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digde
genoem d o mdat hi j in de stri jd een oo g was
kwiitgeraakt). Pasonder Van Heutsz was er
sprake van wat men toen noem de 'peciîica
tie'. liet nieuw opgerich te Korp s ~tare'

chaussee te Voet voe rde met succes een
co ntra -guerri lla die gepaard ging met grove
wreedheden . Milita ire deskundigen zouden
dit snel opererende ko rps vergelijken met
de commando 's, para's en andere speci ale
troepen van veel later .

1.8. van Heutsz had in zijn brochure (en
tevens geslaagde sollicitatie) De ondertoer
pi ng van Atjeh gesteld : 'De Ar ieh-oorlog
knaa gt aan ons kolon iaa l bezit, hij moet
eindigen. Laten wij eind elijk de besc haafde
wereld too ne n. dat wij daartoe in staat zijn .'
En : 'Allee n hi j, d ie toont de mac ht te bezi t
ten om zijn wil te doe n ee rbiedigen, overal
en onder alle oms tan digheden, ook waar
noodi g, doo r doeltreffende gebruikmak ing
van den ste rken arm, za l de man zijn die
Atjch tot vo lkomen onde rwe rpi ng bre ngt,
die het dappe re en vriibcidslievend e Atjeh
se volk den voet op den nek zet.'

Uit die laa ts te zin blijkt dat Van Heu tsz de
Atjeeërs ondan ks alles zag als patriotten die
voo r hun vri jhe id streden. Maar de kolonia
le mogen dheid Nederland ko n daar natuu r
lijk geen boodschap aan hebben. De jonge
kon ingin Wilh elmina was een groot fan van
Van Heutsz. Dit was iets anders de 'de
slappe tijdgeest' van het fin de siêcle .

De onderwerping van Atjeh kreeg oo k
economisch belang toen ter plekke olie
werd gevonden, Na Van H eutsz' optreden
trokken vee l Atjeeërs weg naar het eiland
Pinang en naar Malakka. Hoe wreed het
optreden van Van Heu tsz c.s. was, mag
blijken uit het feit dat lange tijd op de ach
tergalerij van het ziekenhuis in Kota ra dia
het afgeslagen hoofd van een der voo r
naamste o proerkraaiers, 'tengkoe' Njeu
Makan , te kijk stond in een met alcoh ol
gevulde stopfles. Een ooggetuige schred:
'Deze en soortgelijke barbaarschheden heb
ben de onderwerping en pacificatie van At
jch niet in de hand gewerkt, integendeel, zij
hebben ons duizend en en duizenden oever
zoe nlijke vijanden bezorgd.'

Maar hel verzet van de Atjeeërs verdween
nooit helemaal. Telkens weer Oakkerde het
o p. Van Heutsz bleef voor Nederland een
held . Hij stierf in 1924 in Montreux, maar
kreeg drie jaar late r een steats-herbegrefe
nis van uit het Paleis op de Da m. Er kwam
oo k een mon ument in Amsterdam, op het
Olympiaplein. Tijdens de naweeën van de
oo rlog in Vietnam werd het borstbee ld van
de generaal beschadigd. Later werd het
doo r de overheid verwijderd . H et paste niet
meer in de tijdgeest. Het ligt nu in een
opslagpla ats van de Amste rdamse gemeen 
tewerken. Dat Van Heutsz oo it op zijn sok 
kel terugkeert, lijkt uitgeslot en .

In 1942, vlak voer de landing van de
Japan ners, kwamen de Atjee ërs op nieuw in
opstan d . Na 1945 deed Ned erland geen
pogi ng zijn gezag er weer te ves tige n. Atjch
was, zo schrijft Paul van 't Veer in zijn bock
De Aljeh-oorlog (1979) het laa tst veroverd
en het eerst vri j. De huidige vri jheidsstrij
ders zijn het met dat laatste hartelijk on
eens.
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hangt alles af. Doo r vier bataillons ge·
steund, is dat sueeès nagen oeg zeker; 
zonder die militaire vcrt ooning is 't bijna
zeker dat Atjeh de zaak slepe nde za l hou 
den , in afw..achting van vreemde tusschcn
komst:

Dan formuleert Laudon het zin netje: 'De
geldelijke opo fferingen kunnen ons sch at 
ten en menschenl cvens sparen: Voor de
kolonisator is het overd uidelijk. Geld komt
eerst, mensenlevens ri jn secondair.

Een maan d late r, op 26 maart 1873, ver
klaarde Batavia de sultan van Atjeh de oo r
log.

Het ee rste treffen met de Atjee ërs werd
een ech ec, Bij de ontscheping van de batal
jons vielen metee n al negen doden door
fana tieke klewang- aanvallen. De Neder
land se fuseliers van het (toe n nog) N.I.L.
wisten geen weg met hu n onhand ige bajo
netten . Het doel was de 'krato n' van de
su ltan. Eenmaa l beroofd van dit rege rings
centrum zouden de Atjeeë rs wel toegeven .
Maar men wist niet waar die kraton lag.
Kaartjes (zakboekje Atich Expedi tie) ble
ken zo fout als het maar kon.

Er werd ee n 'missigit' (moskee) veroverd ,
waa rvan men aa nvan kelijk dacht dat dit de
zetel van de sulta n was . Later we rd deze
p lek verlaten en kwamen de kri jgshu ilende
Atjeeë rs wee r terug. Drie dage n late r liet de
bevelhebbende generaa l-majoor Köhler de
missigit weer bestonnen en hij sneuvelde
daarbij. (K öhlcr krijgt een scho t in zijn ann
dat op het eerste gezicht nie t ernstig lijkt.
'Mijn God, wat is d ét?", vraagt hij , en het
blijken meteen zijn laatste woorden. Het
schot is door de arm rechtstreeks in het hart
terechtgekomen).

Dat demo ralisee rde de troep zee r. Ond er
bevelhebber kolonel Van Daalen - nooit
door Köhler over dien s precieze plannen
ingel icht, zo hij ze al had gehad - blies de
operatie af.

Op 25 april scheepten de troepen zich
wee r in . In zes weken tijd waren vijfbon
derd va n de drieduizend mannen buiten
gevecht gesteld. Zo mislukte de 'eerst e' At
jeh -oorlog. Maar de dapper e stri jders wet
den we) in Batavia verwelkomd met : 'Gij
hebt recht op eerb ied , gij hebt u jegens
Nederland en den Koning verdienstellik ge
maakt. gij hebt den roem van het brave
Ind ische leger verhoogd !'

De Nederlandse milita iren waren met ee n
fenomeen in aanraking gekomen dal ze niet
kenden - de guerri lla. Een van de officieren
sch rijft, d uidelijk nog onder de indru k, in
zijn rapport over een verloren sch ermutse
ling: 'Wij hadden gestormd niet tegen een
overmachtigen en zichtbaren vijan d , maar
tegen vu ur en verderf brakende ro tsblo k
ken, waarachte r onze tegenstan de rs zich
meest erlijk hadden vers terkt en tegen vuur
waren gede kt . Ze11s de best aa ngebrac hte
gran aatworpen brachten het vijan de lijk
vuur nict tot zwijgen o f zelfs tot verminde
ring.'

In de komende jaren zoud en diverse ge·
neraals hun tanden stukbijten op Arieh. zo
als de al gepe ns ioneerde Van Swieten, die
ee n korts tondig succes had en de fameuze
'Generaal Een-Oog' van der Heijden (zo

nooit ern
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De gesch ieden isboe kjes
beweren dat de Atjeh

oorlog duurde van 1873
tot 1904, Dat is onjuist ,

De strijd begon
we liswaar met een

oorlogsverklaring, maar
onze koloniale

voorouders 'vergaten'
het vredesverdrag. De

huidige vrijheidsstrijders
willen nu zaken doen.

Met Djakarta. Maar ook
alsnog met Nederland.

door Henk Strabbing

loniën Fransen van de Putte: 'Aan de dub
belzinnige po litiek toch van Atjch t.c.v. het
Nederlandschc gouvernemen t die nt ee n
eind te komen . Dal rijk bli jft o ns zwak punt,
wat Sumatra betreft . Zoo lang het onze
souver einheit niet erkent, blijft vreemde
tussc henko mst ons als 't zwaard van Dame
clcs bedreigen . Eene missie - en wel zoo
spoedig mogelijk - b lijft nood ig om, als 't
kan, ons doel langs vredelievend en weg te
bereiken. Va n het welslagen dier zen ding

Beve lhebber J,B. van Heu ts:r:

De oorlog die

H
ET IS EEr.;omineus stuk. de 'On
afhankelijkheidsverklaring van
Aljeh' van de bevrijdingsbewe
ging CAM uit december 1976.

Het begint haast Literai r: 'Ons vad erland,
Atjch. was altijd een vrije en souvereine
staat geweest sinds de wereld begon.' Na
deze bou de premisse komt men meteen
terzake: 'Holland was de eerste vreemde
macht die ons probeerd e te koloniseren
toen het de sc uvereine staat Atjch de oorlog
verklaarde o p 26 maart 1873 en op deze lfde
dag ons territ orium binnenvi el. geholpen
door Javaan se huurlingen.'

Dat laatste is cruciaal. De Nederlanders
vertrokken, de Javanen bleven . De onaf
hankelijkheidsverklaring: 'Toen na de
Tweede Wereldoorlog werd vero ndersteld
dat Nederlands Oost-Indië geliquideerd
was - een imperium is niet geliq uideerd
wanneer zijn territoriale integriteit bewaard
blijft - werd ons vaderland, Atjeh , niet aan
ons teru ggegeven . In plaats daarvan werd
ons vad erland door de Ned erlan ders aan de
Javan en - hun ex-h uurlingen - overgege·
ven. De Javanen zijn een anders en vree md
volk voor ons Aijehse Sumatranen, Wij
hebben geen historische, politieke , cu ltu re
Ie, eco nomisch of geografisch e banden met
hen .'

Waarheden als koeien. Maar waarheden
tellen in de politie k zelden.

Nederland ontleende indertijd zijn 'claim'
op Sumatra . inclusief Atjeh , het noo rdelijk
ste deel vanhet ei land , aan een traktaat met
Engeland uit 1824. Nederland stond gebie
den in Ind ia af en kreq zeggenschap over
Sumatra in ruil. Maar Atjeh, vanouds een
machtig sultanaat van islamitische gelovi
gen, ook wel 'de vera nda van Mekka' ge
noemd. bleef daar voorlopig de facto buiten.
Eind december 1853 rapporteerde de Ne
derlandse gouve rneur van Sumatra's west
kust nog dat be trekk ingen aanknopen met
Atjeh nutteloos was, omda t 'het gezag van
den Sultan in zijn eigen gebied nul is', Ne
derland zou 'meer inv loed uit oefenen. wan 
neer ""i j jaarlijks een oorlogsschip zonden,
om de Atjchers aan het gezigt onze vlag te
gewennen en om daar, waa r het noodig zou
rijn. aa n vree mde vaartuigen hu lp en beo
scherming te geven.'

Toch werd vier jaar later een traktaat met
die sultan gesloten. Artikel 1 zei : 'Van af nu
bestaat bestendige vrede, vrie ndsc hap en
goede verstan dh oud ing tusschen het Ne·
der lan dsch-Indi sch gouvernement en Zijne
Hoogh eid de Sultan van Atjeh en zijn af
stammelin gen en opvolgers.' Men noemde
het traktaat een 'eenvoudig verbond van
vriendschap en ha ndel ',

De vri jheidminn ende Atieh ers wilden de
koloniserende Nederlan ders niet. Toen in
1873 de geruchte n groe iden dat de sultan 
of liever het hof, het jonget je was 15 - het
o p een akkoordje wilde goo ien met Ita lia
nen en Ameri kanen (via hu n con sulaten in
Singa pore) om de Ned erlanders te dwars
bomen. Dat kon niet worden getoleree rd .
Het was 'verraa d' vond men in Buitenzorg
en Den Haag,

Op 25 februa ri 1873 schreef gouverneur
generaal Laudon aan zijn minist er van Ko-
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