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Inleiding
Frits van Daalen (1863-1930) was de hoogste Indische officier
van zijn tijd, hij was gouverneur van Atjheh, commandant van
het Oost-Indische leger en hij werd gedurende zijn carrière
meermalen onderscheiden met onder meer de Militaire
Willemsorde. Kortom, hij was een uitzonderlijke man met een
intrigerende loopbaan. Daarvan is het huidige
maatschappelijke debat over het koloniale verleden alleen dit
overgebleven dat hij een uiterst gewelddadig militair zou zijn
geweest.
Dat beeld heeft alles te maken met de expeditie die hij in 1904
leidde door de Gajo,- Alas en Bataklanden, preciezer gezegd
met de cijfers betreffende de tegenstanders die stierven. Hier
is woordkeus belangrijk. Stierven ze? Sneuvelden ze? Werden
ze vermoord? Ik ben voorzichtig met het gebruik van deze
woorden. Er zit een oordeel in. Onder de doden bevonden zich
ook vrouwen en kinderen, die zich al dan niet als (gewapende)
tegenstander hadden gemanifesteerd. Dat ook zij stierven in
de strijd, schokte civiel Nederland.
Toch was het niet nieuw dat ook vrouwen en kinderen konden
vechten. Tijdens de Lombok-expedities aan het eind van de
vorige eeuw, waren deze tegenstanders ook aanwezig geweest
en ook toen waren ze gedood dan wel sneuvelden ze.
Voor Nederland bleef dit lastig. Een vrouw of een kind doden
leek erger dan een man te doden, zeker naar burgerbegrippen
uit Nederland. Dat oordeel keerde terug in de discussie over
de expeditie van Van Daalen. Die werd typerend genoeg vooral
in regeringskringen gevoerd, waar niet echt de truth from the
ground bekend was. Dodencijfers, militair geweld in de oost,
vrouwen en kinderen, het was en is tot op de dag van vandaag
een moeilijke combinatie in het debat.

In onze tijd probeert Nederland naar het koloniale verleden te
kijken. Met het onderzoek naar de dekolonisatie staat het
militaire geweld in de aandacht. Het valt op, hoe negatief het
oordeel bij voorbaat al is. Geweld hoort bij een leger, zoals een
ei hoort bij een kip. Wie draagt verantwoordelijkheid, wie
draagt schuld? Kan dit gezamenlijk gedragen worden door
opdrachtgever (de minister) en de uitvoerder (de militair)? Dat
zijn morele en filosofische kwesties. Daar gaat iets anders aan
vooraf en dat moet zijn kennis van hetgeen er werkelijk
gebeurde. Dat wil zeggen: feiten, omstandigheden, weten wie
er beslissingen nam en waarom. Ik ga nog een stapje verder
hierin. Eigenlijk moet onze kennis van het koloniale verleden
dusdanig groot zijn, dat we ons kunnen voorstellen waarom, in
dit geval, Van Daalen zijn besluiten nam. Voorstellen is iets
anders dan begrijpen, en dat is weer iets anders dan
goedkeuren. Inlevingsvermogen in militaire beslissingen
ontbreekt vaak in het civiele perspectief dat de
geschiedschrijving domineert. In dit pamflet hoop ik daar iets
ten goede aan bij te dragen.
Het leger in de Oost kwam ik al jaren tegen tijdens mijn
onderzoek naar Indische damesromans. Hierin kwam ik vaak
geromantiseerde voorstellingen tegen van een militair met
een halflege mouw en met een Militaire Willemsorde. Hij
danste op het bal van de resident of keerde terug uit Atjeh,
met een ander gemoed dan dat waarmee hij vertrokken was.
Verder onderzoek leerde me meer over de militaire wereld. Ik
schreef een biografie over Lin Scholte (1921-1997), dochter
van een Hollandse militair en een Javaanse vrouw, eerst zijn
muntji, waardoor ik een nieuwe waardering voor het
tangsileven kreeg. Ook publiceerde ik een biografie van de
zendeling Johannes ‘Pa’ der Steur, die in zijn tehuis te

Magelang veel kinderen van een militaire vader opnam. Pas
met Uit naam van de majesteit (Prometheus, 2020), mijn
biografie van Van Heutsz, leerde ik de militaire wereld van
voor de Tweede Wereldoorlog beter kennen, en zo kwam ik
keer op keer Van Daalen tegen. Hij intrigeerde me meteen.
Want ik wist: in de roomblanke rijen van de officieren moet hij
zichtbaar zijn geweest als ‘anders’. Wat betekende dat
destijds? Die vraag bleef me bij toen ik de biografie afmaakte.
Hier hoop ik er nader op in te gaan.
Een pamflet is een activistisch instrument, en dat element zit
hier ook in. Van Daalen is door verschillende oorzaken met een
mijns inziens verkeerd beeld de geschiedenis in gegaan. Het
overwegend civiele oordeel over militaire acties noemde ik
hierboven al. Het zal in de volgende hoofdstukken verder aan
de orde komen. Het roemruchte conflict tussen gouverneur
Van Daalen en gouverneur-generaal Van Heutsz is hier zeker
debet aan. Van Daalen, gegriefd door het openlijke
wantrouwen van zijn voormalige overste, nam ontslag. Van
Heutsz rook zijn kans om zichzelf te profileren ten koste van
Van Daalen, wiens reputatie een vlek kreeg. Van Daalen heeft
hierover altijd gezwegen, wat opvallend is omdat zijn generatie
militairen uiterst schrijflustig was. Mogelijk was dit het
Indische zwijgen, voortkomend uit een vermenging van
gekwetst zijn in het eergevoel, zich beledigd voelen en het
koesteren van een verwachting dat de ander excuus zal komen
maken. Mede daardoor is het beeld van Van Daalen eenzijdig:
dat van een te hard optredend militair. Of dat zo is, staat te
bezien.
Van Daalen is bepaald niet de enige militair uit het koloniale
verleden die in een slecht daglicht staat. De geschiedenis van

het Oost-Indische leger lijkt meer en meer gereduceerd te
worden tot een geschiedenis van geweld. Dat was er zeker, in
allerlei soorten en maten, ook wreed en afschuwwekkend
geweld. Maar het leger was meer dan dat. In het koloniale
systeem was het een wereld op zich, met verschillende
etniciteiten, samenlevingsvormen en verantwoordelijkheden.
In de militaire wereld werden de Militaire Willemsordes
verdiend, relatief weinig daarbuiten. Van Daalen maakte deel
uit van die wereld, evenals andere Indische militairen. Ze
verdienen meer aandacht dan ze nu krijgen. Dit pamflet wil
daartoe een aanzet zijn. Ik vertel het levensverhaal van Van
Daalen en het verhaal van die ene roemruchte expeditie uit
1904. Wat zien we, als we door de ogen van overste Van
Daalen kijken? Wat gebeurde er destijds nu echt? En ook stel
ik die ene vraag: is het mogeijk of zelfs gerechtvaardigd om
trots te zijn op een (Indische) voorvader die bij het koloniale
leger diende?
1 Van kind tot man

Uit het tijdschrift Eigen Haard.
Frits van Daalen werd geboren op 23 maart 1863, als eerste
zoon van Frits senior en Minette (Jacoba Wilhelmina)
Weijergang. Een goed nest, zoals dat heet. Zijn Indische
moeder kwam uit een aanzienlijke familie van Makassar, zijn
Hollandse vader was beroepsmilitair met een indrukwekkende
staat van dienst. Zijn eerste kind kreeg precies dezelfde namen
als hij droeg: Gotfried Coenraad Ernst van Daalen. Er zijn
verschillende spellingen van de voornamen in omloop.
Frits was het eerste kind van negen. Op een jeugdfoto staat hij

met enkele broertjes en zusjes, ernstig kijkend. Hij is het
donkerste kind, iets dat in deze tijd van belang is. De koloniale
maatschappij is Europees georiënteerd; hoe Hollandser
iemand oogt, klinkt of zich gedraagt, des te groter zijn de
kansen op sociale waardering en carrière.
De jonge Frits groeit op in het besef dat zijn vader een
belangrijke militair is met een indrukwekkende staat van
dienst. Hij zal respect hebben genoten, ontzag hebben
ontmoet, geheel verdiend volgens de maatstaven van zijn tijd.
Senior trad als vijftienjarige toe tot het Nederlandse leger en
vertrok vrij snel naar de Oost. Als jonge luitenant werd hij
geplaatst als docent bij de schietschool te Meester Cornelis,
daarna nam hij deel aan de roemruchte tweede Bonische
expeditie. Bevordering op bevordering volgde, dankzij militair
optreden tijdens expedities en vooral dankzij bestuurlijke
ondersteuning van meerderen. In die tijd moeten de eersten
gedacht hebben, dat in hem een toekomstig
legercommandant school. Zoiets legt een aureool om een
man, om een vader. En dan is heeft Frits zijn oom Eeldert nog,
een broer van zijn vader, en eveneens succesvol militair.
Frits van Daalen is tien jaar, als het aanzien van zijn militaire
familie in elkaar stort. Een gevoelige leeftijd. Indrukken die een
jongetje dan opdoet, kunnen een karakter vormen.
Eerst gaat het mis met oom Eeldert. Tijdens de eerste Atjehexpeditie neemt hij het bevel over van de gesneuvelde overste
Köhler. Het is dan al een uitgemaakte zaak dat de expeditie
mislukt. Nederland heeft ‘verloren’ en dat had niemand in het
moederland verwacht. Een golf van nationaal gevoel raast
door het land, hoe konden ‘wij’ nou van Atjeh verliezen?
Gemakkelijk. Het gebied was onbekend, de voorbereiding

gebrekkig, de tegenstand werd onderschat.
Er werd een enquête ingesteld naar het mislukken van de
eerste expeditie en toeval of niet, oom Eeldert werd
gepasseerd voor promotie. Hij voelde zich dermate beledigd,
dat hij om eervol ontslag verzocht. In juni 1874 vertrok hij naar
Den Haag. Dat was ook het jaar waarin de jonge Frits zijn
vader in de problemen zag komen. Deze weigerde de
toenmalige gouverneur-generaal Loudon een hand te geven,
wat tot een grote rel leidde. Ook senior verliet het leger, net
als zijn broer Eeldert beledigd tot op het bot.
Frits zag het tot twee keer toe. Een overste laat je vallen, als
het hem uitkomt. Zou hij gedacht hebben dat zoiets hem kon
overkomen? En wat zou hij dan doen?
Evenals zijn vader en oom koos hij voor het militaire leven.
Dan waren opleidingen belangrijk. Kort was hij op een
kostschool in Soerabaja, daarna bezocht hij in Nederland de
Hoogere Burgerschool (HBS). Op 6 september 1879, op de
leeftijd van 16 jaar, treedt hij aan als cadet op de Koninklijke
Militaire Academie (KMA) te Breda, verbonden aan het wapen
der artillerie in Oost-Indië.
Hoe hij het daar heeft gehad, blijft grotendeels speculeren.
Veel Indische cadetten zijn er niet. Hij is dus anders met zijn
donkere uiterlijk. Of hij daarom gepest werd, is onbekend. Hij
doet mee met het verenigingsleven. In 1881 is hij lid van de
Scherm-en Gymnastiek-Vereeniging ‘De Spartaan’, bepaald
geen clubnaam die op een ontspannen aanpak wijst.
Op 10 juli 1883 ontvangt hij zijn officierssterren. Hij is tweede
luitenant. Na een aanvullende Applicatiecursus bij de Eerste
Afdeling der Krijgsschool (Breda), vertrekt hij. Op 23 december
1884 arriveert hij in zijn geboorteland. Daar is geen sprake

meer van een eerste of tweede Atjeh-expeditie; de term is
Atjeh-oorlog, al bestaat de oorlog uit een groot aantal kleinere
en grotere patrouilles, excursies en expeditie.
Inmiddels is zijn vader overleden. Oom Eeldert ook. Nu is er
maar één militaire Van Daalen die de familienaam hoog kan
houden en dat is Frits.
Binnen een jaar is hij eerste luitenant.
2 Militaire expedities
Naarmate de Atjeh-oorlog langer duurde, leek een voor
Nederland gunstige afloop ervan steeds onwaarschijnlijker te
worden. De Atjehers kenden het land, waren uitstekend in
guerrilla en bovendien bezaten ze een ijzersterke motivatie die
religieus gekleurd was: de christenhonden die hun land en
cultuur bezetten moesten allemaal weg.
Het Oost-Indische leger deed wat het kon met een beperkt
budget en minder manschappen dan wenselijk was. Het kwam
neer op een contra-guerrilla ontwikkelen en aanhoudend
expedities uitzenden, de een na de ander, groter en kleiner
van omvang, in de hoop zo militair en moreel terrein te
winnen. Dat de oorlog meer en meer geld verslond, merkte de
Haagse regering; de druk op de begroting steeg. Met de oorlog
stoppen was onmogelijk gezien het internationaal
gezichtsverlies dat dit zou opleveren. Buitenlandse
grootmachten stonden klaar om vooral Atjeh over te nemen:
de aanwezige peper en olie beloofden grote winsten.
Dat zag Nederland ook. Maar in Atjeh hield de bevolking de
bodemschatten liever voor zichzelf.
De hiërarchie van gezag in het leger was eenvoudig en
complex tegelijkertijd. Aan het hoofd stond de commandant,
verantwoording afleggend aan de gouverneur-generaal, deze

rapporteerde aan de minister van Koloniën en die stond onder
het staatshoofd koning Willem, in 1898 opgevolgd door
koningin Wilhelmina.
Tegelijkertijd had elke expeditie een commandant die, vooral
in moeizaam begaanbare streken of tijdens militaire
confrontaties, de verantwoordelijke was die alle beslissingen
moest nemen. De man dus die over leven en dood kon
beslissen. Niet alleen zijn positie was van belang, maar ook zijn
persoonlijkheid. Die moest zijn ondergeschikten voldoende
vertrouwen inboezemen om hem te volgen. Deserteren was
geen ongewoon verschijnsel in het leger.
In deze wereld klom Van Daalen op in de rangen. Er waren
kansen te over om zich te profileren als bekwaam en
veelbelovend KMA-officier. In Atjeh werden voor
‘krijgsverrichtingen’' de meeste Militaire Willemsordes
uitgereikt, Van Daalen zou in de loop van zijn carrière vrijwel
alle graden ervan ontvangen.
De legertop zag iets in deze officier. Hij werd ingezet bij
moeilijke en beladen expedities, vooral in Atjeh. In 1896 werd
hij gelegerd in de snel groeiende stad Kota Radja, waar hij op
expeditie moest onder leiding van Van Heutsz. Aan zijn vrouw
Betsy schreef hij brieven over de situatie. Enkele daarvan zijn
bewaard gebleven. Zijn aanvankelijk optimisme over de duur
van de expeditie verandert in een zekere knorrigheid naarmate
het wachten op het vertrek langer duurt. Zo schrijft hij:
Vrijdag en Zaterdag a.s. verwachten we de nieuwe
troepen van Java. In afwachting daarvan
zijn we nu bezig om het gebied van Teukoe Oemar te
bombardeeren uit een 2-tal vuurmonden en mortieren;
ook de marine doet mede. Dit is nu reeds de 3e dag

van het bombardement.
Morgen gaat het 9e bataljon een verkenning maken.
Als alles gereed is, dan gaat er een expeditie naar het
gebied van T. Oemar en zal alles wat tegenstand biedt
worden verwoest.
Teuko Oemar (1854-1899) was destijds de bekendste Atjeher,
bijna onaantastbaar sterk in zijn verzet. Dat zou ook tijdens
deze expeditie blijken. Ruim vierduizend man trokken door zijn
gebied, maar Oemar bleef buiten hun bereik. Aan Betsy
schreef Van Daalen een heet van de naald verslag van de
expeditie. Een lang citaat, dat goed de moeilijkheden
weergeeft:
Den 23en ‘s morgens om half vier marcheerden wij af van
Ketapan doea in het pikkedonker, door natte en drassige
sawah’s, waarin we dikwijls zeer diep in den modder
wegzakten, naar de vijandelijke kampong Pantei Abe, om
daardoor den voet van het gebergte te bereiken.
De vijand bemerkte ons niet vóórdat wij aan den voet der
heuvels waren en opende toen zijn vuur van boven en
beneden op ons. Met veel onstuimigheid beklommen wij den
250 M. hoogen heuvel en verjoegen den vijand van dien top.
Terwijl wij aan het klimmen waren, smeet hij met stukken rots
naar beneden en bracht ons enkele verliezen toe met zijn vuur.
Om 10 minuten vóór 6 uur was ik met de voorste troepen
boven; ik ging vooruit, omdat de overste van Heutsz onderweg
bleef steken en last begon te krijgen van zijn lichaam. Tegen 8
uur waren allen boven en begonnen wij het bivak op den top
in orde te brengen. Wij vonden daar een hut van de Atjehers,
waarin rijst enz. water [aanwezig waren]. Toen de vijand
daarop van de omliggende toppen op ons begon te schieten,

moesten wij het bivak omgeven door een borstwering van
rotsblokken. Zoo werd het middag en avond, zonder dat wij
eten en drinken kregen van beneden. Eindelijk kwam het
tegen de avond, maar zeer onvoldoende, zoodat wij erg zuinig
het water moesten uitdeelen aan de soldaten. [...]
Toen wij nu boven zaten, zagen wij de geheele kloof van
Beradin door (het gebied van Teukoe Oemar). De vijand was
overdonderd door dat gezicht van troepen op de bergen en
vluchtte in grooten getale. Gelijktijdig werd nu in de vlakte een
aanval gedaan op de voorste linie van de vijandelijke stelling,
welke aanval ons ettelijke dooden en gewonden kostte. [...]
Door onze repeteergeweren werden weer tal van vijanden op
de vlucht gedreven. Op dezen dag werd Lam Pisang (het huis
van Oemar) veroverd. Tegen den middag daalden overste v.
Heutsz en ik [...] af in de kloof naar Lam Pisang, waar wij den
kol. Stemfoort vonden. Van de troepen op het gebergte werd
nu de helft teruggeroepen om mede te vechten beneden.
Den nacht van den 24en sliep ik weer in mijn bed. Het huis van
Oemar is prachtig en goed gemeubileerd. Er is echter veel stuk
geslagen. Toch werd er nog veel bruikbaars gevonden, dat
door onze troepen werd medegenomen o.a. een kolossale
speeldoos ter waarde van f 300, stoelen, kasten, dranken enz.
ik heb een mooie Koran van hem medegenomen.
{...] We hebben den geheelen dag gebrand en vruchtboomen
omgekapt. Alles wat maar eenigszins goed was werd stuk
geslagen, in de vlammen gegooid of meegenomen.
Wat Van Daalen ‘vond’, bewaarde hij goed. Jaren later
exposeerde hij in Batavia; de collectie Van Daalen bevindt zich
vermoedelijk geheel in Museum Volkenkunde in Leiden. In
onze tijd valt een deze manier van vinden in de categorie

roofkunst.
Van Daalen deed het dus uitstekend. Dat viel in het bijzonder
op aan Van Heutsz.

Van Daalen links in de hangmat, circa 1898. (Wikimedia
Commons, KITLV)

3 Van Daalen en Van Heutsz
De ster van Van Daalen stijgt langzaam maar zeker. Hij krijgt de
Militaire Willemsorde derde klasse, de eresabel en hij
ontvangt het onderscheidingsteken voor langdurigen dienst,
waarin een waardering zit voor betoonde loyaliteit.

In 1898 wordt Van Heutsz gouverneur van Atjeh en dat is goed
nieuws voor Van Daalen. De twee hebben een persoonlijke klik
en ze vullen elkaar aan. Waar Van Heutsz goed
verantwoordelijkheden kan delegeren, is Van Daalen degene
die alles zelf wil controleren. Ze delen een voorkeur voor een
offensieve aanpak. Mede dankzij de nieuwe gouverneur breidt
Van Daalen zijn ervaring in Atjeh uit. Als onderdeel van het
Korps Marechaussee te voet in Atjeh en Onderhorigheden
verrichtte hij steeds meer ambtelijke functies. Voor een
militair was dat gewoon; ook de gouverneur was zowel militair
als civiel gouverneur. Vermoedelijk leerde Van Daalen in deze
tijd de Atjehsche taal. Vanwege deze moeilijkheidsgraad en het
eigen schrift ervan waren er weinig officieren die zich aan deze
taalstudie waagde. Ook daarin viel Van Daalen in positieve zin
op.
In de loopbaan van Van Daalen wisselden expedities en
ambtelijke taken elkaar af. De bevorderingen volgden elkaar
snel op. In 1901 was hij majoor, in 1902 luitenant-kolonel.
De Indische kranten wisten het: Frits van Daalen, aan het
begin 1901 pas 37 jaar oud, was even energiek als Van Heutsz
vroeger was geweest. Dat beloofde wat voor de toekomst. Er
ging nauwelijks een dag voorbij of zijn naam stond in de
krantenkolommen: alweer met een colonne op pad geweest,
alweer verzet gebroken, alweer vrijwel al zijn mannen levend
thuis gebracht. Van Daalen bezat ‘buitengewone militaire
talenten’, prees Het nieuws van den dag.
Van Heutsz zette zijn officier vooral daar in, waar een
‘krachtige doortastende hand’ nodig was, zoals hij aan zijn
adviseur Christiaan Snouk Hurgronje schreef. In die uitdrukking
school ook wat niet hardop gezegd hoefde te worden: dat Van
Daalen militair geweld inzette in de mate waarin hij dat nodig
achtte. Daarmee verwierf hij een zekere reputatie, dankzij de

pers die veelvuldig over hem schreef. Hard of te hard handelen
kwam in de artikelen weinig aan de orde: Van Daalen
triomfeerde vooral. Als alle officieren zo wisten op te treden,
zou het Nederlands gezag overal snel gevestigd zijn.
Niet iedereen was even enthousiast over Van Daalen. Het was
de eerder genoemde Snouck Hurgronje die aan Van Heutsz
een lange brief schreef waarin hij op de gebreken van Van
Daalen wees. Die zaten vooral in de manier waarop hij zijn
ambtelijke taken uitvoerde: eerst straffen, dan praten en
overmatig respect en gezag eisen. Snouck schreef:
De Heer Van Daalen heeft eene diep gewortelde
minachting voor al wat Inlander is. Deze uitte zich o.a.
in de belachelijke eischen van eerbiedsbetoon, die hij
aan hoofden zoowel als minderen stelde. Van omgang
met hoofden was geen sprake, na den kniekus gebracht
te hebben moesten zij staande bevelen aanhooren of
vragen beantwoorden. Wegens - meestal ten onrechte
- vermeende fouten in het plaatsen van hun zegel,
ontvingen de hoofden brieven onbeantwoord terug,
met de mededeeling, dat zij een beter afschrift konden
indienen, vergezeld van eene geldboete. Alles moest
voor den bestuurder sidderen. De rotan werd bij het
inprenten van eerbied voor het gezag zoowel als bij het
inwinnen van inlichtingen bij gevangenen geenszins
gespaard. Met de meest tyrannieke willekeur had eene
zoogenaamde rechtspraak plaats.
Dat loog er niet om. Maar Van Heutsz kon en wilde Van Daalen
niet missen, zoals hij Snouck Hurgronje liet weten: ‘Ik moest
met krachtige hand aan den slechte toestand een einde doen
maken. En daarvoor was v. Daalen de krachtigste

persoonlijkheid.’
Wat die kracht inhield, wist menigeen. Het Bataviaasch
Dagblad schreef over de bevolking: ‘Ze zijn als de dood zoo
bang voor majoor van Daalen. Is het wonder dat ook de
nieuwe Regeering in Holland vertrouwen blijft stellen in het
systeem van Heutsz.’
Begin 1904 werd de grote expeditie voorbereid die door
relatief onbekende gebieden van de Gajo-Alas en Bataklanden
zou gaan. Eerdere expedities hadden voortijdig moeten
terugkeren. Van Heutsz zelf zou deze keer als commandant
optreden met uiteraard Van Daalen aan zijn zijde.
Het liep anders. Vanuit Nederland liet koningin Wilhelmina
weten dat de overkomst van Van Heutsz dringend gewenst
was. Iedereen wist wat dat betekende. Naar alle
waarschijnlijkheid zou hij benoemd worden tot gouverneurgeneraal. Wat betekende dat voor Van Daalen?
Van Heutsz pleitte er tevergeefs voor om Van Daalen aan te
stellen tot plaatsvervangend gouverneur. Mogelijk waren de
bezwaren tegen zijn civiel optreden te groot. Van Heutsz
vertrok naar Nederland, maar niet zonder meer. Nu was het
Van Daalen, die de grote expeditie zou leiden. Zo werd het in
feite een sollicitatie naar de post van gouverneur van Atjeh.
Kwam Van Heutsz terug als gouverneur-generaal, en slaagde
de expeditie, dan kon Van Daalen vrijwel zeker zijn van de
benoeming.

Intermezzo: de tocht

I Voorbereiding
De militaire expeditie door de Gajo-, Alas- en Bataklanden was
voor het gouvernement te belangrijk om te mislukken. Eerdere
uitgezonden expedities hadden voortijdig moeten terugkeren,
wat onder Atjehers de indruk had gevestigd dat de ‘kompenie’
verslagen was. Zoiets kon het Nederlands prestige niet
verdragen. Het gezag moest gevestigd worden, dat was in
essentie het doel van de expeditie.
Wanneer iemand deze expeditie tot een goed einde kon
brengen, dus met het gewenste resultaat, dan was dat Frits
van Daalen. Hij toonde en eiste tucht en discipline, hij was in
staat om harde beslissingen te nemen en hij had een
pragmatische belangstelling voor militaire vernieuwingen. Dat
hij extra gemotiveerd was, wist vrijwel iedereen. Het hing in de
lucht dat hij de opvolger kon zijn van Van Heutsz als
gouverneur van Atjeh. Maar dan moest de expeditie wel
slagen.
Van Daalen gaat zich voorbereiden. Hij neemt ook luitenant
J.C.J. Kempees mee, als een soort embedded journalist. Na
afloop van de tocht zal het verslag van Kempees verschijnen
in boekvorm, verrijkt met foto's en kaarten. Dan is het rapport
van Van Daalen zelf al af. In januari 1905 verschijnt het in het
Indisch militair tijdschrift, met alle gevechtsverslagen erbij. Uit
dat rapport is hier geput.
Er komen twee colonnes: een door het gebied reizende en
een andere colonne die onder meer de munitie moet
aanvullen. Van Daalens colonne is als volgt samengesteld:
Tien brigades maréchaussée (waarvan 9 brigades van de 4e
en1 brigade van de 1e Divisie), waarbij ingedeeld:
- de kapitein der maréchaussée W.B.J.A. Scheepens
- de 1e luitenants der maréchaussée G.F.B. Watrin, J.W.
Ebbink en H.F. Aukes, de 1e luitenant der infanterie W.R.
Winter en de 2e luitenant der maréchaussée H. Christoffel
- een ambulance onder den officier van gezondheid 2e klasse
H.M. Neeb
- twee opnemers onder den 1en luitenant-opnemer G.E. Hoedt
- eenig uit de 4e Divisie maréchaussée gerecruteerd

treinpersoneel
- 17 mandoers
- 440 dwangarbeiders
- De 1e luitenant der artillerie J.C.J. Kempees werd den
colonnecommandant als adjudant toegevoegd, terwijl de...
- ...de mijningenieur 3e klasse P.J. Jansen en de élève-matri
van 's Lands Plantentuin Raden Mas Pringgo Armodjo de
colonne zouden vergezellen.
De samenstelling is interessant. Het gaat er dus niet alleen om
het gezag te vestigen, maar ook om het gebied verder te
verkennen. Hoe ziet het er daar uit? Wat zijn de delfstoffen,
wat is er mogelijk?
Dat Van Daalen gewelddadige tegenstand verwachtte, blijkt uit
de indeling van zijn colonne. Hij schrijft:
Voor den geheelen tocht was als vast marschbevel
aangegeven, dat een halve divisie met gevechtstrein en de
bagage der daarbij ingedeelde officieren als gevechtscolonne
vooruit zou marcheeren en de andere halve divisie als dekking
van de opnemers en den algemeenen trein geheel zelfstandig
behoorde te volgen. Later rouleerde het detachement
infanterie mede en kreeg het op zijn beurt ook tot taak den
grooten trein te dekken. De beide andere afdeelingen
formeerden dan de gevechtscolonne, terwijl de achterste van
haar den gevechtstrein en de officiersbagage onder haar
hoede had.
Weinig ontsnapt aan de toegewijde aandacht van Van Daalen.
Een deel van de munitie keurt hij bijvoorbeeld af, wat een
kostbare post op de begroting oplevert. De medicatie moet
anders vervoerd worden, besluit hij. Van Daalen:
Daar ik bij vorige tochten de slechte inrichting en de
buitengewone onhandelbaarheid van het model-verbandmand
en de verbandtrommels had leeren kennen, verzocht ik den
eerstaanwezend officier van gezondheid van Atjèh en
Onderhoorigheden de voor mijne colonne bestemde

ambulance te doen verpakken in jeneverkisten en het gewicht
van elke kist 40 K.G. niet te doen overschrijden. Aan dit
verzoek is voldaan. De ambulance werd zoodanig in handige
tweemansvrachten verpakt, dat zij gedurende den geheelen
tocht onder alle omstandigheden uitmuntend heeft voldaan en
zich na de terugkomst der colonne nog in volkomen
marschvaardigen toestand bevond. Ik beveel deze wijze van
verpakking warm aan voor definitieve invoering bij het leger.

De ambulance, uit het boek van Kempees.
De bewapening werd door Van Daalen gecontroleerd, tot en
met die van de dwangarbeiders, die al dan niet in ruil voor
gevangenisstraf meetrokken op expeditie. De commandant
was uitstekend op de hoogte van hun uitrusting; tot in de
kleinste details:
De dwangarbeiders waren bij den afmarsch gekleed in een
nieuw stel kleeren, terwijl zij verder waren uitgerust met een
reservestel kleeren, een ligmatje, twee buikbanden, een sprei,

een toedoeng, een veldflesch, een geëmaileerd kookpannetje
en een Atjèsche parang.
De ondervinding heeft mij geleerd, dat de model-kapmessen
slecht en duur zijn en daarom in grooten getale zoek geraken,
tot groot nadeel van den lande. De dwangarbeiders werpen
die weinig bruikbare gereedschappen eenvoudig weg, en bij
een groote colonne is daarop geen oog te houden. Ik deed
daarom door Atjèsche smeden gewone Atjèsche parangs
aanmaken voor f 1.50 per stuk en de scheeden zijn daarna
door de dwangarbeiders zelf vervaardigd uit blik of hout. Deze
parangs waren uitmuntend en werden door de gebruikers
zoodanig op prijs gesteld, dat slechts een hoogst enkel
exemplaar werkelijk verloren ging. Afschaffing van de thans
gebruikelijke en invoering van gewone inlandsche parangs is
derhalve zeer aan te bevelen.
[…] Indien het te voren ware te voorzien geweest, dat de
excursie van zoo langen duur zoude zijn, dan was zeer zeker
een geweermaker aan de colonne toegevoegd geworden.
Meermalen kwam het voor, dat de karabijnen verderen dienst
weigerden. De onbruikbaar geworden vuurwapens werden
dan met de gewondentransporten weggezonden.
Wat Van Daalen wilde was feitelijk een kant en klaar leger,
zichzelf voorzienend van reparaties, ziekteverpleging en
uiteraard ook eten. Dat kon het beoogde marstempo
aanzienlijk versnellen. Hij besloot dat elke man voor maximaal
drie dagen levensmiddelen mocht dragen, terwijl de colonne
voor zes maanden rijst meesjouwde. ‘Alle officieren zouden
samen menage voeren, terwijl de minderen en
dwangarbeiders ieder voor zicht zouden moeten koken.’
Eten onderweg werd gekocht, ‘met eenige pressie’ schrijft Van
Daalen veelzeggend, gevorderd of in geval van karbouwen
simpelweg geschoten, zonder dat er langdurig aan
eigendomsrechten werd gedacht. Verder moesten de militairen
eten wat het land voortbracht: van knollen, pisangs tot en met
zoete aardappelen.
Thee en koffie werden wel weer door de overste verstrekt en
dat was niet voor de gezelligheid maar: om den man er toe te

brengen gekookt water te drinken, vermits het nalaten van
dezen voorzorgsmaatregel een bron kon zijn van
infectieziekten.
II Het journaal
Na de uitvoerige bespreking van de voorbereidingen begint
Van Daalen in een journaal aan de beschrijving van de tocht.
Hij schrijft feitelijk, wat erop wijst dat hij tijdens de expeditie
een nauwgezet dagboek moet hebben bijgehouden.
De manschappen gaan per stoomtram naar de haven, waar ze
zich inschepen voor Lho Seumawé. Vandaaruit weer met de
tram naar Bireun. Bij aanvang van de mars is er al snel een
probleem: de Peusangan-rivier blijkt ondoorwaadbaar.
Iedereen moet worden overgezet met een prauw, wat
tijdrovend is. Daarna marcheert de colonne verder door de
regen, tot er bivak wordt gemaakt. ‘De regen hield den
geheelen nacht aan.’
Op 11 februari is er meer tegenslag. Desertie, niet van de
militairen (wat slecht zou zijn voor het moreel), maar van
anderen:
Een groot aantal dwangarbeiders was met medeneming
hunner vrachten gedrost, terwijl ook verscheidene vrachten
eenvoudig op zijde van het pad waren gedeponeerd en de
dragers spoorloos waren verdwenen.
De anderen worden dus zwaarder belast. De colonne moet
door. Dan noteert Van Daalen met een toon van gezag bijna
terloops iets dat de hele expeditie zou kenmerken:
Eenige rijst werd van de bevolking aangekocht en door
tusschenkomst van de hoofden werden brieven met boden
gezonden aan Rödjö Tjéq Böbasan, Rödjö Boeket Lah, Rödjö
Linggo en Siah Oetama, inhoudende de mededeeling, dat ik
hun gebied binnenkort zou bezoeken en zij alsdan voor mij
behoorden te verschijnen.

Met deze woorden definieert Van Daalen de
gezagsverhouding zoals hij die wenst te zien. Hij komt op het
terrein van de hoofden en zij moeten zich melden of zij
minderen in rang zijn. Dat zij hierover wisselend dachten, blijkt
in de komende dagen. Vooralsnog gebeurt er weinig. Af en toe
wordt er op de colonne geschoten, het aankopen van
levensmidelen lijkt gemakkelijk te verlopen, het terrein biedt af
en toe hindernissen en de bevolking is kalm. Maar zo zal het
niet blijven. De hoofden melden zich niet. Van Daalen besluit
zich wat meer te profileren:
Vermits geen van de stamhoofden zich kwam melden, gingen
dadelijk in verschillende richtingen patrouilles uit […] op rijst te
fourageren; het gelukte op deze wijze +/-150 K.G. rijst van de
bevolking te koopen. Bah Oekon en Bah Toa, op den
linkeroever der rivier gelegen, werden niet bezocht, omdat het
overtrekken der rivier te veel bezwaren opleverde en duidelijk
was waar te nemen, dat de bevolking rustig bezig was met
padisnijden en den oogst op stapels te zetten. Op den
rechteroever was de padi nog niet rijp.
Later op den namiddag kwamen verschillende stamhoofden bij
den colonnecommandant.
Zo blijft het de komende dagen. Beschietingen, pattrouilles,
hoofden die niet of wel komen. Begin maart verliest de
patrouille dagen marcheertijd ondanks of dankzij een
Atjehsche gids. Op 10 maart is er de eerste serieuze militaire
confrontantie. Het is ook een waarschuwing aan Van Daalen:
de tegenstand zal hard en aanhoudend zijn.
Bij het deboucheeren op de vrij groote langgerekte vlakte van
Rěrobö Tōa blijkt reeds zeer spoedig de vijandelijke
gezindheid van de bevolking. Hoewel de padi rijp te veld staat
en men kan zien dat de bevolking is bezig geweest met het
binnenhalen van den oogst, wordt geen sterveling
waargenomen en blijken alle pedosonons verlaten. Naderbij
komende worden groote drommen gewapende mannen
gezien, die op de beide oevers der rivier op de verschillende

heuvel-en bergtoppen hebben stelling genomen en reeds op
grooten afstand een vrij hevig, doch onschadelijk vuur openen.
De drie voorste brigades, in breed front opgelost, rukken
langzaam voorwaarts met de linkervleugelbrigade over de
heuvels. Deze verdrijft den vijand zonder eenige moeite uit
zijne verheven stellingen en daardoor komen de beide andere
brigades ongehinderd over de sawah, terwijk de rest in
marschcolonne op eenigen afstand volgt.
Het vuur des vijands van de overzijde der moeilijk te
doorwaden rivier isspoedig tot zwijgen gebracht door een paar
gelukkig invallende salvo's, die blijkbaar treffers hebben
veroorzaakt in patroontasschen van enkele schutters, ten
minste de vijand vluchtte nadat een paar ontploffingen in zijne
stellingen hadden plaats gehad.
Reeds spoedig bezetten de twee brigades die over de sawah
avanceerden den Boer Nögö, een heuel aan den W.
kampongrand, en namen zij in denzelfden aanloop dien in
haast door de bevolking met planken en boomstammen
versterkten rand. De vijand, die den aanval niet afwacht, werd
in oostelijke richting door de kampong en over de sawahs
vervolgd tot aan den oostelijken rand der vlakte van Rěrobö en
te 12.15 uur n.m was het geheele terrein in onze macht en viel
er geen schot meer.
Geen schot meer, schrijft Van Daalen. Waar is de tegenstand
gebleven? Die heeft zich verplaatst, met de berichten over de
komst van de colonne. Kampongs gaan zich versterken,
inwoners bewapenen zich, hoofden gaan hun legers beter
organiseren. Uit de gevechtsrapporten die Van Daalen
opmaakt, blijkt dat de colonne voortdurend bespied en
uitgetest moet zijn geweest. Waarheen, waarvoor, welke
richting, hoe is de reactiesnelheid, waar reageert deze colonne
op? Keuzes.
Wanneer een kampong niet of niet genoeg kan worden
versterkt, vlucht de bevolking naar een verderop kampong. De
colonne trekt dan door een leeg en stil dorp, waar vaak nog
een voorraad rijst te vinden is.
Nadert de colonne bergen, dan wacht daar de gewapende

tegenstander, klaar om toe te slaan. Van Daalen moet zijn
colonne snel organiseren in patrouilles, in staat om aan te
vallen en terug te trekken. Hij schrijft:
Luitenant Kempees was intusschen met eenige
maréchaussées in de richting van kampong Pasér gegaan met
de bedoeling alvast een bivakplaats uit te zoeken, doch hij
kreeg op vrij korten afstand van den westrand plotseling vuur.
Onmiddelijk ging hij terug om eene brigade te halen en viel
daarna den kampongrand met dien troep aan. De afdeeling
Christoffel zag uit de bergen den loop van zaken en,
ontwarende dat er vrij veel volk in de kampong achter eene
borstwering was verzameld, snelde zij met haren aanvoerder
naar beneden en kwam zij nog juist bijtijds om met de brigade
in de vlakte de nog niet geheel voltooide borstwering te
vermeesteren.
Na een kort gevecht vluchtte de vijand naar den oostrand der
kampong, van waar hij, achtervolgd door Christoffel met eene
brigade, nog verder stroomopwaarts een goed heenkomen
zocht. Na een vervolging van een uur keerde deze terug in
Pasér, waar intusschen te 4.30 n.m., na afloop van het
gevecht, de afdeeling Winter evenzoo was aangekomen.
De vijand liet op deze dag 41 gesneuvelden en 41 voorladers
met veel munitie en blanke wapens in onze handen, terwijl
onzerzijds door klewanghouwen werden gewond 6
maréchaussées.
Dat valt op: de vijand bezat dus betere wapens dan gedacht,
em bovendien kennis van het terrein. De colonne had meer
wapens en meer munitie, maar daarmee was de beoogde
vestiging van het gezag geen feit. Het werd duidelijk dat het
veel levens zou gaan kosten.
III De dreiging neemt toe
In maart lijkt er aanvankelijk weinig te veranderen. De colonne
trekt verder en af en toe beschoten. Dat de bevolking deze
invasie vijandig gezind is, blijkt aanhoudend. Veel kampongs

zijn leeg; wanneer zich al een hoofd bij Van Daalen meldt,
krijgt deze bevel de bevolking te doen terugkeren. Of dat ook
gebeurt, beschrijft Van Daalen niet. Wel dat hij sporen ziet van
een gevluchte bevolking: ‘aan alles was te zien, dat hier zeer
vele menschen niet lang geleden waren doorgetrokken; overal
zag men kookplaatsen en platgetreden gras.’
Er is vluchten en er is vechten. Van Daalen vangt berichten op
over komende aanvallen en hij verandert de samenstelling van
de colonne:
zoodanig dat zeven brigades met gevechtstrein onder mijn
bevel als gevechtscolonne vooruit zouden marcheeren, terwijl
de drie overige brigades met den algemeenen trein zelfstandig
zouden volgen.
Van de aanblik van dit reizende leger, paraat, zal een
waarschuwing zijn uitgegaan. Vechten of vluchten bleef
vooralsnog het antwoord van de bevolking.
Op 18 maart bereikte de colonne de grote vlakte van de GajōLoeös. Van Daalen is gevoelig voor de schoonheid van de
natuur:
Te 10 uur v.m. doorrukkende, ontplooide zich te 11 uur daarop
voor aller oogen het grootsche panorama van de eigenlijke
vlakte van de Gajō-Loeös. Zeer uitgestrekte, pas bebouwde
sawah-terreinen, waarin zich als een zilveren band de Wöh ni
Peparéq kronkelt en een groot aantal kampongs zich als
boschpaadjes afteekenen, schenken den toeschouwer de
overtuiging, dat deze streek dicht bevolkt en welvarend moest
zijn. Met uitzondering van kudden karbouwen kon geen levend
wezen worden ontdekt.
Waar die levende wezens zich bevonden, bleek snel genoeg.
De gevechtscolonne stuitte op: ‘een groote versterking’, ‘welke
bezet was en die stormenderhand door de gevechtscolonne is
genomen geworden.’ Onder de doden bevindt zich de

geleerde Teungkoe toean Hadji Měsir, laat Van Daalen
vaststellen. Iedereen vecht mee, moet de indruk zijn geweest.
Er lijkt een confrontatie op komst te zijn. Van gevangen
genomen Atjehers komt de mededeling ‘dat bijna alle
kampongs zich hebben versterkt en het voornemen hebben
zich te verdedigen.’ Dan is het eind maart.
Het is een optelsom die tot nadenken stemt. Een groot deel
van de gevluchte bevolking zal zich daar bevinden,
vermoedelijk gewapend en geenszins van plan zich te
onderwerpen. De mededelingen van Van Daalen aan de
hoofden die hij tot dusver heeft ontmoet, zullen voor
kennisneming zijn aangenomen. Met de observaties van het
optreden van deze colonne is informatie verzameld waarmee
een gevechtsstrategie kan worden ontworpen.
Van Daalen stuurt een gewonde man als boodschapper
vooruit: ‘om den hoofden te doen weten, dat zij de lijken der
gesneuvelden ongehinderd kunnen begraven, hen aan te
maanen zich bij mij te melden en hun den raad te geven in
ieder geval de vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen.’
In veiligheid waarvoor?
Voor wat gaat komen.
De dreiging neemt toe. Van Daalen schrijft over de
aanwezigheid van ‘groote drommen gewapende mannen, die
eene afwachtende en uitdagende houding aannemen.’

IV De grote vergadering
Van Daalen is zich er kennelijk van bewust dat ‘bloedvergieten’
op komst is. Hij ziet slechts één manier om dat te voorkomen.
De hoofden moeten hem gehoorzamen. Voor het vertrek van
de troepen uit een bivak heeft hij dan ook:
op een langen staak voor het grootste huis, een aan alle
hoofden gericht schrijven geplaatst, waarin zij worden

aangemaand zich bij mij te komen melden.
Zoiets wekt geen vertrouwen: aanmaningen van een tot de
tanden gewapende indringer.
De druk op de colonne neemt toe. Vaker noteert Van Daalen
de aanwezigheid van ‘zeer veel gewapend volk’, soms
‘drommen mannen’, soms ‘een honderdtal vijandelijke
schutters in de heuvel’.
De gevechten om de kampongs zijn dan ook hard. De
geboden tegenstand lijkt Van Daalen te verrassen:
reusachtige versterking uit te maken en het kostte onzen
troepen dan ook zeer veel inspanning, voordat de ongeveer 2
1/2 K.M. lange borstwering en de daarachter gelegen putten
en reduits van vijanden waren gezuiverd.
[…] De vijand liet 164 gesneuvelden, w.o. 15 vrouwen en
kinderen, 72 geweren w.o. 3 achterladers, veel munitie en een
zeer groote hoeveelheid blanke wapens, goederen en
levensmiddelen in onze handen, terwijl onzerzijds 2 officieren,
24 minderen en 4 dwangarbeiders werden gewond. [...]
De vele ongedeerde vrouwen en kinderen werden ongemoeid
gelaten en kregen herhaaldelijk aanzegging om het
gevechtsterrein te verlaten.
Een passage die veel zegt. Hoe goed de Atjehers waren
bewapend, en ook de dubbele houding van Van Daalen ten
opzichte van vrouwen en kinderen. Ze vochten mee, want ze
bevonden zich onder de gesneuvelden. Maar ongedeerde
mannen werden niet vrijgelaten, dus in tegenstelling tot
vrouwen en kinderen. Het verschil in de dodencijfers is groot,
Van Daalen moet het militaire overwicht hebben gehad en
willen uitoefenen om zijn gezag, en daarmee dat van de
koloniale overheid, te willen vestigen.
Zo zullen de weken hierna ook zijn. Wederzijds meer geweld,
steeds aanzienlijke verschillen in dodencijfers. Het roept
vragen op over grenzen in oorlogsvoering: wanneer is er
sprake van sneuvelen, wanneer van moord?

Wanneer een hoofd zich bij Van Daalen komt melden,
betekent dat meteen de inlijving bij de nieuwe gezagsstructuur.
Er is voortaan één hoofd van het gehele gebied, door het
Gouvernement benoemd, onderling oorlogvoeren is niet
toegestaan, in het openbaar wapens dragen is verboden, de
bevolking moet terug naar de kampongs. Van Daalen over een
ontvangst van hoofden: ‘Nadat zij te kennen hebben gegeven
mij volkomen te hebben begrepen, krijgen zij vergunning
huiswaarts te keeren.’
De meeste hoofden lijken zich evenwel te blijven verzetten. De
immer voorttrekkende colonne ziet verlaten kampongs.
Patrouilles worden beschoten. Er is gewapend volk. Van
Daalen stuurt bericht uit dat er aanvulling van munitie nodig is,
alsook van medische middelen: ‘Het groot aantal gewonden
verslindt enorme hoeveelheden watten, die niet evenals een
gedeelte van het verband uitgewasschen kunnen worden ten
einde weer te worden gebruikt.’
Bij het naderen van een kampong met een nieuw hoofd, stelt
Van Daalen een ultimatum voor overgave aan het Nederlands
gezag. Komt die niet voor het gestelde uur, dan valt hij aan om
de overgave met geweld af te dwingen. De aanval op Réket
Göip levert de overwinning op. Van Daalen schrijft:
184 dooden, w.o. 4 vrouwen en kinderen, 2 gewonde mannen
en 5 gevangenen, benevens een bronzen lilla, 76 geweren,
w.o. 2 achterladers, zeer veel blanke wapens, eenige
levensmiddelen en goederen bleven in onze handen; het
overige had men blijkbaar te voren reeds in veiligheid
gevracht.[...] Onzerzijds sneuvelden 6 militairen en werden 5
officieren en 39 minderen gewond, waarvan er één later aan
de bekomen wonden overleed.
Waar en wanneer mogelijk, wordt er land opgemeten, naar
goud gezocht en karbouwen geschoten. Van Daalen bezoekt
een huwelijksfeest en schenkt het bruidspaar honderd dollar.
Wat overheerst, is de verharding aan beide zijden. Meer
wapens, meer vasthoudendheid, meer doden.

Op 18 mei is er de aanval op Tampèng:
Daar het aan Tampèng gesteld ultimatum onbeantwoord bleef,
zou deze versterkte kampong heden worden aangevallen. [...]
Tampèng handhaafde op schitterende wijze zijn roep van
kracht: gedurende vijf uren wist het aan onzen aanval
weerstand te bieden. De samenwerking bij de verdediging, de
zeer talrijke, zware verhakkingen en de levende
bamboedoeripagger maakten het vooruitgaan naar de
borstwering uiterst moeilijk en gevaarlijk. Met behulp van
stormladders moesten de verschillende afdeelingen zich een
weg banen naar voren en van af stormstoeltjes werden de
vijanden achter de oosterface weggeschoten. Bijzonder
hardnekkig hield de vijand stand; eerst nadat tot tweemalen
toe de munitie der voorste linie was aangevuld geworden en
de geheele reserve was verbruikt, gelukt het te 2.50 n.m. op
drie punten gelijktijdig door de hooge staketsels op de
borstwering te komen, waarna een verwoed gevecht binnen
de kampong eeen aanvang nam.
Het gevecht einigde door het uitbreken van brand, waardoor
twee derde gedeelte van de huizen een prijs der vlammen
werd.
Na het gevecht is er steeds de inventarisatie van de doden.
Tellen. Met hulp van Atjehers belangrijke doden identificeren.
Van Daalen:
In alle richtingen gingen patrouilles uit om de dooden des
vijands te herkennen en wapens te zoeken. Het bleek nu, dat
125 gesneuvelde mannen, 48 gesneuvelde vrouwen, 3
gesneuvelde kinderen, 2 gewonde mannen, 1 gewonde vrouw,
4 gewonde kinderen en 4 gevangenen in onze handen waren
gebleven, met 114 geweren (w.o. een achterlater), 1 revolver,
zeer veel blanke wapens en eenige levensmiddelen.

Van Daalen (zittend vooraan) en de hoofden. (boek Kempees)
Op 2 juni 1904 houdt Van Daalen een grote vergadering met
hoofden. Feitelijk is het een bijeenkomst met mededelingen,
zoals Van Daalen noteert:
Aan de verzamelde hoofden is medegedeld:
1e. dat het Gouvernement Rödjö Bédén als Kědjoeròn en
eenig hoofd over de Gajō-Loeös erkent en zij hem derhalve in
den vervolge hebben te gehoorzamen;
2e. dat het onderling oorlogvoeren voortaan streng verboden
is [...]
3e. dat het eigendunkelijk afzetten van den Kědjoeròn niet
meer zal worden geduld;
4e. dat het bestuur zich hier zal vestigen en dat dan alle zaken
middels de Kědjoeròn bij het bestuur zullen moeten worden
voorgebracht;
5e. dat de slaverij niet meer geduld zal worden en alle slaven
vrij moeten worden verklaard;
[...]
Nadat een ieder te kennen had gegeven, den inhoud der
gegeven bevelen goed te begrijpen, vroeg en kreeg men
vergunning om heen te gaan en verwijderden de hoofden zich
op dezelfde wijze als zij waren gekomen, in statigen optocht
achter den Kědjoeròn […].

Hiermee is de nieuwe infrastructuur van gezag afgekondigd.
Er is één centrale man tussen het Gouvernement en lokale
bestuurders, die alleen door het gouvernement afzetbaar is.
Een klassiek voorbeeld van verdeel en heers. De hoofden zelf
hebben geen inspraak over wat gebeurt.
V Volksgezondheid en slavernij
In de Alaslanden lijkt Van Daalen meer oog te krijgen voor
andere zaken dan de militaire confrontaties. Op 16 juni treft hij
de kampong Bambèl verlaten aan en begrijpt waarom: ‘de
wallen waren echter nog niet geheel voltooid.’ De wallen, een
versterking, zijn een teken dat de bevolking het verzet niet
opgeeft.
De troepen nemen hun intrek in Bambèl. De aanwezige
rijstvoorraad wordt in beslag genomen evenals het vee. Dan
hoort Van Daalen dat een verlaten kampong ook een andere
oorzaak kan hebben: de vlucht voor een pokkenepidiemie. Uit
zijn rapport:
Door een toeval wordt de ontdekking gedaan, dat twee
Maleiers, zoons van een vaccinateur te Pontianak, hier in de
Alaslanden de vaccine uitoefenen met versche smetstof,
aangelegd met moedermelk. […] Gedurende hun driejarig
verblijf hadden bedoelde Maleiers reeds met succes een
duizendtal kinderen ingeënt tegen vergoeding van fl 1 per kind
en zij beweren, dat zulks een merkbaar gunstgen invloed heeft
gehad. Door den chef der ambulance is toen een nader
onderzoek ter zake ingesteld.
Later, in de Bataklanden, wordt er een bivak met zieken
ontdekt:
De zieken smeekten om geneeskundige hulp, welke natuurlijk
niet kon woren verstrekt. Toen hen werd medegedeeld, dat het
eenige middel om deze ziekte te voorkomen de vaccinatie is,
gaven zij te kennen zich gaarne daaraan te willen
onderwerpen.

Pengoeloe Radja Bernah zal op zijn eigen verlangen naar
Koeta Radja worden medegenomen, om dáár het
vaccinateursvak te leeren, ten einde dan later de vacinne in de
Bataklanden te kunnen uitoefenen.
Dat hoorde ook bij het gezag: zorg voor de volksgezondheid.
Uit welke motieven dit voortkwam, is niet meer goed te
achterhalen. Vermoedelijk een mengeling van oprechte zorg
en pragmatisch koloniaal bestuur: alleen gezonde mensen
betaalden belasting.
Het beeld dat Van Daalen in deze tijd schetst is min of meer
gelijk aan het voorgaande. Er zijn bloedige militaire
confrontaties, de bevolking kiest ook voor vluchten en keert in
een enkel geval terug en er is een vergadering met hoofden,
waarin Van Daalen dezelfde mededelingen doet als eerder.
Weer benadrukt hij dat slavernij verboden is en dat slaven
moeten worden vrijgelaten. Over compensatie voor de
vrijlatingen zegt hij niets; in Suriname kregen slavenhouders
300 gulden voor elke vrijgelaten slaaf. Hier is het alleen
gehoorzamen.
VI Nieuwe gevechten
Van Daalen en zijn colonne trokken voort. Er was weinig
gelegenheid om berichten te zenden naar het thuisfront, al
wist hij dat zijn tocht met belangstelling werd gevolgd. Een
enkel bericht leidde tot bezorgheid in regeringskringen over de
mate van het ingezette geweld of tot berichten in de koloniale
kranten. Wat er precies gebeurde en waarom, zou pas na
afloop duidelijk worden.
Na de grote hoofdenvergadering veranderde er niet veel. Het
was, zeker in de ogen van Van Daalen, een officieel moment
geweest van gezagsvestiging, maar in welke mate de hoofden
dat ook hadden ervaren, moest blijken.
Vooralsnog bleek er weinig van.
Nieuwe gevechten volgden. Andere hoofden werden
gesommeerd om hun volk terug te laten keren in de
kampongs.

Op 13 juni 1904 stuurde Van Daalen een boodschapper naar
de versterking van en bij de kampong Koetö Réh: ‘dat ik
morgen ochtend zou komen om haar aan te vallen en dat haar
derhalve den raad werd gegeven zich te verwijderen of zich te
melden.’
Dat gebeurde niet. De dag erna, om kwart over zeven 's
morgens, rukte een deel van de troepen uit, onder
rechtstreeks bevel van Van Daalen. Uit het gevechtsrapport:
Nadat verschillende pogingen waren gedaan om de bezetting
van Koetö Réh tot overgave te brengen, verschillende
verkenningen waren uitgevoerd, waaruit zij kon afleiden dat wij
ten slotte wel tot den aanval zouden overgaan, en haar
eindelijk nog een ultimatum was gesteld, werden in den
naävond van den 13en Juni te 6 uur v.m. in het bivak Lawé
Sagoe de volgende bevelen gegeven:
Te 7 uur v.m. van den 14en rukken 11 brigades
maréchaussées (122 karabijnen) met alle beschikbare
officieren, twee sectiën van de mobiele colonne van Koeala
Simpang met kapitein de Graaf en luitenant Lasonder, de
ambulance onder den officier van gezondheid Neeb, en
vrijwilligers der dwangarbeiders met reservemunitie,
stormladders en stormstoeltjes onder mijn bevel uit naar Koetö
Réh; 4 brigades onder kapitein Scheepens en waarbij luitenant
Christoffel en 3 brigades onder luitenant Watrin, waarbij
luitenant van Braam Morris, zullen de aanvalscolonnes
vormen; de twee sectiën zullen het terrein om de versterking
afzetten om het ontvluchten der mannen te beletten, en 4
brigades, onder luitenant Winter, blijven beschikbaar voor
dekking ambulance en trein en reserve. Kapitein Stolk
vergezelt mij als stafofficier.
Om kwart over zeven vertrokken de troepen, in dus de
hoogste staat van paraatheid. Er was een tactisch plan voor
de aanval ontwikkeld voor twee aanvallende groepen, de een
onder leiding van kapitein Scheepens, de ander onder de
leiding van luitenant Watrin.

Nog voor half negen werd het vuur op de versperring
geopend. ‘Onmiddelijk werd dit vuur door den vijand
beantwoord en schoot hij op alle facen naar buiten.’
De benteng - versterkte vesting - bleek door de dikke haag
doeri moeizaam te veroveren te zijn. Want ‘de vijand stoot
telkenmale de stormladders met zijne lange bamboelansen
weg, zoodat nu eerst die lansen met de klewangs gekapt
moeten worden.’ Bovendien: wie op de stormladder stond,
moest zich vasthouden en was daardoor kwetsbaarder voor
vuur of klewang van de tegenstander.
Nu de eerste linie maréchaussées naar voren is gegaan,
nader Van Daalen met de tweede linie troepen:
Nu begint een hevig en verwoed gevecht, waarin met de
meeste moeite de maréchaussées in bedwang kunnen worden
gehouden.
Drommen vijanden staan in de versterking en doen herhaalde
aanvallen met het blanke wapen, schieten op de aanvallers en
werpen met lansen. […] De afdeeling Watrin krijgt bevel over
de borstwering noord op te gaan en de afdeeling Christoffel kapitein Scheepens is inmiddels gewond in de ambulance
opgenomen - rukt evenzoo over de borstwering naar het
oosten, om zoodoende alle verdedigers die zich niet willen
overgeven onschadelijk te maken.
De vijand wijkt voet voor voet naar de beide bastions, van
waaruit hij nog menig schot doet.
Ook hieruit wordt hij ten slotte verdreven, en trachten de
laatste verdedigers te ontkomen over de saillant bij de rivier,
waar de meesten hunner echter in handen vallen van de
sectie Lasonder.
[…] Gedurende het gevecht moest na 9.20 uur v.m. de munitie
der stormende troepen worden aangevuld, hetgeen
geschiedde door vrijwilligers onder de dwangarbeiders, geleid
door militairen van het treinkader.
Nadat de dooden waren geteld en herkend en de
buitgemaakte wapens, levensmiddelen en goederen bijeen

waren gebracht en inmiddels luitenant Winter met
dwangarbeiders was teruggekeerd, werd te 3 uur n.m. ‘het
geheel verzamelen’ geblazen en daarna teruggekeerd naar
Lawé Sagoe. De ambulance was een uur te voren onder
dekking van drie brigades onder luitenant van Braam Morris
naar huis gezonden.
Om kwart voor vier was iedereen weer terug in het bivak.
Adjudant Kempees moet erbij zijn geweest als ooggetuige. Hij
maakte foto's, ook enkele vermoedelijk kort na de gevechten.
Enkele daarvan maakten geschiedenis als de weergave van
een grensoverschrijdend militair optreden.

Kempees fotografeerde overwinnaars, mannen die in leven
waren gebleven. Hij noteerde ook de cijfers:
De verliezen des vijands bedroegen: gesneuveld 313 mannen,
189 vrouwen en 59 kinderen; gewond 20 vrouwen en 31
kinderen; ongedeerd 2 vrouwen en 61 kinderen. […]
[…] Aan onze zijde waren gesneuveld twee maréchaussées,

lichtgewond luitenants van Braam Morris en Christoffel; niet
levensgevaarlijk kapitein Scheepens, en van de minderen in 't
geheel 14.
Verschoten werden ± 4400 patronen. Een luguber werk was
voor de brigades het natellen en herkennen der gesneuvelden,
het verzamelen van wapens onder en tusschen de gevallenen.
Het bleek dat onder de menschenhoopen nog 61 kinderen
ongedeerd konden worden voor den dag gehaald.
Deze 61 stonden niet op een foto.
VII Laatste etappe
In juli is het duidelijk dat dit de laatste etappe gaat worden. Er
is minder militair geweld nodig. Van Daalen schrijft over kleine
bendes, wat hinderlagen, noemt een vijandelijk hoofd maar
schrijft geen gevechtsverslagen meer. De tocht is bijna
volbracht.
Batakkers zetten de aanwezige ‘kompenie’ in om hun gelijk te
halen. Wie weet wat deze nieuwe macht in hun voordeel kan
beslissen. Van Daalen:
Andere […] voorgebrachte zaken, meestentijds handelende
over menschenroof, konden wegens de afwezigheid van de
schuldigen niet in behandeling worden genomen. Een en
ander duidt er op, dat men in deze streek hoegenaamd niet
afkeering schijnt te zijn van bestuursinmenging en dat vele
Batak's die zelfs gaarne zouden zien.
Dat was optimistisch. Op 9 juli is er een weer een vergadering
met hoofden waar Van Daalen de regels van het nieuwe
gezag uiteen zet en meldt dat er meer bestuursinmenging zal
zijn:
Het voordeel hiervan voor hen werd hun nader uiteengezet en
zij gaven dan ook te kennen, wel te begrijpen, dat zij in de
toekomst dan minder zouden blootstaan aan willekeurige
handelingen van de benedenstroomsche Maleische

potentaatjes, door wier handen thans hun geheelen in-en
uitvoerhandel plaats heeft.
Nadrukkelijk is aan allen voorgehouden, dat het
Gouvernement geen slavernij en kannibalisme duldt en dat het
bestuur zeer zeker strenge maatregelen zal nemen, om aan
die verfoelijke gewoonten een einde te maken. Men ging
daarop uitéén.
Bij deze dreiging bleef het. Een concreet stelsel van
handhaving en sancties had Van Daalen niet, al viel er wel
zoiets te verwachten in de toekomst.
Op 21 juli 1904 brak eindelijk de laatste dag aan. De troepen
gingen aan boord van het stoomschip Albatros en Gir. Beide
schepen berekten dezelfde dag de haven van Koeta Radak.
Van Daalen:
Te 6 uur v.m. embarkeerden de militairen op het
Gouvernements stoomschip ‘Albatros’ en de trein op het
Gouvernements stoomschip ‘Gier’ en om 8.30 uur daarom
gingen beide schepen onder stoom. Dezelfde dag kwamen de
schepen aan in de haven van Koeta Radja. Van Daalen: ‘De
colonne werd daarop ontbonden.’

4 Geruchten en reacties
Met het vertrek van de expeditie bevond Van Daalen en zijn
colonne zich al snel in the middle of nowhere. Wat hij precies
deed en waarom, daar kwamen nauwelijks berichten over. Een
enkele militair vervoerd met ziekentransport, een
boodschapper met wat berichten, veel meer was het niet. De
kranten maakten er zo met gemak lange artikelen van:
speculeren vulde de kolommen snel.

Van Heutsz. (Wikimedia
Commons/Tropenmuseum)
In Nederland, waar Van Heutsz zich
bevond, ontstond een zeker
maatschappelijk debat over de inzet van
militair geweld, de dodencijfers van
vrouwen en kinderen en eventuele
begane wreedheden. Van Heutsz besloot
tot een ongewone stap voor iemand in
zijn positie. Hij gaf een interview. Het was
even verstandig als riskant, omdat ook hij
niet wist wat Van Daalen werkelijk uitvoerde. In het interview
schaarde hij zich achter zijn officier, die in feite onder zijn
commando viel en voor wie hij eindverantwoordelijkheid
droeg. Zijn lot was dus met dat van Van Daalen verbonden.
Van Heutsz wist dat. In het interview nam hij het op voor het
karakter van Van Daalen: niet het type dat op vrouwen en
kinderen liet schieten. Het was zijn beleid niet. Echte militairen
deden zoiets niet. Het was precies wat Nederland wilde horen,
want zo kon de voorgaande koloniale oorlog immers gezien
worden als een ‘nette’ oorlog, waarin namens Nederland geen
slechte dingen gebeurde.
Gezien deze uitspraken, vroeg de interviewer aan Van Heutsz
waar het hoge dodencijfer vandaan kwam. Want: er wáren
vrouwen en kinderen gesneuveld. Van Heutsz legde uit dat het
niet de schuld van de troepen was, maar van de bevolking zelf,
want:
...de Gajoes gebruiken hunne vrouwen als een levend bastion.
Evenals de kaffers zich van schilden bedienen, gebruiken zij
hun vrouwen om zich tegen ons te beschermen. Zij weten, dat

wij niet op vrouwen en kinderen schieten en daarom gelooven
zij niet alleen veilig te zijn achter de ruggen hunner vrouwen,
maar bovendien schieten zij van achter die veilige borstwering
op onze troepen.
Onze geweren schieten natuurlijk verder dan de hunne en nu
is hun taktiek dan zich achter de vrouwen en kinderen op te
stellen om ons binnen het werkzame bereik hunner
vuurwapenen te lokken. Zij laten ons kalm, op zekeren korten
afstand, soms tot op 10 à 15 M. van den kampongrand komen,
wetende dat de compagnie niet schiet als de soldaten
vrouwen tegenover zich zien, en dan geven zij eensklaps een
overweldigend vuur af. Nu moet u wel bedenken, dat er soms
bij deze expeditie een paar duizend Gajoes te gelijk tegenover
200 soldaten komen te staan. Daarom, al zijn hun wapenen
inferieur aan de onze, kan toch zoo'n vuur op zeer korten
afstand onder het klein getal onzer troepen zooveel
slachtoffers maken, dat de geheele expeditie erdoor mislukken
zou, wijl de transportmoeilijkheden het onmogelijk maken de
gewonden ter verpleging weg te zenden.
Daarom zijn wij wel genoodzaakt in de massa’s, die zich
opeenhoopen, enkele salvo's af te geven en daardoor,
daardoor alleen komt het, dat er ook vrouwen en kinderen
getroffen worden.
Of deze uitleg overtuigde werd, valt niet meer te achterhalen.
Wel namen politici de kans om zich als humaan en
vredelievend te profileren bij de debatten in het najaar en
woorden te gebruiken als een ‘moordgeschiedenis’. Dat
veranderde evenwel niets. De regering stond achter de nieuwe
gouverneur-generaal Van Heutsz en daarmee ook achter het
koloniale beleid zoals dat mede door Van Daalen was
uitgevoerd.

Op 3 februari 1905, nadat het rapport van Van Daalen voor
iedereen te lezen was geweest, ontving Van Daalen voor zijn
tocht een hoge onderscheiding: commandeur in de Militaire
Willemsorde, hoogstpersoonlijk uitgereikt door Van Heutsz.
Deze gebruikte bewust zijn onderscheidingsspeech om alle
critici op Van Daalen de mond te snoeren. Zoals
ingecalculeerd, bereikte het weerwoord van de onderkoning
van Indië alle belangrijke kranten. Van Heutsz zei onder
andere:
Terwijl ik in Holland was, liet een deel der pers, en ook velen
buiten de pers, zich in hoogst afkeurende termen uit over het
dooden van vrouwen en kinderen tijdens de expeditie in de
Gajo- en Alaslanden. Zij, die zoo spraken, wisten niet hoeveel
leed zij een militair daarmee aandoen. Er zijn vrouwen en
kinderen gedood, maar dit was een niet te vermijden
noodzakelijkheid, een daad van zelfbehoud.
De pers in Nederland vroeg mij opheldering, ik gaf ze; de
Koningin, de minister van Koloniën, zij behoefden die
opheldering niet. Zij wisten dat het Indische leger niet uit
‘bloedhonden’ bestaat, dat de officieren geen noodelooze
wreedheden zoden dulden. En dat had ook de Nederlandsche
en Indische pers - voor zoover die een smet wierp op dat leger
- moeten, althans kunnen weten.
De koningin wilde haar volk
doordringen van de waarheid,
daareven door mij uitgesproken;
niet alleen benoemde zij den
luitenant-kolonel Van Daalen tot
commandeur in de schoonste
Nederlandsche ridderorde; zij
sprak ook haar wensch uit, dat die

orde door mij zou worden uitgereikt op de plechtigst mogelijke
wijze.
Daarna prees hij Van Daalen uitvoerig:
Want de man, die hier voor mij staat, is de verpersoonlijking
van de schoonste niet alleen militaire maar ook burgerlijke
deugden; zoowel als troepenleider als bestuurder heeft hij
boven alleen uitgemunt; trouw en eerlijk heeft hij al hetgeen
volbracht wat hem werd opgedragen. Acht jaar heb ik met
dezen man gewerkt om in Atjeh rust, orde, kalmte en welvaart
te brengen; hij is mij een krachtige steun geweest.
Mooier kon niet. Maar een afdoende antwoord op de
dodencijfers was daarmee niet gegeven, eenvoudig weg
omdat het niet kón. Nederland wilde een fatsoenlijke oorlog,
met vermoedelijk liefst alleen wat gesneuvelde mannen. Maar
die oorlog bestond niet. In de praktijk ervan werden vrouwen
en kinderen indien zij gewapend werden, of die indruk
maakten, beschouwd als vijand. Net als mannen.
In mei 1905 benoemde Van Heutsz Van Daalen dus tot civiel
en militair gouverneur van Atjeh.
De waarschuwingen waren er ook nu weer: Van Daalen zou te
hard optreden in het civiele, bestuurlijke, werk. Maar Van
Heutsz was ervan overtuigd dat Van Daalen zich gebeterd had:
‘Over een jaartje zal ieder eerlijk beoordeelaar overtuigd zijn,
dat Van Daalen’s handhaving te Atjeh in het belang van
Nederland is geweest.’

5 Gouverneur van Atjeh, 1905-1908
De nieuwe gouverneur van Atjeh had zijn tijd mee. In 1905,
het jaar van zijn benoeming, keek vrijwel geheel Europa met
angst naar Azië. In de oorlog met Rusland had Japan
gewonnen, en het land leek een nieuwe grootmacht te
worden. Nederland wilde zich laten gelden als koloniale
macht. Militair optreden moest effect hebben en ook ontzag
inboezemen, en dat kon Van Daalen. Voor zijn hard optreden
bestond modern gezegd draagvlak. Toch, of juist, groeide het
verzet in Atjeh, wat ook gericht was tegen de opgelegde
hogere belastingen. Het moet een wisselwerking zijn geweest:
hard tegen hard.
Voor Van Daalen kwam er in 1907, iets bij dat voor hem
bijzonder pijnlijk moet zijn geweest. Zijn jongere broer Loeloe
had een greep in de gouvernementskas gedaan en was gepakt.
Er kwam een proces waaraan geen einde leek te komen; de
kranten smulden ervan en brachten het ene verslag van de
rechtbank na het andere. Een toon van leedvermaak zat er
zeker in: dat deze harde gouverneur zo machteloos en
kwetsbaar was als het zijn familie betrof.
Het jaar 1907 werd nog slechter dan het hierdoor al was. In
oktober verschenen in het Nederlandse blad De Avondpost
anonieme artikelen - de auteur noemde zich Wekker - waarin
tal van beschuldigingen werden geuit over het optreden in
Atjeh, vooral maar niet alleen door Van Daalen. De titel van de
artikelen was meteen al een beschuldiging: ‘Hoe beschaafd
Nederland in de twintigste eeuw vrede en orde schept op
Atjeh’. Heel samenhangend was het allemaal niet, wel
suggestief en melodramatisch, en vooral: anoniem. Wie zou
daar waarde aan hechten? Dat bleek.

Regeringskringen vooral. Men voelde wellicht een geweten
spreken want ja: de militaire macht in de oost was een
verlengstuk van de politieke macht. In de Tweede Kamer werd
gedebatteerd over de mogelijk waarheid van de Wekkerartikelen, maar het kwaad van de achterdocht was gezaaid.
Kamerleden stelden vragen en kranten publiceerden stukken.
Met de ophef over de Wekker-stukken wankelde de positie
van gouverneur-generaal Van Heutsz. Hij was de direct
verantwoordelijke voor Van Daalen, hij had hem zelf
aangesteld en bovendien: Van Daalen voerde het beleid van
Van Heutsz uit. Was Van Daalen verkeerd bezig, dan gold dat
ook voor Van Heutsz. Wekker beweerde dat Van Heutsz het
kwaad van Atjeh niet kon weten, hij moest zich immers op
rapportages verlaten.
De ministeriële onrust nam toe, er waren inmiddels
meerdaagse debatten. Van Heutsz was er woest over: al die
opwinding over anonieme lasterstukken, het was wantrouwen
tegen zijn beleid en tegen het hele koloniale leger. In een brief
aan een vriend schreef hij: ‘Er zijn te veel prutskerels die
gaarne in mijn plaats zouden zitten en trachten mij den voet
dwars te zetten in de hoop eigenbelang te dienen, anderen
bekladden mij uit ijverzucht als anderszins. Maar... ten slotte
kunnen ze allen voor mijn part stikken.’
In de Kamer steeg de druk op Van Heutsz om zelf in Atjeh een
onderzoek in te stellen naar eventuele misstanden. Daar had
hij geen zin in. Maar eraan ontkomen lukte niet. Hij moest. En
hij ging.
Van Daalen zal zijn chef met leede oogen hebben zien
arriveren. Als intelligent en strategisch man kon hij voorzien
waar dit op uitdraaide: hij of ik. De geschiedenis met zijn vader
en zijn oom had dat laten zien. En zo ging het ook, met een
lawine aan publiciteit. Nog voordat Van Heutsz zijn

eindrapport had ingediend, nam Van Daalen zijn ontslag als
gouverneur. Hij moet zich even gekwetst als beledigd hebben
gevoel door dit openlijke wantrouwen. Na het ontslag vertrok
hij met verlof naar Nederland, met dit keer de sympathie van
de pers.
In Nederland vestigde Van Daalen zich in Arnhem, op veilige
afstand van het Haagse wespennest aan het Binnenhof. De
steun die hij evenwel kreeg, kwam uit een onverdachte hoek.
Wilhelmina ontving hem op een lange audiëntie van anderhalf
uur, zette hem in bij de ontmoeting van de Duitse keizer en
onderscheidde hem als ridder eerste klasse der Kroonorde van
Pruisen. Ook andere leden van het Koninklijk Huis lieten hun
steun blijken. Van Daalen in een brief:
Nu is het mij opgevallen, dat de Koningin Moeder en de Prins
de beleefdheid hebben gehad mij in audiëntie te ontvangen op
den dag van het galabal, des morgens 12 u. en 's middags 5 u.
en dat de Prins mij 's avonds op het bal deed ontbieden om
mij te toonen, dat hij de Indische generaalsuniform droeg,
voor welke beleefdheden ik mijne erkentelijkheid heb betuigd.
Ook werd op het bal nog al veel notitie van mij genomen, wat
misschien ook wel toeval is.
Toeval was het allerminst. Minister van Koloniën Idenburg
bevorderde Van Daalen tot luitenant-generaal, om hem zo
voor het Oost-Indische leger te behouden. Die bevordering
was ook noodzaak, omdat Van Daalen verwachtte tot
legercommandant te worden benoemd. Dat ging niet samen
met Van Heutsz als gouverneur-generaal. De commandant
werd een ander. Van Daalen kreeg een hogere rang en
eerbetoon. In november vertrok Van Daalen weer naar Indië.

Van Daalen, circa 1914. (Indisch militair tijdschrift, 1930)

6 De carrière
Commandanten van het Oost-Indische Leger komen en gaan.
In juli 1910 werd Van Daalen benoemd tot commandant van
het Oost-Indische leger. De eerste Indische commandant. Het
moet voor hem een triomf zijn geweest: ondanks het conflict
met Van Heutsz, ondanks de adviezen tégen hem uitgebracht,
was hij nu op deze belangrijke post gekomen. Als eerste man
van het leger moest hij samenwerken met de nieuwe
gouverneur-generaal Idenburg, de man die hem graag op deze
post had gewild. In augustus werd Van Daalen bovendien
benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, een bemoediging maar misschien ook nog het restant
van een verontschuldiging.
Toen Van Daalen in 1914 aftrad als commandant en met
pensioen ging - pas 51 jaar had hij zijn dienstjaren bereikt had hij zich als commandant niet bemind gemaakt. Dat was
zijn streven ook niet geweest. Wel: tucht en discipline
terugbrengen. Bij zijn aftreden in februari 1914 verscheen in
het Bataviaasch Nieuwsblad een uitgebreide analyse van zijn
bewind. Het artikel begon met:
Zien wij nu terug op het tijdperk van Generaal van Daalens
opperbestuur over het leger, dan moeten wij constateeren, dat
de aftredende legerchef van den aanvang af heeft getracht,
met alle middelen, die hem ten dienste stonden, de belangen
van het leger te bevorderen, al is hij daarin ook slechts voor
een gering deel geslaagd. Terecht oordeelende, dat de
discipline in het leger moest worden gebracht op het peil, dat
een beroepsleger kan kenmerken en dat bij lange na niet was
bereikt, was zijn eerste streven gericht tegen de verslapping
van den krijgstucht en, daar hij de soldaten en
onderofficiersbonden slechts met leede oogen duldde, indirect
ook tegen die bonden. Hij schroomde niet, op hardhandige

wijze, soms te ruw en plotseling, de ziekte te bestrijden,
daarbij in conflict komende met een groot deel zijner
ondergeschikten. Openlijk en lijdelijk verzet bleef niet uit en al
mocht de legerchef met kracht in de door hem juist
geoordeelde richting blijven voortarbeiden, de resultaten zijn
niet naar rato geweest. De tucht is ontegenzeggelijk énorm
verbeterd, maar, dank zij de zeer harde maatregelen, ten koste
van de tevredenheid en den goeden geest in het leger.
Daarna volgde een opsomming van maatregelen die al dan
niet effect hadden gehad. Enkele voorbeelden. Wijzigingen in
het uniform waren verkeerd gevallen Van Daalen wilde dat het
eenvoudig en functioneel was, maar: ‘Hij vergat, dat een net
uiterlijk voor den militair een reclame is, die haar invloed sterk
doet gelden op de resultaten der werving, en — zelfs op den
lust, officier te worden.’ De commandant stuurde talloze
voorstellen naar Den Haag, van ziekenverpleging tot
verhogingen van soldij, maar de meesten vonden geen gehoor.
Intern was de hand van Van Daalen merkbaar in een
efficiëntere inrichting van het leger. Voor de dan opkomende
militaire luchtvaart voelde hij niets.
De krant besloot:
Summa summarum kan men niet anders zeggen, dan dat met
hem een der krachtigste legercommandanten heengaat, een
man, die voor het leger veel heeft gedaan en nog veel meer
heeft willen doen en voor dat alles de sympathie van het leger
moet medenemen; doch die in de wijze van uitvoering geen
slag had, zich bemind te doen zijn en zich vele vijanden heeft
gemaakt. Niet alleen achting en bewondering voor daden
moet een hoogste legerchef zijner ondergeschikten weten af

te dwingen, maar hij moet vertrouwen inboezemen, ook
buiten dienst en — kan het zijn — door zijn minderen worden
op de handen gedragen. En dit laatste was zeer zeker niet het
geval.
Dat was een harde afrekening en het bewees weer dat Van
Daalen zich niet geliefd maakte, maar wel respect afdwong. De
‘goede geest’ in het leger mocht dan minder zijn geworden, de
kracht van optreden was er wel op vooruit gegaan. Dat was
februari 1914. In datzelfde jaar brak de Eerste Wereldoorlog
uit.
Na zijn pensionering trok Van Daalen naar Den Haag. Hij
vestigde zich aan de Laan van Meerdervoort en bleef, zoals hij
had aangekondigd, buiten de publiciteit. Zijn dagen bracht hij
door in de schoot van zijn gezin, het bezoeken aan de sociëteit
de Besognekamer, een enkele keer het bijwonen van een
lezing en voeren van correspondenties, veelal over het conflict
met Van Heutsz. Hij wrokte. Hij voelde nog steeds de
gekwetstheid in zijn eergevoel. Hij verlangde naar erkenning
van zijn gelijk. Dat kwam niet. Het moet hem ongelofelijk veel
pijn hebben gedaan.
Op 22 februari 1930 stierf Frits van Daalen aan de gevolgen
van een hartaanval. Hij werd volgens zijn wens gecremeerd.
De uitvaart werd druk bezocht. De kranten stonden vol met
berichten over deze Atjeh-generaal. Het Algemeen
Handelsblad schreef: ‘Ten slotte nog dit: Van Daalen was een
‘Indische jongen’ en gaarne wezen wij steeds op hem wanneer
de Indo-Europeanen weer eens klaagden, dat ‘den Indo werd
belet om iets te bereiken’. Voor hen was de thans overledene
een lichtend voorbeeld.’

7 Militaire voorvaders
Frits van Daalen is een van de vele militaire voorvaders die in
de koloniale tijd leefden. Zijn naam is overgeleverd omdat hij
belangrijke posities vervulde en verwikkeld raakte in
geruchtmakende conflicten. Die kleven nog altijd aan zijn
naam. Sterker nog, het lijkt of hij niets anders is geweest dan
een militair die - volgends het huidige morele klimaat - te hard
optrad en, gechargeerd gezegd, misschien wel een
oorlogsmisdadiger was. Met dat soort zware woorden,
verdwijnt elke nuance.
Het is voor Nederland moeilijk om zich rekenschap te geven
van een koloniaal verleden met militair geweld. De
eenvoudigste uitweg is benoemen hoe erg en slecht het was
(zonder daar heel precies over te zijn) en excuus aanbieden, al
is nooit duidelijk waarvoor nu eigenlijk echt en wat er van de
andere partij verwacht wordt. Kan een land dat oorlog voerde
als enige de balans opmaken, of is daar ook de voormalige
tegenstander bij nodig? Zelfonderzoek moet elk land voor zich
doen, ook Nederland. Daarbij hoort allereerst kennis. Wat was
dat voor tijd, die koloniale tijd, wat heette gewoon te zijn en
met welke reden? De normen en waarden van toen verschillen
van de normen en waarden die we nu hanteren. In de kritiek
die nu klinkt op de militaire expeditie van 1904, ontbreekt dan
ook de lof die er in dat jaar wel was.
Kennis van de tijd van toen is nodig om de historische context
te begrijpen. Begrip is iets anders dan goedkeuren of afkeuren.
Het is aanvaarden van het verleden zoals het was, met het
besef welke factoren het vorm gaven. Begrijpen is dus zeker
iets anders dan met een beschuldigende vinger naar militairen
wijzen. Zij waren uitvoerders, zeker, maar zij waren uitvoerders
van het koloniale beleid van de regering. Vragen over schuld

en verantwoordelijkheid horen ook gesteld te worden over dat
beleid. Hoe kon het, dat dit beleid toen door regeringskringen
ontwikkeld en uitgezet werd? Waar kwam de rechtvaardiging
voor koloniaal beleid vandaan? Waarom werden er juist veel
Militaire Willemsordes uitgereikt voor de inzet van militair
geweld in Indië?
Indische voorvaders
Vooral in de koloniale tijd tot de Eerste Wereldoorlog was de
verdeling van verantwoordelijkheid voor het militair geweld
niet duidelijk. Een opdracht uit regeringskringen om in een
gebied ‘vrede’ te brengen, betekende in de militaire praktijk
dat het gebied onder controle moest worden gebracht. Dat
ging niet vanzelf. Een uitgezonden militaire expeditie was,
vooral in het uitgestrekte Atjeh, vaker wel dan niet op zichzelf
aangewezen. De commandant nam uit hoofde van zijn functie
de beslissingen, die ook over leven en dood konden gaan,
zowel die van zijn manschappen als van de bevolking en het
verzet, voor zover daar een verschil tussen bestond. Met de
geringe communicatiemiddelen kon niet altijd met een hogere
officier overlegd worden. Elke overste had zo een eigen ruimte
om te kunnen en moeten beslissen. In de achteraf
opgemaakte rapportages legde hij verantwoording af. Te Atjeh
werden deze ‘blauwe leugens’ niet waarheidsgetrouw
bevonden. Dat is anders met het grote verslag dat Van Daalen
over zijn tocht schreef. Hij is een man van feiten, die tevreden
is over het verloop van de expeditie en er nauwgezet verslag
van doet. De kritische geluiden acht hij niet van belang. Zijn
adjudant Kempees tekent in een eigen boek meer human
interest verhalen op. Beiden vermelden dodencijfers die we nu
onthutsend hoog vinden, zeker omdat ze vermoedelijk hoger

lagen. Maar het gaat niet zozeer om wat wij nu vinden, het
gaat om de mannen in hun tijd.

Na het overlijden van Van Daalen publiceerden de kranten
weer beschouwingen over de tocht van 1904 (De Tijd, 25
febriaro 1930)
Van Daalen werd als een uitzonderlijk goed militair
beschouwd. Daar wijzen zijn onderscheidingen op en zeker
ook zijn benoeming tot commandant van het Oost-Indische

leger. Dat hij Indisch was, dus van Indo-Europese afkomst,
moet iedereen geweten hebben. Hij zag er Indisch uit. Zijn
moeder kwam uit een bekende Indische familie. En zijn broer
Loeloe was donker van uiterlijk, wat de kranten herhaaldelijk
vermelden als ze over de rechtszaak schrijven. Dan wel. Na het
conflict met Van Heutsz schrijft deze kwaadaardig in een brief
dat hij geen ‘sinjo’ als commandant wil. Wanneer Van Daalen
dood is, dan mag zijn Indische afkomst benoemd worden.
De terughoudendheid is verklaarbaar. Indisch had destijds niet
alleen de betekenis van etniciteit, maar ook van een
maatschappelijke status. Van Daalen was Europees opgevoed,
had een Hollandse opleiding genoten en identificeerde zich
met het Hollandse officierscorps. Gezien zijn hoge positie,
‘hoorde het niet’ om over zijn afkomst te schrijven. Het
verschil komt aan het licht als er een sergeant Beer wordt
gedecoreerd. Hij heet een ‘eenvoudige Indo’ te zijn. Van
Daalen stond te hoog op de maatschappelijke ladder om zo
genoemd te worden. De Indische militairen in de lagere
rangen zullen wel zo benoemd zijn.
Van Daalen en alle andere Indische voorvaders moeten we in
hun tijd zien en begrijpen. De tijd van de overvloed aan
Militaire Willemsordes voor mannen die in Atjeh vochten, de
tijd van Willem, Emma en Wilhelmina die trots op deze
militairaren waren, de tijd van burgers die aan de kant hun
commentaar leverde.
Deze mannen in hun tijd zien betekent dat er ruimte komt om
de waardering van toen te erkennen en te begrijpen. Daarmee
nemen ze met naam en toenaam hun plaats in de Nederlandse
geschiedenis. Ook zij horen erbij, zij zijn deel van wie wij
waren en van wie wij geworden zijn. Noem hun namen, vertel

hun verhalen, onthoud wie ze waren.
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