsmacht die zeer conservatief geschat tenminste rond de 1:4 lag (dat wil zeggen dat
25 procent van de troepen direct betrokken was bij militaire acties).
Als we bijvoorbeeld kijken naar de KL dan zien we dat 60 procent van de KL uit
infanteriebataljons bestond. Een infanteriebataljon was in principe 801 man sterk en bestond in de
regel uit een reeks infanteriecompagnieën, een ondersteuningscompagnie en een stafcompagnie.
Rekenen we met de veilige marge dat grofweg maar de helft van de 801 man in een bataljon
daadwerkelijk met het geweer in de aanslag in het veld stond, dan is dit alsnog zo’n 30 procent van
het KL. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat veel eenheden nooit of in ieder geval al snel na
aankomst niet meer op organieke sterkte zijn geweest. En alhoewel de afname in sterkte scherper zal
zijn geweest in gevechtseenheden dan in ondersteunende eenheden, zijn laatstgenoemden ook vaak
onderbezet geweest. Dit vergroot weer de kans dat procentueel meer militairen actie hebben gezien.
Als we uitgaan van een vergelijkbare verhouding bij het KNIL van 30 procent en een verhouding van
1:9 (10 procent) bij de KM (dit is inclusief de mariniersbrigade), dan lijkt een verhouding van 1:4 (25
procent) voor de gehele Nederlandse krijgsmacht een verdedigbare aanname.23
De belangrijkste conclusie hieruit is dat vele tienduizenden Indiëgangers in potentie geweld,
geweldsexcessen en oorlogsmisdaden gezien kunnen hebben en er zelf aan hebben kunnen
deelnemen. Tegelijkertijd heeft nog altijd de grote meerderheid (75 %) dit waarschijnlijk niet lijfelijk
meegemaakt. Belangrijk is verder om in het achterhoofd te houden dat deze getallen gaan over
potentie en niet over daadwerkelijke inzet en ervaringen. De feitelijke inzet en ervaringen werden in
zeer sterke mate bepaald door de tijd en plaats van inzet en de gegeven taak van eenheden en
individuen.
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77.000 = 23.100 en voor de KM op 2.000 (0,1x20.000 = 2.000). Tellen we deze op bij de aantallen van de KL (0,3
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percentage van 29.6 procent (65.100/220.000 = 29,5959). Dit is uiteindelijk naar beneden afgerond naar 25
procent en een verhouding van 1:4.
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Conclusie: wie kwamen, wie zagen en wie schreven?
Samenvattend kunnen we stellen dat in de periode 1945-1950 zo’n 220.000 mannen en vrouwen
actief waren in de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië. Dit is dus aanzienlijk meer dan het tot nu
toe in de literatuur gangbare cijfer van 200.000 Nederlandse troepen.
Van hen heeft tenminste 25% ‘actie’ gezien: dat wil zeggen dat zij actief betrokken waren bij
gevechtshandelingen en/of patrouille- en bewakingsdiensten. Ook dit percentage ligt hoger dan
eerdere schattingen in de wetenschappelijke literatuur. In potentie kunnen zij ooggetuige zijn
geweest van oorlogsgeweld en mogelijk ook oorlogsmisdaden van zowel Indonesische als
Nederlandse zijde hebben gezien of begaan. Een ruime meerderheid van de troepen heeft echter
geen directe ervaringen hiermee gehad. Zij verrichtten werk ver achter de frontlinies, achter een
bureau of op de basis of kazerne.
Tot slot concluderen wij op basis van deze cijfers dat minimaal 160.000 van de 220.000 in
Nederlandse krijgsdienst actieve militairen in potentie zijn of haar ervaringen heeft kunnen (laten)
optekenen in het Nederlands. De ‘inheemse’ KNIL-militairen, die in veel gevallen het Nederlands (niet
goed) machtig waren en in Indonesië zijn gebleven na 1950, zijn in deze telling niet meegeteld. Gaan
we weer uit van de verhouding 1:4, dan kunnen in theorie 40.000 militairen hebben geschreven of
verteld over oorlogsgeweld en wellicht oorlogsmisdaden die ze zelf gezien of gepleegd hebben.
Uiteraard kunnen alle 160.000 militairen of veteranen ook verhalen uit de tweede hand hebben
(door)verteld.
Met deze cijfermatige analyse als ondersteuning is het boek Soldaat in Indonesië (2015)
geschreven. Door deze cijfers naast de analyses uit de voor dat boek aangelegde database te leggen
van de in het Nederlands geschreven egodocumenten en de militairen die hierin spreken, kunnen er
beter onderbouwde uitspraken gedaan worden over de representativiteit van de verzamelde
egodocumenten en zij die hierin aan het woord komen. Bij verder onderzoek naar de periode 19451950 kunnen deze cijfermatige analyses ter toetsing en ondersteuning gebruikt worden.
Totaal aantal militairen in Nederlandse dienst
120.000 KL-militairen
20.000 KM-militairen
77.000 tot 80.000 KNIL-militairen
Totaal: 220.000 militairen24
Potentiële Nederlandstalige militairen die aan het woord kunnen komen in een of meerdere
egodocumenten25
120.000 KL militairen
24

Wat betreft Nederlandse dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers waren de verhoudingen als volgt: in totaal
dienden ongeveer 100.000 dienstplichtigen in Indonesië (95.000 bij de KL en 5.000 bij de KM) en werden
32.000 oorlogsvrijwilligers uitgezonden (25.000 bij de KL of gedetacheerd bij het KNIL en 7.000 bij de KM).
25
Gesneuvelden zijn expliciet niet van deze totalen afgetrokken omdat er verschillende egodocumenten zijn
van later gesneuvelde militairen, soms bij hun leven al uitgegeven, maar meestal postuum.

8
15.000 KM-militairen (inclusief mariniers, exclusief ‘inlands’ personeel)
21.000 (minimaal) ‘Europese’ KNIL-militairen
3.423 Molukse KNIL-militairen die naar Nederland zijn geëmigreerd in de periode 1950-1951
500 West-Indische KNIL’ers
Totaal: minimaal 159.923

