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Tussen december 1938 en mei 1939 arresteerde de koloniale politie van 
Nederlands-Indië meer dan tweehonderd veelal Europese mannen, 
onder wie veel hooggeplaatste ambtenaren.1 Zij werden ervan verdacht 
seksuele contacten te onderhouden met minderjarigen van hetzelfde 
geslacht. Dat was volgens artikel 292 van het Wetboek van Strafrecht 
voor Nederlandsch-Indië, de Indische variant van artikel 248bis in 
Nederland, strafbaar – maar dat was al zo sinds 1918. Van de zeker 223 
arrestanten, die allen preventief werden geïnterneerd, zijn 171 schuldig 
verklaard en veroordeeld. De Indische kranten volgden deze opmer-
kelijke heksenjacht – die in Indië zijn weerga niet kende – met grote 
belangstelling. Zij duidden deze aan als ‘grote schoonmaak’, ‘zeden-
schoonmaak’ of ‘reinigingsproces’. Ook de kranten in Nederland volg-
den het schandaal op de voet.

Het zedenschandaal, zoals de jacht op homoseksuelen in Neder-
lands-Indië net als het Haagse zedenschandaal van 1920 en de Ries-
affaire in 1936 in Nederland bekend is geworden, is eerder onderzocht 
vanuit het perspectief van de slachtoffers en de homoseksuele subcul-
tuur. Dit artikel is gericht op de rol van de politie, om de opmerkelijke 
omvang van deze plotselinge vervolging van homoseksuelen te kun-
nen verklaren, en om inzicht te krijgen in de relatie tussen dit zedelijk-
heidsoffensief, het probleem van koloniale politie en staatsvorming aan 
het einde van de jaren dertig.

De politierazzia van 1938-1939 spitste zich formeel toe op man-
nen die homoseksuele contacten hadden met jongeren tot 21 jaar. Dit 
was volgens het bovengenoemde artikel 292 strafbaar. Al gaf dit arti-
kel de politie een wapen om op te treden tegen homoseksuelen, voor 
1938 had dat niet vaak geleid tot vervolgingen.2 De razzia was daarom 
des te opmerkelijker omdat voordien homoseksualiteit in Nederlands-
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Indië gedoogd werd. Hoewel de meerderheid van de koloniale gemeen-
schap het verschijnsel, naar de meegenomen christelijke normen van 
de tijd, als tegennatuurlijk, abnormaal en onrein beschouwde, waren 
homoseksuele relaties tussen volwassenen niet strafbaar, noch object 
van strijd. Het zedelijkheidsoffensief van staat, politie en particulieren 
(Europese en inheemse zedelijkheidsverenigingen) richtte zich voor 
1938 hoofdzakelijk op prostitutie en handel in vrouwen en meisjes. Pas 
tijdens het zedenschandaal keerde dit offensief zich tegen homosek-
sualiteit – formeel alleen tegen de strafbare handelingen, maar in de 
publieke beleving ging het om homoseksualiteit op zichzelf. Homosek-
sualiteit werd zo niet alleen een smet op het publieke fatsoen, maar ook 
een misdaad. Hoe was deze plotselinge behoefte aan morele schoon-
maak – binnen de Europese koloniale gemeenschap – te verklaren? 

Morele schoonmaak in tijden van onrust

Het zedenschandaal schudde de koloniale samenleving van Neder-
lands-Indië ruw wakker uit de schijnorde en schijnzekerheid – de 
zaman normal (normale tijd) – die de jaren 1930 karakteriseerden. 
Nadat er in 1926 en 1927 communistische opstanden waren uitge-
broken in Java en op de Westkust van Sumatra, richtte de nog jonge 
moderne koloniale politie – opgezet in de eerste twee decennia van de 
twintigste eeuw – zich steeds meer op haar politieke taak de inheemse 
politieke bewegingen te controleren en in toom te houden. Tegen deze 
achtergrond van politieke repressie werd tegelijkertijd het idee van 
goede politie als middel van beschaving belangrijker voor de koloniale 
staat die zijn beschaafde imago hoog wilde houden. Dit was bovendien 
een tijd, waarin bepaalde groepen Europeanen en inheemse politieke 
voormannen, niet alleen in de kolonie maar ook in Europa, schreeuw-
den om sterke leiders. Internationaal hingen de crisis, die straffe bezui-
nigingen op het politieapparaat tot gevolg had, en oorlogsdreiging in 
Europa en Azië als een schaduw over het kunstmatige beeld van ‘rust 
en orde’. Het blijft speculeren, maar het lijkt erop, achteraf bezien, 
dat de politie in het Indische zedenschandaal heeft moeten handelen 
vanuit die algemene onzekerheden en een daarmee samenhangende 
behoefte aan morele schoonmaak. Het ging in elk geval niet alleen over 
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seksuele zedelijkheid, maar ook over competentie en macht – althans 
ideeën hierover.

Het zedenschandaal in Nederlands-Indië stond niet op zichzelf. 
Vergelijkbare schandalen rond homoseksuelen laaiden op in de jaren 
dertig in Brits Malaya, in Nederland en in Nazi-Duitsland. Hoewel ze 
niet alle van dezelfde omvang waren, toonden ze wel min of meer een-
zelfde patroon. De acties tegen homoseksuelen vonden alle plaats in 
een periode van politieke en economische onzekerheid en in samen-
levingen die intern scherpe politieke tegenstellingen vertoonden. Ze 
waren aanvankelijk gericht tegen hooggeplaatste ambtenaren of leden 
van politieke partijen. Ze gingen uit van geruchten over het homosek-
suele gedrag van specifieke individuen, die vervolgens werden gestaafd 
door ‘belangrijk’ bewijsmateriaal, zoals een dagboek (in Brits Malaya) 
of een collectie brieven (in Nederlands-Indië). Dit was het beginpunt 
van een politieonderzoek naar een groter, verondersteld ‘netwerk’ van 
homoseksuelen binnen het ambtenarenkorps. De meeste zaken eindig-
den in een groot publiek schandaal dat breed werd uitgemeten in de 
lokale en nationale pers.3

Dit vergelijkbare patroon in timing, context, object en handelen 
tegen homoseksuelen suggereert dat deze campagnes eerder een strijd 
behelsden over competentie en macht dan dat zij voorzagen in een plot-
selinge behoefte om de samenleving te ontdoen van afwijkend seksueel 
gedrag. Aangezien de publieke moraal homoseksualiteit beschouwde 
als een teken van zwakte en van weekheid van karakter werden homo-
seksuelen ongeschikt geacht voor het type gezag waar de samenleving 
en de onzekere tijden volgens bepaalde groepen om vroegen. 

Mogelijk is het Nederlandse zedenschandaal uit 1936, de zoge-
noemde Ries-affaire, een inspiratiebron geweest voor enkele bestuurs-
leden van de Christelijke Staatspartij (csp) in Nederlands-Indië – die 
nauwe banden onderhield met de Anti-Revolutionaire Partij (arp) – 
om de homoseksuele praktijken onder hooggeplaatste ambtenaren in 
Indië aan de kaak te stellen. Daarvoor zijn echter geen directe aan-
wijzingen. De Ries-affaire vertoonde wel dezelfde kenmerken als het 
zedenschandaal dat twee jaar daarna in Nederlands-Indië losbarstte. 
In beide gevallen werden carrières van homoseksuelen geknakt omdat 
zij volgens heersende noties van mannelijkheid niet zouden beschik-
ken over leiderscapaciteiten: de Nederlandse minister van Financiën, 
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P.J. Oud zou zijn hoogste ambtenaar, thesaurier-generaal L.A. Ries, 
ontslaan ‘wegens eigenschappen van karakter, geest en gemoed waar-
door hem geen vertrouwen meer kan worden geschonken en hij naar 
binnen en buiten het benodigde gezag mist’.4 Dat was een argument 
dat de angstige geest van de tijd typeerde. Ries was – volgens Oud – 
niet sterk genoeg.

Het Indische zedelijkheidsoffensief

Het Indische zedenschandaal begon in het hart van koloniale bescha-
ving en bestuur: Batavia. Begin 1937 moest de hoofdcommissaris van 
de Bataviase stadspolitie, P. Dekker, zich verantwoorden tegenover zijn 
superieuren, de resident van Batavia, H. Fievez de Malines van Ginkel, 
en de nieuwe gouverneur-generaal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer, voor het politiebeleid ten aanzien van homoseksuelen 
in Batavia. De directe aanleiding was een rekest van het bestuur van 
de Christelijke Staats Partij uit december 1936, gericht aan de gouver-
neur-generaal, waarin het zijn beklag deed over de ‘hand over hand 
toenemende zonde der homo-sexualiteit’ onder ‘zeer bekende perso-
nen, mannen, die in de maatschappij gelegenheid kregen om belang-
rijke posities te vervullen’. De Christelijke Staats Partij, een van de 
weinige partijen in de kolonie die een gemengd Europees en inheems 
ledenbestand had, spoorde de gouverneur-generaal aan om de politie 
hier grondig onderzoek naar te laten doen – vooral onder het amb-
tenarenkorps – en te rapporteren aan de regering, zodat zij de juiste 
maatregelen kon nemen tegen dit ‘kwaad’. De politie zou daarbij niet 
alleen moeten optreden tegen die mannen die seksuele contacten had-
den onderhouden met minderjarigen maar ook tegen ‘het kwaad door 
volwassenen onder elkaar bedreven’.5

Het bestuur van de csp onderbouwde zijn rekest met drie ‘bewijzen’. 
Een was een roddelbericht uit De Ochtendpost – het meest gelezen blad 
in Batavia6 – dat in zijn roddelrubriek ‘Bataviase Nouvelles’ zijn lezers 
uitgebreid informeerde over het nachtleven van enkele hooggeplaatste 
mannen (en vrouwen). Een tweede argument was een artikel in het 
politievakblad Het Politieblad, getiteld ‘Ontucht en diefstal’, waaruit 
het bestuur van de csp afleidde dat er een samenhang bestond tussen 
‘de misdaad en de tegennatuurlijke zonde’.7 Een laatste argument was 



 De massale vervolging van homoseksuelen in Nederlands-Indië 113

dat de Javaanse vereniging Perkoempoelan Pembasmian Perdagangan 
Perempoean dan Anak-Anak (pppa, Vereniging voor de Bestrijding 
van de Handel in Vrouwen en Kinderen) zich opmaakte om dergelijke 
zedenschandalen openlijk te signaleren. De csp concludeerde dat ‘de 
Europeesche samenleving’ in dit zedelijkheidsoffensief niet kon ach-
terblijven. Bezorgd over seksueel afwijkend gedrag van hooggeplaatste 
Europeanen en in het vooruitzicht van een zedelijkheidsoffensief van-
uit de inheemse samenleving, achtte het bestuur van de csp het drin-
gend noodzakelijk dat de Europese samenleving liet zien dat zij niet 
verwekelijkte, maar juist sterk stond. 

De politieleiding in Batavia – bestaand uit de resident en de hoofd-
commissaris van politie – toonde echter geen enkele bezorgdheid toen 
de gouverneur-generaal haar, via de procureur-generaal, vroeg om een 
reactie op het rekest van de csp. Hoofdcommissaris Dekker gaf toe dat 
de politie een lijst met namen van bekende homoseksuelen bijhield, 
maar die was erg onbetrouwbaar en daarom onbruikbaar en geheim. 
Hoewel hij homoseksualiteit een ‘kwaad’ noemde, merkte hij tame-
lijk laconiek op dat de politie niet kon optreden tegen homoseksuelen 
‘zoolang een homosexueel zich niet vergrijpt aan minderjarigen, noch 
de openbare eerbaarheid schendt of eenig ander strafbaar feit pleegt’. 
De resident bevestigde dat er geen reden tot ongerustheid was: voor-
alsnog waren er geen zedenschandalen bekend in Batavia en de poli-
tie was waakzaam. De procureur-generaal G. Vonk ondersteunde deze 
reacties: ‘[B]loote vermoedens’, noch de onbetrouwbaar gebleken poli-
tionele lijst van homoseksuelen mochten volgens Vonk als basis dienen 
voor een onderzoek naar hun ‘niet strafbare handelingen’.8

Het csp-bestuur had de politie niet kunnen overtuigen van zijn idee 
dat er een gevaarlijke relatie bestond tussen homoseksualiteit, misdaad 
en de verzwakking van de publieke moraal in Nederlands-Indië. Maar 
het onderwerp homoseksualiteit bleef in 1937 en 1938 op de achtergrond 
aanwezig. 

Ik dans het liefst met een man

In november 1938 kreeg de Bataviase politie een tip dat een bekende 
homoseksueel op zijn hotelkamer jongens ontving. Twee weken van 
observatie waren voldoende om de tip bevestigd te krijgen en de man, 
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een zekere W.G. van Eyndthoven, te arresteren.9 De politie besefte pas 
wat een goede vangst ze had gedaan toen ze in van Eyndthovens hotel-
kamer een enorme collectie brieven vond van en naar homoseksuelen 
in Nederland en Nederlands-Indië. Deze brieven waren een buiten-
kans voor succesvol moreel en zedelijk politieoptreden. Ze vormden de 
basis van een geheim politieonderzoek gedurende de eerste twee weken 
van december 1938 naar de aard en omvang van een verondersteld net-
werk van homoseksuelen in Nederlands-Indië.

Op twee manieren bood de privé-correspondentie van Van Eyndt-
hoven een sleutel voor dat politieonderzoek: ze bepaalde, samen met 
het verhoor van Van Eyndthoven op 29 november, de koers voor ver-
der onderzoek, waarin verschillende personen – afzenders of gelief-
den in de brieven – werden verhoord. En ze gaf inzicht in het jargon, 
de koosnamen, en gecodeerde taal die sommige briefschrijvers han-
teerden, en die, volgens het vermoeden van de politie, konden duiden 
op afwijkend en verboden gedrag. Zo leerde de politie dat Van Eyndt-
hoven en sommige van zijn relaties het woord ‘onbetaalbaar’ gebruik-
ten voor ‘bijzonder genotvolle belevenissen’.10 Gecodeerde taal maakte 
inderdaad onderdeel uit van de homoseksuele subcultuur, die ontwik-
keld was uit gedwongen geheimhouding en in reactie op hun uitslui-
ting.11 Maar aangezien de relatie tussen taal en ‘werkelijkheid’ in het 
algemeen moeilijk is hard te maken, sloeg de politie hier een wel heel 
glibberige weg in van bewijsvoering en interpretatie. Zoals ook gold 
voor het politietoezicht op de Indonesische politieke beweging kon in 
deze context alles betekenisvol en verdacht worden – bijvoorbeeld een 
uitnodiging om eens een ‘koude neus’ te halen en te komen fietsen en 
zwemmen in Soekaboemi, die de politie vond tussen de corresponden-
tie van Van Eyndthoven. Ironisch genoeg, was de afzender een leerling 
aan de politieschool in Soekaboemi.12

Die hoofdagent-in-opleiding, H.A.I. Geraerts, werd op 1 decem-
ber 1938 door de chef van de criminele recherche bij de stadspolitie 
in Batavia, William Edward Böck, ondervraagd in verband met het 
zedenschandaal. De ondervraging speelde zich af op de politieschool 
in Soekaboemi. Böck’s eerste doel was de relatie helder te krijgen tus-
sen Geraerts en Van Eyndthoven (die hij twee dagen tevoren verhoord 
had), en tussen Geraerts en de vrienden van Van Eyndthoven. Dat zou 
hem inzicht kunnen geven in de vraag of Geraerts zelf homoseksueel 
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was en hem meer informatie kunnen verschaffen voor zijn vermoeden 
van een homoseksueel netwerk in Nederlands-Indië. Geraerts moest 
alle namen en koosnamen die de politie in de brieven van Van Eyndt-
hoven had gevonden toelichten. Voor zover hij kon, werkte Geraerts 
mee. Hij gaf toe een vriendschappelijke band te hebben met van Eyndt-
hoven, maar ontkende aangetrokken te zijn tot mannen, of seksuele 
relaties te hebben gehad met mannen. En, zo lichtte hij desgevraagd 
toe, zijn voorstel aan van Eyndthoven om eens te komen zwemmen en 
fietsen was een vriendschappelijk gebaar, niet meer dan dat. 

Op het eerste gezicht was deze uitnodiging aan een bevriende ste-
deling om de frisse berglucht van Soekaboemi op te komen snuiven 
niet ongewoon. Onder de omstandigheden had Geraerts de schijn ech-
ter tegen. Geraerts had Van Eyndthoven niet alleen van nabij gekend, 
maar het was juist ook de plaats waar hij Van Eyndthoven ontmoet 
had, die Geraerts in ogen van de politie zo verdacht maakte: een van 
Van Eyndt hovens eerdere woonadressen, een huis aan de Padang 
Boelanweg in Medan (Sumatra). Dit huis stond bekend als een ont-
moetingsplaats voor homoseksuelen. Geraerts en zijn toenmalige reis-

Plattegrond van het ‘homohuis’ in Medan. Afkomstig uit anri, Arsip Nasional Republik 

Indonesia.
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genoot, W.H.H Peltzer, met wie hij in 1937 vanuit Nederland naar Indië 
was gefietst, vonden hier in november 1937 logement. Misschien was 
Geraerts zich toen niet bewust van de sociale functie en reputatie van 
het huis, maar hij moet het vroeg of laat wel beseft hebben. De Euro-
pese eigenaar, een arts, was zelf homoseksueel en leefde samen met een 
Indonesische jongeman. Zij deelden een slaapkamer. Nu en dan waren 
er feesten in het huis waar mannen met elkaar dansten en elkaar kus-
ten. 

Door de correspondentie van Van Eyndthoven, en door de mede-
werking van de politie in Medan, was de Bataviase recherche op de 
hoogte van de situatie in het huis. Blijkens zijn brieven, had Van Eyndt-
hoven dit huis gevonden via de housing-agency ‘Homo-sex’. Van Eyndt-
hoven huurde het tuinpaviljoen, toen Geraerts en zijn reisgenoot hun 
nieuwe woonruimte betrokken. Zij deelden, evenals de huiseigenaar 
en zijn vriend, een slaapkamer in het huis. Voor de recherche was dit 
alles uiteraard heel verdacht. Geraerts moest op een plattegrond teke-
nen hoe dit mannelijke huishouden, in het bijzonder de slaapvertrek-
ken, was georganiseerd. Wijselijk schetste hij een ruime afstand tussen 
de twee bedden in zijn eigen slaapkamer.

Tijdens de verhoren van andere, openlijk homoseksuele bewoners 
van het huis in Medan, op het hoofdparket in Batavia, had de Indone-
sische partner van de huiseigenaar, Oesman, ontkend dat Geraerts ‘als 
die andere mannen was’. Wel zou hij hem op een feestje een of twee 
keer op de mond gezoend hebben. Oesman moest ook zijn begeerte 
voor mannen verantwoorden. Hij voelde zich vrouw, verlangde vrouw 
te zijn en getrouwd te zijn met een man. Hij had nog nooit iets gevoeld 
voor meisjes. ‘Ik dans het liefst met een man.’ Geraerts was wel vaak 
aanwezig op de feesten, maar deed niet mee. Hij had echter wel eens 
geprobeerd met Oesman te dansen – maar hij kon het niet, aldus Oes-
man.13 

Uiteindelijk zou de politie Geraerts vrijuit laten gaan. Zij had onvol-
doende bewijs weten te verzamelen dat hij homoseksueel was. Wel 
bestempelde deze geschiedenis Geraerts tot een persoon die afweek 
van de norm van flinkheid. Geraerts voltooide later niettemin met suc-
ces de politieacademie. Zijn nieuwe baas, de gouverneur van Oost-Java 
ontving echter Geraerts’ evaluaties, waaronder een kort verslag van 
het afgesloten onderzoek naar zijn homoseksualiteit, en het daarmee 
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samenhangende oordeel van het hoofd van de politieschool: Geraerts 
‘[bezit] eigenschappen … welke hem minder geschikt doen zijn voor 
den politiedienst’.14 Was hij wel sterk genoeg?

Het verhoor van Geraerts laat zien dat de werkwijze van de Batavi-
ase recherche in haar jacht op homoseksuelen weinig verschilde van 
die van de politieke recherche in haar jacht op communisten. De poli-
tieke recherche hanteerde voor de opsporing van communisten de 
richtlijn ‘ideologie–connecties–organisatie’, de Bataviase recherche 
zocht op vergelijkbare wijze naar een complot dat zich zou kenmer-
ken door ‘taal-connecties-netwerk’. Zij lette op de homoseksuele geco-
deerde taal, op connecties (bevriend zijn met Van Eyndthoven, of hem 
kennen was genoeg reden om iemand te verdenken) en op netwerk: al 
deze namen tezamen zouden een staatsgevaarlijke of criminele organi-
satie kunnen vormen, die handelde in jongemannen en die homosek-
sualiteit verspreidde als een besmettelijke ziekte. 

Schade en schande

Het geheime politieonderzoek was halverwege december allang niet 
meer geheim en had zijn eerste slachtoffers geëist onder wie twee 
bekende hooggeplaatste ambtenaren. De Indische dagbladen schreeuw-
den dit met naam en toenaam van de daken. Op basis van het politieon-
derzoek concludeerde procureur-generaal Marcella dat ‘de misdadige 
homoseksualiteit’ in Nederlands-Indië van zo grote omvang was dat 
deze ‘ernstige aandacht en bestrijding behoefde’. Op 27 december 1938 
gaf hij opdracht aan de politie, het koloniaal bestuur en de officieren 
van justitie in heel Nederlands-Indië om over te gaan tot een groot-
schalig optreden tegen homoseksuelen, ‘zonder aanzien des persoons’. 
En zo begon, onder leiding van de onvermoeibare advocaat-generaal 
T.M. de la Parra, de jacht op ‘homoseksuelen’: van Sabang tot Merauke, 
van schoolmeesters tot topambtenaren.15

In de algehele sfeer van morele verontwaardiging en publieke verba-
zing waarmee het politieoptreden tegen homoseksuelen gepaard ging, 
kwam de arrestatie van de resident van Batavia, Fievez de Malines van 
Ginkel, toevallig ook hoofd van de politie in Batavia, als de grootste 
schok. Het is zeer aannemelijk dat een aantal personen geweten heeft 
dat de resident een frequente bezoeker was van ‘de baan’, zoals homo-
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seksuelen het gebied aanduidden waar zij jongens oppikten. Hoofd-
commissaris van politie Dekker wist het in elk geval. De bekentenis van 
de resident, in januari 1939, zette het door hem waakzaam genoemde 
politiebeleid ten aanzien van homoseksuelen in Batavia daarom in een 
heel ander daglicht. Was de Bataviase zedenpolitie corrupt? Zowel de 
resident als Dekker moesten – opnieuw – hun beleid verantwoorden. 
Hadden zij in hun reactie op de petitie van de csp in november 1936 wel 
openheid van zaken gegeven?

De resident gaf in een nogal voorspelbaar verhoor toe dat hij een 
passief beleid had aangemoedigd.16 Hij werd voor zijn seksuele over-
tredingen in april 1939 berecht door het hooggerechtshof in Batavia. 
‘Verdachte is geheel grijs geworden’, noteerde het Bataviaasch Nieuws-
blad, eraan toevoegend dat de eis 15 maanden luidde. Het werden er 
uiteindelijk negen. 

Als het aan officier van justitie De la Parra had gelegen zou het poli-
tieonderzoek geheel op uniforme wijze worden uitgevoerd: hij reisde 
heel Java af om zoveel hij kon persoonlijk de verhoren af te nemen. Op 
lokaal niveau was echter niet elk politiehoofd even enthousiast. Zo zou 
de resident van Banjoemas, in reactie op een aanmaning van de officier 
van justitie te Semarang teruggeschreven hebben dat hij er weinig voor 
voelde om ‘in het wilde weg mensen van goede reputatie in opspraak 
te brengen’.17 De resident van Bali, wel gedreven door zijn ergernis over 
de ‘verfoeide immoreele leefwijze’ van de groep westerse kunstenaars 
en expats die in zijn ressort het ‘paradijs’ aan het ontdekken waren, 
ondervond tegenwerking van de lokale en Europese bevolking bij het 
politieonderzoek. De Europeanen zouden zich gedeisd houden omdat 
ze bang waren dat ze voor paria zouden worden uitgemaakt, aldus de 
resident, de Balinezen omdat ze zich verplicht zouden voelen ‘door zil-
veren banden’.18 In verschillende steden op Java daarentegen pakte de 
politie moeiteloos in eendaagse razzia’s honderden straatjongens op als 
getuigen, om ‘de schuldigen’ onder de gearresteerden te identificeren.

Het resultaat was ernaar. Zeker 223 mannen, onder wie een groot 
aantal hogere ambtenaren van alle departementen, werden preventief 
geïnterneerd (niet zelden voor meerdere maanden). De meesten van 
hen waren Europeaan (onder wie drie politiemannen), maar de lijst 
gedetineerden telde ook negen Indonesiërs, een Armeniër, een Chi-
nees en een Arabier.19 Het merendeel van deze mannen werd berecht 
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en veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden tot twee 
jaar. De Indonesische straatjongens, die door de autoriteiten werden 
beschouwd als prostituees, niet als homoseksuelen, kregen een andere 
behandeling. De meerderjarigen kregen een gevangenisstraf wegens 
landloperij, de minderjarigen kwamen terecht in een van de jeugdop-
voedingsgestichten van Pro Juventute. De processen tegen de hogere 
ambtenaren lijken sneller te zijn afgehandeld dan de overige zaken. 
In maart 1939 waren tenminste 50 overheidsambtenaren gearresteerd 
en verhoord; 38 van hen konden vertrekken, ofwel met ontslag, ofwel 
wegens schorsing, ofwel omdat zij het aanbod aanvaarden ‘met ver-
lof ’ te gaan. Op verzoek van de gouverneur-generaal trof procureur-
generaal Marcella een ontslagregeling voor die overheidsdienaren, 
die alleen op grond van hun vermoede homoseksualiteit waren aan-
gehouden. In de toekomst moesten nieuwe ambtenaren, afkomstig uit 
Nederland, een officiële verklaring bij zich hebben dat zij noch com-
munist noch homoseksueel waren. Afgezien van de massa-arrestaties 
en de vele interneringen waren er tenminste drie zelfmoorden.

Een wrang voorbeeld van het kwaad dat deze geschiedenis bij veel 
individuen op de langere duur moet hebben aangericht is het verhaal 
van een gouvernementsambtenaar, de latere koloniaal historicus W. 
Ph. Coolhaas, die ten tijde van het schandaal verhoord is. Na zijn daar-
opvolgend verlof naar Nederland, kreeg hij te horen dat hij niet meer 
hoefde terug te keren. Na de oorlog solliciteerde Coolhaas opnieuw, 
bij het Binnenlands Bestuur. Afgezien van de vele goede conduitesta-
ten en referenties die hij kon meesturen, verzekerde hij de autoriteiten 
dat ze zich over zijn geaardheid geen zorgen meer hoefden te maken: 
hij had zich laten behandelen door een Zwitserse psychiater in Zürich, 
een leerling van de beroemde psychoanalyticus Ernst Jung. Sinds kort 
gelukkig getrouwd, en dus ‘de gelijke van elk normaal man’, dankte hij 
God dat hij ‘den juisten weg op sexueel gebied had gevonden’.20 Hij was 
nu sterk genoeg. 

De ‘normale’ tijd

Door homoseksuelen te vervolgen benadrukte de politie de flinkheid 
van de koloniale staat. Tegelijkertijd was de grote ‘zedenschoonmaak’ 
bedoeld om deze koloniale staat een beschaafd gezicht te geven en daar-
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mee ook tegenover het inheemse publiek zijn gezag te bevestigen. In 
die zin waren de vragen die het nationalistische Volksraadslid Tham-
rin op 20 januari stelde over de ‘bedenkelijke vormen’ die de ‘tegenna-
tuurlijke ontucht’ in Batavia had aangenomen, koren op de molen van 
diegenen die de jacht op homoseksuelen wilden voortzetten.21

Wie in het zedenschandaal stelling nam – politie, koloniale over-
heid, journalisten en publiek (de brievenschrijvers) – putte uit dezelfde 
woordenschat. Iedereen had het, aan de ene kant, over schoonma-
ken, reinigen, en morele kracht, en aan de andere, ‘verkeerde kant’ 
over ‘vuilheid’, ‘viezigheid’ en ‘zwakheid’ – met ‘misdaad’ en ‘kwaad’ 
als het ultieme vuil. De onderdrukking van homoseksualiteit stond, 
in de ogen van de meeste commentatoren in de Indische dagbladen, 
voor herstel van koloniale kracht, moraal en eerbaarheid. Deze manier 
van praten en schrijven over het zedenschandaal veronderstelde een 
gemeenschappelijk idee dat de beschaving in Nederlands-Indië – 
althans volgens deze toeschouwers en uitvoerders van het drama – 
ging over sterk, gezond en deugdzaam zijn. 

De aanzet tot de heksenjacht was de publieke verontwaardiging over 
homoseksuele uitspattingen van hoogwaardigheidsbekleders in de 
kolonie. Die verontwaardiging was mogelijk gevoed door het groeiende 
conservatieve klimaat in Nederlands-Indië, en een gevoel van onzeker-
heid door de dreiging van Japan en van nationalistisch – zelfs commu-
nistisch – verzet. Als, in die context, homoseksualiteit ook nog eens in 
verband werd gebracht met de verzwakking van de openbare moraal, 
dan kon reinigen een belangrijk middel worden om kracht en sterkte 
te laten zien. Rein zijn, was in die zin, sterk zijn. Voor de politieleiding 
betekende dit: reinigen is sterk zijn. 

Ten slotte bood de vondst van de homoseksuele correspondentie in 
de hotelkamer van Van Eyndthoven de garantie voor succesvol ‘rei-
nigend’ politieoptreden. Voor de ambitieuze advocaat-generaal De la 
Parra, die deze post slechts tijdelijk bezette, was dit een buitenkans, 
terwijl de nieuwe procureur-generaal Marcella een middel in handen 
kreeg waarmee hij zijn meerderen kon inpalmen.22 Geruchten met de 
daarbij behorende halve informatie suggereren echter dat niet hij, maar 
gouverneur-generaal Tjarda – ook nieuw – de regisseur was van deze 
zedencampagne, hetgeen verband zou houden met familiezaken.23 Zo 
vormde een combinatie van het juiste klimaat, een makkelijke prooi, 
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en grenzenloze ambities de basis voor het plotseling overactieve poli-
tieoptreden tegen homoseksuelen in Nederlands-Indië. Maar juist ook 
in die meervoudige context moest ‘het reinigingsproces’ laten zien dat 
rein zijn betekent: sterk zijn.
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