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brochure geschreven, 'het dappere en vrijheidslievende Atjehse volk'
slechts bedwongen kon worden 'door doeltreffende gebruikmaking van
de sterke arrn" - met 'doeltreffend' bedoelde hij dat vóór alles de
guerrillastrijders moesten worden bedwongen; daartoe zette hij, in 1898
tot gouverneur van Atjeh benoemd, een al bestaand korps in: de Mare-
chaussee te Voet, dat, in kleine groepen vermetele operaties uitvoerend,
in een contra-guerrilla een groot deel van de Atjehse tegenstanders wist
uit te schakelen." De belangrijkste leiders van het Atjehse verzet gaven
zich in 1903 over en van Heutsz werd een jaar later tot gouverneur-
generaal benoemd.

Wat nadien nog ter consolidatie van het Nederlands gezag in en bij
Atjeh en elders in de archipel geschiedde, zullen wij straks weergeven
- wij dienen nu eerst de doorbraak, in Nederland, te schetsen van een
nieuwe ideologie ten aanzien van de taak van het Nederlands bewind in
de Indische Archipel.

Naar de 'eedelijke roeping'

De eerste Nederlandse publicist die zich in de negentiende eeuw na het
herstel van het Nederlands bestuur kritisch uitliet over de koloniale
verhoudingen in Indië, was de Utrechter Johannes Olivier die in 1817
op acht-en-twintigjarige leeftijd naar Indië vertrok, daar negen jaar
rondreisde en na terugkeer in Nederland een driedelig werk deed ver-
schijnen, Land- en zeetogten in Nederland's Indië, waarin hij de 'laatdun-
kende domheid' van de meeste blanken aan de kaak stelde. 'Er hangt',
schreef hij, 'als het ware een sluier tussen de inlanders en hun Europese
gebieders waardoor deze laatsten met het wezenlijk karakter der eersten
tot een hoge graad onbekend blijven." Die observatie was juist, en zij
gold niet alleen voor het begin van de negentiende eeuw.

Twintig jaar na Olivier, in 1837, arriveerde in Batavia als 'predikant
der Maleise gemeente' (een gemeente die grotendeels uit sociaal achter-
gestelde Indo-Europeanen bestond) dr. W. R. baron van Hoëvell, een
vijf-en-twintigjarige neef van baron van der Capell en, de gouverneur-

I J. B. van Heutsz: De onderwerping van Atjeh, aangehaald in a.v., p. 193. 2 Het Korps
Marechaussee te Voet bestond tenslotte uit ca. twaalfhonderd man; alle soldaten en
korporaals waren inheemsen, het kader was van de sergeanten af Europees. Onder de
inheemsen waren evenveel Javanen als Menadonezen en Ambonnezen. 3 Aange-
haald in R. Nieuwenhuys: Oost-Indische Spiegel, p. 9°-91.
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