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Onbewust mijmerde ik over het Nederlands Indië met een enorme keten van
duizenden eilanden, de vele gebruiken, talen en culturen. Het strekte zich
immens uit van Atjeh op de noordkust van Sumatra tot Merauke. De Molukse
archipel ligt met zijn ruim 800 eilanden wijdverspreid aan weerszijden van de
evenaar in de ruime en diepe zeeën tussen Celebes en Nederlands Nieuw Guinea.
De grote Soenda-eilanden, Celebes, de Molukken en Timor, vormen een duidelijk
overgangsgebied in etnologisch opzicht in vergelijk tot andere grote
woongebieden. Duizenden jaren geleden zijn de eilanden van de archipel bevolkt
vanuit het noordwesten en vanuit het zuidoosten en dat verklaart de
volkenkundige verschillen.
Zoals wij nu onder de noordkusten van de Soenda eilanden zijn gevaren, met
een gemiddelde diepte tussen de 50 en 800 meter, is er in de Bandazee niet bij.
Varen wij eenmaal de Bandazee in, dan zien we voorlopig geen land meer. Menig
schip is daar vergaan en ik hoop dan ook, dat het allemaal mee zal vallen maar
het blijft een onvoorspelbare factor. De stormlijnen moeten vanavond gespannen
worden! Na het eten ging ik naar de commandohut om alle bijzonderheden in het
journaal nog eens te lezen waarna ik weer snel terug was op de brug. Aan dek
waren de manschappen nog druk bezig om de stormlijnen aan het dikkere
hoofdtouw te bevestigen. Matulessy, Wattimena, Thomas en Johan hadden de
anderen al uitgelegd waarom er veiligheidslijnen werden gespannen. “We krijgen
storm!” werd er gezegd, maar ik hield het gewoon op een veiligheidsvoorzorg.

Terug op de brug pakte ik mijn prismakijker en zag ongeveer op 150° over
stuurboord vooruit, het lichtbaken van Tanjung Kopondai dat we om 22:00 uur
zouden bereiken. Het lichtbaken ligt 7 km pal ten noorden van Tanjung
Kopondai, waar bij aankomst direct een koerswijziging ingezet moet worden van
6 uur op 105° oost-ten-zuid. Ik had het al in het journaal vermeld. Ik pakte mijn
tabaksdoos, rolde twee strootjes, stak beide sigaretten aan en eentje gaf ik er
aan Ed. Ed was ongeveer 25 jaar, een sterke gespierde kerel en had bij de
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marine gevaren. Het was wel een prettige gedachte iemand bij je te hebben die
ervaring heeft en meedenkt in situaties die komen gaan.
Als we op de Bandazee zitten en het wordt noodweer, dan kunnen we niet even
een veilige haven binnenlopen. Ed zag dat ik de situatie ernstiger nam dan wat ik
liet blijken.
Het was 19:40 uur en de wisseling van de wacht zou zo ingaan. Alex was aan
dek gekomen en ging zich even opfrissen op het achterdek, terwijl de vrouwen
aanstalten maakten om de kleintjes naar bed te brengen. Thomas en Johan
zouden hen nog verhaaltjes vertellen, waar ze zelf de meeste pret om hadden.
Het was dan een vrolijke boel in het HDC.
Alle stormlijnen waren al spoedig gespannen en dat was natuurlijk het gesprek
van de avond. Door de militairen werd er met een ander oog naar gekeken en
dat is maar goed ook. Alle touwverbindingen werden gecontroleerd en omdat het
touw nu wat opgedroogd was, stond het bijna gespannen.
Om 20:00 uur kwamen captain Siahaya samen met Simon Solisa de brug op om
Eduard Tahamata en mij af te lossen. Monter en opgefrist stond Alex al spoedig
naast me en vertelde hem over het herplaatsen en stouwen van de lading. De
kisten met wapens, munitie en granaten mogen bij zwaar weer niet gaan
schuiven. Als wij door de storm overvallen worden, en noodplan ontbreekt, dan
zijn we te laat en is onze veiligheid in gevaar. Op een slingerend schip krijg je de
kans niet om dan orde op zaken te stellen.
Alex en ik klauterden de trap weer af om naar de commandohut te gaan. Het
was er erg benauwd en ik zette de deur wagenwijd open op de haak. Alex had
het licht boven de kaartentafel al aangedaan en oriënteerde zich op de
uitgevouwen zeekaart. Ik wees hem op Straat Flores, Straat Boling, Straat Alor
en Straat Pantar en pakte het schrift met aantekeningen van Paatje erbij. Paatje
had gewezen op de passaatstromingen van de zuidoost moesson. Ik wees hem
nog even op de koerswijziging omstreeks 22:00 uur. “Oké Ries, ik ga straks met
een mok koffie het journaal nog eens goed doorlezen en de situatie ook
bespreken met de bewaking.” We gingen weer aan dek, Alex naar de brug en in
de wandel naar de kombuis zei ik hem om vannacht niet te vergeten zijn horloge
een kwartier vooruit te zetten. Na wat gegeten te hebben schoot ik mijn peuk
aan de lijzijde overboord, dronk mijn laatste slok lem-lem en wenste alle
aanwezigen welterusten. Ik ging naar kooi en viel al snel in slaap op de
monotone dreun van de diesels.

Donder en bliksem
Om 03:45 uur werd ik stevig bij mijn schouder gepakt door machinist Manuhutu.
"CAPTAIN!, schreeuwde hij vlak bij mijn oor, IK ZOU U ROEPEN! HET IS KWART
VOOR VIER!" schreeuwde hij boven het geraas van de motoren uit die maximaal
draaiden. "OKE! IK KOM ER AL UIT!" schreeuwde ik wat kregelig terug. Toen ik
opstond merkte ik een flinke deining waardoor ik mij overal aan vast moest
houden om niet mijn evenwicht te verliezen. Schoenen aan, pet op en toen als
een dronkenlap zwalkend naar de trap.
Boven aan dek gierde de wind door de mast en onder de tropentent door, die nu
een enorme windvanger was. Mijn blauwe wimpel was gevangen in een razernij.
De achterkant trilde luidruchtig in de felle wind en je zou denken dat we hem elk
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moment voor altijd zouden kwijtraken in de golven. Ik keek over het schaars
verlichte dek om mij heen, maar er was geen ziel te bekennen. “Hopelijk kunnen
ze slapen of slapen ze al” dacht ik. In het HDC hoorde ik niets en was iedereen
onder zeil.
Eerder die avond, nadat ik naar kooi was gegaan, was de wind al wat in kracht
toegenomen. De KOALAS stortte zich in de golven en kwam snel weer terug als
een briesend paard onder de zwaar bewolkte hemel. Ik ging via de hulplijnen
naar de brug en was erg blij met wat meer houvast op het overspoelde dek. Op
de trap naar de brug moest ik mij heel goed vasthouden en met mijn kop nog
maar net door het trapgat zag ik Alex door zijn prismakijker over stuurboord
loeren. Simon stond aan het roer en hoorde ik hun verwaaide stemmen in het
donker. "We hebben al een paar buitjes gehad Ries, maar ik zie een nog grotere
donkere wolk aankomen uit zuidoostelijke richting met in de verte enorme
lichtflitsen. Ik denk dat we over tien minuten in een enorme onweersbui zitten
net als toen bij Bali!" riep Alex uit met een bezorgde stem. “Weerspannig roer,
Simon?" "Ietsje captain. Ik geef een klein beetje tegenroer. Verder niets loos en
het kompas houd ik constant in de gaten met mijn zaklamp!" Metekohy kwam nu
ook de brug op om Simon Solisa af te lossen. Op dat moment dook de KOALAS
weer een golf in en zag ik het zeewater over het dek stromen. Het fijne
stuifwater kregen we in ons gezicht en het tentdakje boven ons hoofd klapperde
in een windhoos van water. “We zijn nog niet zomaar door die bui en het ergste
zal nog wel komen. Josef is al naar de machinekamer om Manuhutu af te lossen"
zei Paul met verheven stem. “OK!” waarop ik mij tot Alex richtte. “Alex, even de
briefing op bijzonderheden?” waarop Alex knikte. “Ja! Wel even doen, Ries!”
Bij het weggaan hoorde ik Simon nog enkele instructies geven en iets over het
kompas zeggen tegen Paul, maar ik liet dat verder aan hen over. Deze jongens
van de Marine weten heel goed waar ze mee bezig zijn.
In een paar stappen waren we bij de commandohut en ik keek nog even naar het
netwerk van veiligheidslijnen. Alex was als eerste binnen en deed het licht aan.
We stonden daar alle twee uit te druipen en pakten de handdoek die we eerder
gebruikt hadden om het zweet van het hoofd te vegen.
De kleine hut had iets vertrouwds toen ik de deur achter mij sloot en het geraas
van de wind wegviel.
Alex wees op de zeekaart en zei: "Wij zitten nu ongeveer pal noord van de
Bolingstraat en die donkere onweerswolken komen nu ongeveer van de
zuidwestpunt van het eiland Lomblen onze kant op! Dat is niet zo lekker en hij
wees daarbij met zijn potlood de betreffende punten aan. De koers heb ik zojuist
volgens ons vaarbestek laten wijzigen in 20 uur op 90° pal oost!” "Prima Lex.
Mijn vertrekpunten. Die moet ik weten! Ga jij nu onder zeil, dan ga ik weer naar
de brug."
Toen ik het licht uit deed en we naar buiten stapten in een werveling van wind en
water, was in fractie van een paar seconden de gehele omgeving van de KOALAS
azuurblauw verlicht, gevolgd door een enorme knal die ketsend in een echo over
de woelige zee wegstierf. Op het moment van de lichtflitsen zag ik rond de
KOALAS de dreigende golven en waren de kleuren op en rond de KOALAS in een
dreigend contrast met elkaar. Meteen daarop brak de hemel open en volgde er
een hevige slagregen die met een oorverdovend geraas op de tropentent
neerkwam. "Daar is ie al, Ries! Die zag ik aankomen! Ik ga! Goeie wacht Ries!”
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Haastig liep Alex wat gebukt in de richting van de machinekamer om zo min
mogelijk nat te worden door het stuifwater dat onder de tropentent doorjoeg. Ik
stak mijn hand op, wat hij toch niet zag en sloot de deur af met de zware
sluiting. Op de brug was het niet veel beter. Het hoosde verschrikkelijk en op
sommige momenten kregen we de striemende regen vermengd met het
zeewater in het gezicht, waardoor je op dat moment even niets zag en dan weer
in een kolkende zwarte watermassa keek met wit schuimende koppen op de
golven. De volgende bliksemflits zette de zwart- blauwe dreigende zee een
aantal seconden in een onheilspellend licht en zover we konden kijken zagen we
enorme deining van schuimende golven met diepe dalen. De lichtflits werd direct
gevolgd door een oorverdovende knal die ketsend in een striemende bui
wegstierf met veel onheilspellend gerommel er achteraan. De regen bleef
aanhouden en de bui leek feller te worden, want het water kwam nu met bakken
tegelijk uit een inktzwarte hemel. In dit onheilspellend drama hadden de
elementen vrij spel. De wind floot langs kabels en mast en zweepte de kolkende
watermassa op die op de boeg van de KOALAS te pletter sloeg. De deining was
heviger geworden en vreesde een onzalige periode zolang als die dan zou duren.
En wéér volgde er een bliksemflits met een rollende donder van een sneltrein. De
tropentent op het voor- midden- en achterdek en ook boven de brug vertoonde
langs de randen grote langwerpige waterzakken waardoor het water door de
deining er met brede platte stralen vanaf gutste en zich een weg baande naar
het laagste punt om door de spuigaten terug naar zee te spoelen. We waren
doorweekt!
“Ik moet nu wel wat tegenroer geven captain, want de druk op het roer is sterk
geworden.” “We zitten in ruim water. Vieren op de tegendruk, Paul. Er is geen
direct gevaar, maar hou wel het kompas in de gaten om niet te veel van onze
koers af te wijken. Ik ga nu eerst een ronde maken!”
Het was 05:15 uur en het onweer was nog lang niet van de lucht, waardoor
bliksem en donder zich goed konden uitleven en het hemelwater zijn best deed
om de KOALAS in een geseling schoon te spoelen. De hemelsluizen stonden open
en het lawaai op het tropendak door de slagregens was oorverdovend. Aan dek
gekomen zocht ik direct de veiligheidstouwen en de reling en liep zo zwalkend
naar de voorplecht alsof ik zo uit de kroeg kwam. Ik had geen droge draad meer
aan het lijf. De veiligheidslijnen werkten goed en ik kon me goed vasthouden op
het moment dat een golf in een explosie van water op de boeg uiteen spatte en
als in een waas in miljoenen druppels veranderde.
Het gesloten luik van ruim2 werd op een kier opgetild door Wattimena die mij
kennelijk door mijn gestommel had horen aankomen. "Slecht weer captain, maar
hier alles oké!" "Goed zo, schreeuwde ik, dan ga ik weer verder.” Wattimena
verklaarde alles gezond en wel en zette ik mijn weg voort naar ruim 1, waar het
luik op een grote kier werd opengehouden door een paar militaire kistjes om
frisse lucht binnen te laten. Toen ik mij bukte en een schreeuw gaf, ging het luik
iets verder omhoog en hoorde ik ‘Kauwert’ zeggen dat hij en zijn vrouw weer
flink last hadden van zeeziekte. Ik zei hem dat hij zich rustig moest houden door
regelmatig, langzaam diep in- en uit te ademen en proberen om niet over te
geven. Ik riep de namen af van onze passagiers Kneefel, Liem, Klein, Soejitno,
Sukidjan, Tantjoh, Masuki en mevrouw waarop allen mompelden present te zijn.
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Door de grote hoeveelheden water zei ik tegen Kauwert dat het dekluik gesloten
moet blijven, waarop ik de legerkistjes naar binnen gooide en het zware luik
dicht trapte. Langs de hulplijnen ging ik weer terug, langs de trap naar de brug
en voorbij de kombuis kwam ik bij het HDC aan. Ik was benieuwd naar de
stemming daar en trof Johan Saherlawan aan, die op de trap zat te roken. Voor
de eventuele regeninslag had hij een deurhelft aan bakboordzijde dicht en de
andere helft aan stuurboordzijde op 45° opengezet, waar hij met zijn rug
tegenaan zat om zo niet nat te worden.
Alles was in orde met vrouwen en kinderen die maar even wakker waren
geweest van het helse onweer dat bleef aanhouden en ging daarom ook
poolshoogte nemen bij ruim 4 op het achterschip, waar vijf KNIL-militairen
sliepen. Zij hadden het luik op een kier staan en een stalen grondplaat van een
mortier met een touw vastgebonden aan het dekluik, zodat het niet weggerukt
kon worden. Ik hoorde aanvankelijk niets. Alleen gesnurk en een gedempte stem
die mij riep. Het was Gabriel Wattimoery. Alles oké hier, captain! Maakt u zich
geen zorgen,” fluisterde hij met harde stem om zijn maten niet wakker te
maken. “Denk erom dat alles droog moet blijven, Gabriel! zei ik. Geen
regeninslag of lekkage!” Gabriel verzekerde mij dat alles kurkdroog was en dat
over de wapens en munitiekisten grote dekzeilen lagen die zij eerder met het
stouwen aangebracht hadden. “Goede wacht, captain!” hoorde ik hem nog
zeggen. Alles was veilig! Paul was blij dat ik weer op de brug was. Ik moet nu
eenmaal weten of er problemen waren en dat kan alleen door te blijven
controleren. Ik zei hem dat de hulplijnen uitstekend gespannen waren en mocht
het nodig zijn, dan kon ik mij ook nog kon zekeren met de musketonhaken. Ik
keek op mijn horloge en het was 05:40 uur. Ik meende vooruit een vage
lichtstreep te zien van de dageraad. Het onweer leek wat af te nemen.
Ik nam mijn prismakijker en kon nu duidelijk de lichtboei waarnemen van PauWutun op de noordelijke punt van het eiland Lomblen. De gemene schuimkoppen
op de golven hadden hun partijtje bijna uitgespeeld, maar veroorzaakten nog
steeds een flinke deining die met hevige windvlagen en gutsende regen gepaard
ging. In oostelijke richting trok de bewolking iets op, maar de maan liet zich niet
zien. Nog altijd kwam het hemelwater met bakken tegelijk naar beneden en leek
de bewolkte lucht over te gaan
in een gordijn van een
onstuimige zee, hoosbuien en
uiteenspattend boegwater,
terwijl de bliksem nog steeds
door het duistere zwerk
scheurde met een achterop
komende ratelende donder. Die
elektrische kracht kun je ruiken
in een drukkende tropische
atmosfeer.
Door mijn ronde over de KOALAS
was ik nat tot op de naad zullen
we maar zeggen, maar voelde
dat niet door de nog altijd
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zwoele drukkende temperatuur. Met steeds grotere tussenpozen flitste de
bliksem, gevolgd door een minder lawaaierige donder- en- rommel in de verte.
Na een poosje werden zowaar ook de felle wind en regen merkbaar minder. Ik
kon de bewolking in noordwestelijke richting zien wegdrijven en aan de horizon
in het oosten brak de dageraad aan. Het was een adembenemend schouwspel
om aan de horizon het zonlicht achter de wolken te zien. Ik keek op mijn horloge
en het was 06:10 uur toen het opgehouden was met regenen. De hemel boven
ons begon op te klaren en ik zag hier en daar al wat van de blauwe lucht. Alleen
in noordwestelijke richting was de lucht nog donkergrijs tot zwart en zag ik nog
enkele bliksemflitsen. Heel in de verte hoorde ik nog wat gerommel. We hebben
het gehad en liggen nog goed op koers. De lichtboei van Pau-Wutun kon ik goed
waarnemen.
Alles ging weer normaal. Op het dek lagen nog wat plassen regenwater en in de
langszijde van de tropendak zag ik dat er veel water in stond. Het bracht mij op
een idee, toen Paul bezig was om de waterzakken weg te werken in het
tropendakje boven ons hoofd. Ik riep Thomas op de brug en vroeg hem om alle
teilen en bakken te verzamelen die hij in de kombuis had. Ik zou hem, zodra hij
terug was helpen om de hoeveelheid water van het tropendak op te vangen,
maar Thomas kwam al terug met Johan die met een pikhaak het tentdoek
omhoog hield om het in de teilen te mikken die Thomas eronder klaargezet had.
Het was een flinke hoeveelheid water. Misschien wat brak, maar hoofdzakelijk
zoet water! De zon liet zich weer zien en zag ik de waterdamp uit het tentdoek
trekken dat binnen een mum van tijd strak stond. De golfslag was rustiger
geworden en de deining was weer bijna als normaal. De Koalas had zo een
lekkere gang.
Met drie mokken dampende koffie kwam Thomas even later de brug weer op.
Het was 06:50 uur. Door de prismakijker kon ik nu duidelijk op 90° over
stuurboord Tanjung Bachatan-Woetoen zien liggen aan de Lewaling baai. Op 20°
over stuurboord de Goenoeng Kedang en op 10° over stuurboord de lichtboei van
Pau-Woetoen die wij om ongeveer 09:00 uur op 90° over stuurboord zullen
passeren. Alles was zo klaar als een klontje en ik besloot alleen deze gegevens in
mijn journaal te vermelden zonder verdere positiebepaling. Daarna zouden wij in
ruimer water komen en Alor Strait oversteken die misschien wel eens van invloed
zou kunnen zijn op de deining, door stroming en de wind van de zuidoost
moesson. Eenmaal voorbij het koraalrif Lapan zouden we dan de stroming op de
achtersteven van de KOALAS krijgen, waardoor de snelheid iets zou kunnen
toenemen als de Pantar Straits in het voordeel werkt van die stroming. Dat
moeten we afwachten. Ik ging naar de commandohut om de gebeurtenissen van
afgelopen nacht te noteren. Op mijn kruk aan de kaartentafel pakte ik mijn
tabaksdoos, draaide een strootje en dronk ik mijn koffie die mij vanaf de brug
aangereikt werd door Thomas die boven het trapgat op zijn buik lag. Alleen de
dreun van de diesels was nog flauw te horen en met de deur wagenwijd open
genoot ik van de stilte die af en toe doorbroken werd door het gekrijs van een
paar meeuwen.
Ik hoorde dat de zware dekluiken opengedaan werden en weggeschoven werden
over het stalen dek. Mannen gingen lachend en pratend naar het achterdek om
zich daar op te frissen met het opgevangen regenwater. Het was een door
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Thomas vastgestelde regel, dat ze geen koffie zouden krijgen als ze zich niet
zichtbaar hadden opgefrist! Ook in de kombuis kwam het leven weer op gang en
hoorde ik Oom Sapulette opdrachten geven aan Thomas en ‘Zeepoes’. Oom had
de wind er goed onder want er werd nooit tegengesputterd.
Met het uitzetten van het vaarbestek merkte ik dat we morgen op 25 juli 1950
omstreeks 07:15 uur de territoriale zeegrens van de RMS zouden passeren
waardoor wij voor het eerst officieel de wateren van de Republiek Zuid-Molukken
zouden invaren. Ik keek peinzend naar de kalender aan de wand:
“Vanavond de 24e juli is het een week geleden dat wij met de MS. KOALAS uit
Soerabaja vertrokken. Ik hoop dat het KNIL daar vanavond op de marinebasis
tot een revolte zal overgaan en alle, tenminste enige marineschepen en LST’s
buitengaats zou kunnen brengen zoals ik verleden week, enige dagen voor onze
kaping voorgesteld had aan sergeant Pieters van het KNIL te Soerabaja. Zo'n
onverwachte actie van het KNIL is met 500 man absoluut uitvoerbaar en voor de
generale staf binnen enkele dagen logistiek te realiseren tot een succesvolle
revolte. De beste aanval is een actie waar een tegenpartij nooit op rekent omdat
hij ermee overdonderd wordt. De eerste klap is een daalder waard. Laat het zo
zijn in het belang van de daerah’s en haar bevolkingsgroeperingen.
Nu moet het gebeuren en later is te laat!”

Ik klapte het journaal dicht en ging direct om 07:45 uur weer aan dek. Op weg
naar de brug kwam ik Matulessy tegen die zich op het achterdek had opgefrist.
“Goedemorgen captain!" "Goedemorgen Matulessy! Ja, nu je het toch over
morgen hebt … ik wachtte even waarbij hij mij vragend aankeek, morgen
omstreeks deze tijd gaan wij de territoriale zeegrens van de Repoeblik Maloekoe
Selatan over ten westen van het eiland Wetar!" Een grote brede grijns kwam
over zijn gezicht, terwijl zijn ogen in zijn mooie markante hoofd glinsterden in de
zon. Verheugd zei hij: "Dat is goed nieuws captain, dat is geweldig goed nieuws!
Dat mag ik toch zeker wel verder vertellen, captain?" vroeg hij op gespannen
toon. "Ja natuurlijk Herman! Ik gaf hem een klop op zijn schouder en even later
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stond hij al met een groepje van zijn mannen te praten. “Ziezo!” dacht ik terwijl
ik de trap naar de brug opliep. “Het nieuws van de dag!” Paul stond rustig aan
het roer en ik vertelde hem wat ik Matulessy zojuist verteld had.
Het was 08:00 uur en op 90° over stuurboord had ik een prachtig gezicht op de
baai van Baloerin en de Goenoeng Kedang met een top van 5000 meter.
Noordoostelijk daarvan in de richting van Pau-Woetoen kon ik duidelijk de
kustkampong Kalikoer zien liggen met enkele witgekalkte huisjes. Ik ging even
aan dek. In de kombuis was de bedrijvigheid in volle gang. De kinderen hielden
zich bezig met de veiligheidslijnen en vonden altijd wel een manier om de
touwen op te nemen in een fantasiespelletje. De dames vonden het touwwerk
wel wat lastig om er onder door te gaan, maar ook een goede oplossing voor hun
veiligheid. Het kon mij niet schelen of ze het wèl of niet goed vonden. Uiteindelijk
is het bedoeld voor de veiligheid van iedereen aan boord.
Ik ging naar het achterdek waar Wattimena een wapeninspectie aan het
uitvoeren was. Matulessy deed hetzelfde op het voordek en hield zo zijn
manschappen bezig. Met flesjes geweerolie en poetskatoen waren ze bezig met
het gebruikelijke onderhoud van de wapens. Ze werden uit elkaar gehaald,
geolied en gepoetst. Dat was ook wel goed, want Wattimena zei mij dat hij er
voor moest zorgen dat ze nuttig bezig waren en altijd klaar moesten staan voor
eventualiteiten. Dat was altijd de instelling geweest van het KNIL. Klaarstaan
voor de strijd was voor hen een vuistregel.
Toen ik richting voordek slenterde was Kakisina en Leihitoe in dekberging 10,
onze wapenkamer, waar ook de radio- en seinapparatuur opgeslagen was. Ook
zij waren bezig om hun apparatuur te inspecteren in opdracht van Matulessy.
Oom Sapulette was eveneens met Zeepoes Saherlawan in dekberging 7 bezig om
ons victualiënmagazijn te ordenen. Ik hoorde Oom mopperen: "Neeeeee… je
moet niet zo hier en aduh… je moet zus en zo doen en niet zo van doe maar
raak, ja?" Zeepoes kreeg opruimles van de KNIL.
Op het voordek zag ik ‘Kauwert’ en zijn vrouw. Ik kon wel zien dat de zeeziekte
hen beiden flink te pakken had. ‘Kauwert’ zei dat hij weer last van zijn
malariaziekte kreeg, waarop ik zei dat ik Thomas langs zou sturen. Op mijn gang
naar de brug zag ik hem. “Is goed captain! Ik heb atibrine- en kininetabletten.
Die zal ik hem dadelijk brengen." Thomas stapte behendig over de
veiligheidslijnen om eerst zijn koffie uit te delen.

De groeten van Kort
Het was ongeveer 09:30 uur. Op de brug gekomen pakte ik routinematig mijn
prismakijker en kon nu heel duidelijk de lichtboei van Pau-Woetoen zien, die wij
over een kwartier op 90° over stuurboord zouden passeren. Ik maakte daaruit op
dat wij goed op koers lagen en ook dat de tijdberekening klopte met de objecten
die op de zeekaart vermeld staan. Ik schrok op dat moment wel, toen ik op
ongeveer 70° over bakboord vooruit een mast van een groot schip aan de
horizon zag verschijnen. Wie kon dat zijn! Een koopvaarder? Een buitenlands
schip met bestemming Australië of een oorlogsschip van de Koninklijke Marine op
zoek naar de KOALAS? De TNI? Ik besloot nog even af te wachten om alarm te
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slaan. Het zou tot onnodige paniek kunnen leiden. Mijn gezicht stond grimmig en
Paul zag onmiddellijk aan mij dat er iets gaande was.
"Wat ziet u, captain?" Ik gaf hem mijn prismakijker en wees hem de koers aan.
"Duidelijk een groot schip," zei hij rustig. "Wie kan dat zijn? Even afwachten."
Ik wenkte Matulessy op de voorplecht om op de brug te komen met Wattimena.
Ik stond over bakboord nog door mijn prismakijker te turen, toen zij beiden op
de brug verschenen. Ik gaf hen mijn kijker en ik zei wat ik dacht. "Wat doen we,
captain?" vroeg Wattimena. Ook Matulessy keek mij vragend aan. "Captain, zei
hij, we gaan als oefening onze wapens opstellen op alle posten, zoals in het
begin!" Hij keek mij, ik knikte en zei "Maximale bewapening! Dat is nu de enige
oplossing. Vuren op mijn bevel en aan dek nog even niets zeggen!" "Begrepen
captain, u kunt op ons rekenen!" Nog eenmaal keken zij over bakboord en
snelden naar dek en werden de manschappen gealarmeerd. Op bepaalde
plaatsen werden de veiligheidslijnen weggehaald om bakboord –en
stuurboordzijde vrij te maken van obstakels. Later zouden de lijnen weer
teruggeplaatst worden in een verbinding met de reling.
Op het voor- en achterschip klonken orders en werd er gerend over het dek.
Twee man naar de wapenopslag in dekberging 10. De orders van Matulessy en
Wattimena om zo snel mogelijk ‘als oefening’ hun oude posten in te nemen met
wapens en munitie was een plichtsbetrachting die zij bij het KNIL met de
paplepel hadden ingekregen. Ook de seiners moesten paraat blijven en
schakelden hun toestellen in. Het ging ontzettend rap en binnen tien minuten
was iedereen paraat op de hun toebedeelde posten. Op de brug kwam een
mortier te staan en twee Brenschutters. Totaal vier man gevechtspositie,
inclusief de twee mortierschutters.
Matulessy en Wattimena maakten een snelle ‘inspectietocht’ langs alle posten en
hadden bij iedereen wat aan te merken om ‘de schijn van een inspectie’ maar zo
lang mogelijk te laten duren. Wattimena had twaalf Brenguns en vijf mortieren
met kisten granaten en ook nog zes kisten handgranaten verdeeld over de
gevechtsposten opgesteld. We zouden ons nooit overgeven al was het komende
schip nog zo groot. Zo bleven we doorvaren terwijl ik door mijn prismakijker over
stuurboord vooruit, over bakboord voor- en achteruit stond te kijken om te zien
of we het doelwit waren in een hinderlaag en of er nog meer schepen te
verwachten waren. Tegelijkertijd keek ik uit naar mogelijke uitwijkplaatsen langs
de kust.
Het was 10:15 uur geweest en het onbekende schip was zo te zien niet
noemenswaardig onze richting opgekomen. Ze bleef op een afstand van naar
schatting 25 km of meer, waarbij ik vaag de bovenbouw tussen de golven door
kon onderscheiden. Het kon gezichtsbedrog zijn, maar bij een tegemoetkomend
vaartuig is de snelheid moeilijk te bepalen. Ik gaf Paul een teken dat ik naar de
commandohut ging om snel de zeekaart erbij te nemen en was met drie stappen
aan dek. Op de zeekaart van Paatje stonden blauwe stippen gemarkeerd. Dat
waren eventuele uitwijkplaatsen in zuidelijke richting, zonder in de buurt te
komen van onderzeese franjeriffen van het koraaleilandje Lapang, die weer met
rood aangegeven waren door Paatje. Verstoppertje spelen noemde Paatje het
destijds toen we gebogen zaten over de zeekaart. Ik hoor zijn stem nog.
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Lapang en het oostelijk daarvan gelegen eilandje Batang leken mij wel voldoende
bescherming te bieden want als het onbekende schip dichterbij zou komen, had
ik voldoende speling om na koerswijziging daar bescherming te zoeken. Het is
precies wat Paatje zei: Je kunt daar mooi verstoppertje spelen en ik dacht ja, een
leuk spelletje maar dat blijkt wel anders te zijn, als je er voor komt te staan. Het
ligt er maar net aan, wat voor een schip je onder je kont hebt en welke snelheid
je kunt halen.
De KOALAS voer met een gemiddelde snelheid van 9,36 km/uur en onze
tegenligger was misschien vier maal zo snel, zo niet sneller! Het was een factor
die door ons nooit in overweging was genomen. In ons plan was geen alternatief
opgenomen omdat we domweg geen keus hadden! Het was 10:30 uur. Ik rende
weer terug naar de brug en begon met mijn prismakijker in de richting over
bakboord de horizon af te speuren. Ik schatte in dat het onbekende schip toch
wel dichterbij was gekomen. Niet veel, maar toch voldoende om nu de koers te
verleggen.
"PAUL, NAAR 135° ZUIDOOST!" Ik vroeg via de telegraaf aan de machinist ‘VOL
VERMOGEN’. Toen ik weer keek zag ik duidelijk aan de bovenbouw dat het een
oorlogsschip was, maar kon geen kenmerken of vlag ontdekken. Na verloop werd
het schip sneller groter en had het in de gaten gekregen dat ik mijn koers had
verlegd! Het had de KOALAS ontdekt waardoor het een kleine bocht over bakboord
maakte en recht op ons af kwam! Het was 11:05 uur en ik stuurde Josef Kayadu
naar de machinekamer om Alex te wekken. Matulessy gaf ik opdracht alarm te
slaan en om vrouwen en kinderen naar het HDC-dek te sturen. We voeren nu
135° zuidoost en het onbekende oorlogsschip voer op ongeveer 225° zuidwest.
Het was ons genaderd tot naar schatting 10 km. Omdat het recht op ons
afkwam, kon ik de snelheid nog steeds niet schatten. Het alarm had iedereen
doen schrikken en Matulessy rende de brug op met Alex achter hem aan. Ik wees
hem het onbekende oorlogsschip aan en nam de prismakijker van mij over.
"Afwachten wat hij wil”, zei hij gespannen. “Alle posten zijn bewapend en paraat
en heb de koers om ongeveer 10:30 uur verlegd naar 135° zuidoost. Als ze het
niet in de gaten hebben lopen ze straks op het franje rif van Lapang!" zei ik
haastig, maar ik had mij vergist! Hoe dichter het schip naderde, des te beter kon
ik aan de hand van de boeggolven de hoge snelheid schatten. Het oorlogsschip
maakte een omtrekkende beweging op een afstand van naar schatting
vijfhonderd meter, om kennelijk achter de KOALAS langs te lopen! Toen ik weer
door mijn prismakijker keek, zag ik op de achtersteven het rood- wit- blauw en
op de voorsteven aan de bakboordflank het kenmerk F812! Ik schreeuwde
opgelucht van blijdschap: “HET IS DE KORTENAER UIT SOERABAJA!"
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Iedereen nam mijn kreet over en de vrouwen en kinderen kwamen weer uit het
HDC aan dek. Alex zette mijn karabijn weer weg en zei: “Eindelijk komt hij toch
nog opdagen! ‘De groeten van ‘Kort’! Weet je nog, Ries?
Dat bericht van luitenant Masberg! Daar bij Peloean!" De spanning viel van mij af
en gaf een zucht van verlichting. "Ja! Dat is zo, Alex. Wat ik je zei, toen we bij
Peloean voeren!" Wattimena riep vanaf het dek dat er contact met Hr. Ms.
KORTENAER was gemaakt in de radiohut. Matulessy liet het alarm afblazen, zette
de telegraaf op halve kracht en ging ook aan dek. In de radiohut zat Kakisina
met een grijns te schrijven met naast hem Leihitoe, beiden met koptelefoons op.
Toen hij klaar was met noteren gaf hij grijnzend het bericht aan mij door en ik
las:
Van commandant Baaij Hr. Ms. HMS KORTENAER aan commandant De
Rijk van MS. KOALAS – stop - frequentie van Pieters - u bent veilig vertraging loopt nog - blijf koers Paatje volgen - slecht weer op komst Bandazee storm - vermeld uw situatie aan boord – over.
Ik schreef direct het volgende bericht en Leihitoe draaide weer aan enkele
knoppen van zijn zendapparatuur:
Van captain De Rijk - MS. KOALAS aan commandant Baaij- Hr.Ms HMS
KORTENAER - stop - tocht verloopt gunstig - enkele zeezieken voldoende brandstof – drinkwater –voeding - medicijnen en munitie alles wel aan boord - varen door op koers Paatje - dank voor weerbericht
en uw bezorgde aanwezigheid - Groeten aan Paatje – Scholten – Pieters
– Masberg - Da Costa - over.
Er kwam nog een klein berichtje terug:
Begrepen - brengen groeten over - MOOIE VLAG - happy landing groeten u allen – Commandant Rudolf Baaij - Hr.Ms. KORTENAER - over
en sluiten --Met beide notities liep ik snel naar de brug en zag alleen maar blijde gezichten.
Ik lachte opgelucht naar Alex toen ik hem de notities overhandigde. Hij grijnsde
van oor tot oor en begon de berichten hardop voor te lezen omringd door vele
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anderen die de brug waren opgekomen. Toen hij klaar was met oplezen zei Alex:
"Daar ben ik erg blij mee, Ries!” en gaf me een dreun op mijn schouder.
Paul wees naar Hr.Ms. KORTENAER die op dat moment op ongeveer een
driehonderd meter vanaf de achtersteven van de KOALAS onze afgelegde koers
kruiste en met een bocht over bakboord op onze koers kwam van 135° zuidoost,
op een onderlinge afstand van naar schatting tweehonderd meter! Iedereen was
intussen op de hoogte en ook de vrouwen en kinderen stonden enthousiast met
alle KNIL-militairen mee te zwaaien naar Hr.Ms. KORTENAER, die ons met
schuimende boeggolven met grote snelheid voorbij stoof. We zagen duidelijk
‘onze Jannen’ staan zwaaien, tot boven op de brug toe.
Alex en ik brachten met de hand aan onze pet een saluut en het gehele KNILdetachement deed automatisch hetzelfde als afscheid van een beschermend
fregat van de Koninklijke Marine, bij mijn weten op de terugweg naar Soerabaja.
“Bedankt, Hr.Ms. KORTENAER,” dacht ik.
De zin: “frequentie van Pieters - u bent veilig - vertraging loopt nog - blijf koers
Paatje volgen”… bleef bij mij hangen. Fantastisch!
Toen ze ons gepasseerd was en ongeveer een vijfhonderd meter voor ons uit
voer, zagen wij haar de steven wenden over bakboord. Vervolgens voer ze ons
tegemoet aan bakboordzijde. Matulessy had het onmiddellijk in de gaten en liet
zijn gehele detachement aan bakboordzijde in gelid aantreden. Toen ze ons
passeerden, was de onderlinge afstand tussen beide schepen tussen de vijftig en
honderd meter. Op commando van Matulessy bracht het gehele detachement op
het achterschip een waardig saluut aan Hr.Ms. KORTENAER, terwijl de vrouwen
en kinderen uitbundig stonden te zwaaien. Met hoge snelheid verdween ze
uiteindelijk uit ons zicht.
“Paul, we gaan terug op onze oude koers, maar houdt voorlopig eerst maar 67°
oostnoordoost aan. Straks krijg je een andere koers van mij." De telegraaf zette
ik weer op normaal vermogen. Het was 11:50 uur en in de kombuis was het een
drukte van belang. Oom Sapulette kwam zeggen dat wij wegens het afgeroepen
alarm en het bezoek van de Hr.Ms. KORTENAER om ongeveer 12:30 uur gaan
eten. Van Alex kreeg hij de mededeling bekend te maken dat onze horloges voor
de laatste keer een kwartier vooruit gezet moesten worden en dat wij vanaf nu
te maken hebben met de juiste tijd op Ambon.
Wattimena was bezig met de aflossing van de wacht. Omdat Matulessy van de
telegrafist van de Hr.Ms. KORTENAER vernomen had dat wij over enkele dagen
slecht weer en storm konden verwachten in de Banda Zee, had hij alle
gevechtsposities ingetrokken en daarbij de Brenguns en munitie, de mortieren en
kisten met granaten laten opbergen in ruim 4.
Alex was naar het achterdek gegaan om zich op te frissen, om straks de wacht
van mij over te nemen. Het was 12:00 uur en ik zette mijn horloge op 12:15
uur. Eduard Tahamata kwam de brug op om Paul af te lossen die de voorlopige
koers aan hem doorgaf. Pattipeiloy was al naar de machinekamer om Josef
Kayadu af te lossen.
De rust was weergekeerd en de brug door iedereen verlaten die er niets te
zoeken had. Ik stond er alleen met Eduard aan het roer. Ik had mij danig
verkeken op de snelheid van de Hr.Ms. KORTENAER die recht op de KOALAS
afkwam, waardoor ik de Nederlandse driekleur op haar achtersteven en ook de
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registratienummers op beide flanken van de voorsteven niet kon zien. Het ging
allemaal zó snel, dat we in een eventueel treffen een ‘zacht eitje’ zouden zijn
geweest. We zouden eenvoudig zijn weggeblazen! Zo gek is dat niet.
Ik heb van deze manoeuvre geleerd om er een volgende keer rekening mee te
houden. Geweldig om onze Koninklijke Marine zó in actie te zien, bij het nemen
van een bocht over bakboord, waarbij geweldig mooi gesneden boeggolven langs
het schip wegvloeiden. Die snelheid was minstens vijf keer de onze!
Wat een saamhorige organisatie en samenwerking moest dat fregat in zich
bergen.
Op dat moment voelde ik mij een ‘David’ met onze KOALAS. Met trotse afgunst
bekeek ik de Hr.Ms. KORTENAER als een enorme aanwezige ‘Goliath’. Als ik een
dergelijk schip onder mijn kont had, zou ik op zee voor iedere vijand van de RMS
ongenaakbaar zijn, dacht ik. Wij waren slechts verzetsstrijders op een
uitgebluste duikbootjager, zonder alternatieve keuze. Op Ambon gaat ze direct
de helling op voor een totale revisie van communicatie en bewapening èn om te
zien of de snelheid opgevoerd kan worden. Dat is nu van latere zorg en moeten
we roeien met de riemen die we hebben. Daar moest ik even om grinniken. “Je
hebt het prima gedaan, Ries!” Alex slurpte van zijn koffie die Thomas ons op de
brug bracht.
"Even wat anders, Alex. Zal de KNIL vanavond in Soerabaja op de Marinebasis
tot een revolte overgaan of niet?" Alex slikte een slok koffie weg en zei: "Als ze
goed naar jou geluisterd hebben en het ook nog hebben begrepen, zullen ze het
doen, Ries. Wat wij met zeven man en twee vrouwen konden doen, kunnen zij
met weinig moeite voor elkaar krijgen met 500 ervaren KNIL-militairen.
De tijd is er rijp voor! En als ze het vanavond niet doen, dan hebben ze van jouw
strategische uiteenzetting geen zak begrepen en snappen ze de consequentie
niet van de gehele politieke militaire ontwikkeling, die een enorme nasleep zal
krijgen in de toekomst!"
Alex stond zich duidelijk op te winden bij de gedachte dat het KNIL niet tot een
revolte zou overgaan. Dat zullen wij pas weten als wij straks op Ambon zijn. Ik
had het hen duidelijk genoeg aan het verstand gebracht. Als ze het doen, dan
hebben ze het recht aan hun zijde. Zowel grondrechtelijk als op internationaal
terrein, mede door het ontstane gezagsvacuüm vanaf 7 maart 1950 tot nu toe.
Daarom hoop ik ook dat het KNIL te Soerabaja vanavond overgaat tot een
gewapende opstand. Het is hun enige kans op internationale erkenning van
onder andere de RMS.
Onze gedachte aan de situatie te Soerabaja en de gesprekken die we hadden
gehad met de militairen daar, werd opgeschrikt door Thomas die weer luidkeels
etenstijd aankondigde. Captain Siahaya nam het van Eduard Tahamata over, die
hem aangaf om 67º oostnoordoost aan te houden. Ik ging naar de hut voor een
controle en een nieuwe koersberekening. In de gang naar de hut gaf ik Eduard
bij de kombuis nog een klap op zijn schouder, zonder wat te zeggen. Hij keek op
en grijnsde even. Het was 12:50 uur, minus 15 minuten, want wij hadden onze
horloges 15 minuten vooruit gezet en waren al 45 minuten ingelopen op de
uitgezette koers van 67°. Ik zette mijn lijnen uit op de zeekaart en het bleek dat
wij om 13:00 uur, de nieuw gecalculeerde tijd, weer op de oude koers van 90°
pal oost zouden aankomen. Die koers moeten we dan nog 12 uur aanhouden.
Voorlopig wist ik genoeg en ging ik weer terug naar de brug.
"Alex, over vier minuten is het 13:00 uur. Dan 12 uur pal oost 90°!” Alex
herhaalde de opgegeven koers en ging ik terug naar de hut om mijn journaal af
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te maken en om alle gebeurtenissen te verwerken in het logboek en maak ik
gelijk het vaarbestek tot aan Wetar. Alex wist dat ik eerst mijn werk af wilde
hebben en maakte mijn voorlopige berekeningen van het vaarbestek op volgens
de koers van Paatje, waarbij wij de lichtboei van Sika omstreeks 18:30 uur
zouden passeren. Ik had ongeveer drie kwartier verspeeld bij het rendez-vous
met de Hr.Ms. KORTENAER en dus zouden wij Sika omstreeks 19:30 uur moeten
passeren. Daarbij moet ik rekening houden om 15 minuten in te lopen op de tijd.
Vervolgens trok ik de koerslijn van het vaarbestek door tot benoorden de
lichtboei van Tanjung Manamoni, die wij dan vannacht klokslag middernacht
zouden moeten passeren. Aan de hand daarvan wijzigde ik het vaarbestek vanaf
Manamoni in een koers van negen uur op 72° ONO- oostnoordoost.
Aan het eind van deze koerslijn komen wij aan voor de westkust van het eiland
Wetar, ter hoogte van Laboean, met het zuidwestelijk daarvan gelegen
koraaleilandje Liran en het noordelijker gelegen gevaarlijke Nautilus rif. Juist
voor dat rif had Paatje ons gewaarschuwd om onze koers vanaf Manamoni aan te
houden op Laboean. Op die manier zouden wij nooit door de passaatstroom
vanuit Wetar Strait in noordelijke richting teruggedreven kunnen worden om dan
met de achtersteven op het rif lek te slaan of een schroef te verspelen.
Nabij Laboean zouden wij op 25 juli 1950, omstreeks 09:00 uur aankomen, waar
dan weer een koerswijziging volgt van 3½ uur op 37° NON, noordoost ten noord.
Aan het einde van die koerslijn arriveren we nabij het kleine eiland Reong, dat
we aan bakboord moeten laten liggen. Reong ligt ongeveer tweeëneenhalve
kilometer ten westen van de noordwestkust van Wetar. Daar moeten we
tussendoor, in noord noord oostelijke richting koersen om Ambon te bereiken.
We moeten dan de Banda Zee trotseren!
Ik wist voorlopig genoeg en noteerde alle gegevens in mijn journaal. Daarna
begon ik de gebeurtenissen te beschrijven die we vandaag 24 juli 1950 met de
Hr.Ms. KORTENAER hadden beleefd. Toen ik daarmee klaar was, was het 13:35
uur. Ik klapte mijn journaal dicht en ging aan dek op weg naar de kombuis om
mijn bord af te laden met wat ze ook wel een ‘marinehap’ noemen. Automatisch
greep ik na het eten naar mijn tabaksdoos. Na het eten smaakt zo een sigaretje
altijd goed.
Dien en ik zaten te kletsen en deelden een djeroek die Thomas mij kwam
brengen. Ze zijn zo heerlijk zoet en sappig in tegenstelling tot de lem-lem die
wat zuurder was maar uitstekend hielp tegen de dorst. Dien praatte honderduit
over fruit en klimmen in bomen achter hun huis in Madioen.
Ze had een onbezorgde jeugd totdat de Jap binnenviel en pa Martens in opstand
kwam tegen de Jap waarop represailles volgden… Terwijl Dien aan het praten
was zag ik het allemaal voor ogen… Ze heeft veel meegemaakt onder het juk van
een wrede Japanse laars. Nederland heeft het sterke Japanse leger onderschat
toen het Japan de oorlog verklaarde na de aanval op Pearl Harbour. Hoe hard er
ook gevochten werd, het KNIL had niet veel in te brengen.
Starend over zee schoot ik mijn peuk overboord en duwde Dien mij de mok lemlem in handen waar ik nog een slok van nam. Ik gaf haar een zoen en ging naar
de machinekamer mijn tampatje opzoeken. Ik stak mijn hand op naar Patti, hing
mijn kleding aan het lijntje te drogen boven de motoren en strekte mij uit op het
Spartaanse stalen ‘bed’ en werd al snel meegenomen in het onbekende.
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“TIJD! MAKAN” schreeuwde Patti in mijn oor, terwijl hij mij aan mijn schouder
wakker schudde. Zijn geschreeuw moest wel boven de monotone dreun van de
motoren uit komen. ALLEMACHTIG! Na een opfrisbeurt op het achterdek, met
flink wat zeewater begon ik weer bij te komen. De temperatuur was tegen de
dertig graden en de luchtvochtigheid was hoog. Ik ging eerst wat eten halen bij
de kombuis en rookte ik na het eten nog een sigaretje. Op het hoofdtouw waren
alle veiligheidslijnen weer teruggeplaatst. Iedereen was er al aan gewend en dat
gaf mij een gerust gevoel. De deining was heviger geworden en er kwam meer
wind opzetten. De lucht voorspelde niet veel goeds. Ik zag de lichten van Sika
over stuurboordachteruit langzaam kleiner worden. Het was op slag van 20:00
uur. Even later wenste Alex mij een goede wacht. De routine van alle dag.
Alex zag ik nog de roef van de machinekamer binnenstappen om zijn tampatje
op te zoeken. Het was een broeierige nacht met veel vocht in de lucht. De
kinderen waren al naar bed en aan dek was het rustig. Iedereen zat in zijn eigen
gedachtewereld en zo turend door mijn prismakijker raakte ik al gauw verzonken
in overpeinzingen…
… wat betreft de staatsstructuur van de federatieve Verenigde Staten van
Indonesië, die de Japanse collaborateur Soekarno binnen drie maanden van tafel
had geveegd... In feite heeft de Japanse Repoeblik nooit een verkiezing
gehouden voor enige functie, uitvoerend of wetgevend, gedurende de bijna vijf
jaren van haar wankel bestaan. Soekarno en Hatta benoemden zichzelf tot
leiders van een oligarchische ‘repoeblik’, waarbij het benoemen geschiedt op een
bindende voordracht, opgemaakt door Soekarno en Hatta. In feite dus een
zogenoemde nepotistische repoeblik, gebaseerd op vriendjespolitiek.
Aan de oostelijke kant van Nederlands Indië heeft de deelstaat van de
federatieve Verenigde Staten van Indonesië, de Negara Indonesia Timoer,
geheime verkiezingen gehouden voor alle plaatselijke ambten en werd in
september 1949 bij geheime stemming een Negara Parlement gekozen onder het
toeziende oog van de Verenigde Naties. Een parlement dus, dat volgens
democratische principes gekozen was door het volk. Een oprecht instituut voor
nationaal volksbelang voor de Deelstaat Oost Indonesia (Negara Indonesia
Timoer = NIT) met een bevolking van circa 14.500.000 zielen, waar de latere
wettig geproclameerde RMS, toen nog als provincie, deel uitmaakte van de NIT.
Na de Duitse bezetting was Nederland volkomen noodlijdend geworden en kon
het zich, vooral in militair opzicht, maar langzaam herstellen met zeer weinig
hulp uit het Marshallplan. We ontvingen een onbeduidend bedrag van 57 miljoen
gulden om in Nederlands Indië in 1946 op te kunnen treden met een leger tegen
de wetteloze bandietenlegertjes van Soekarno en Hatta en andere militante
groepjes die elkaar bevochten. Soekarno noch Hatta hadden deze strijdgroepjes
onder controle. De Verenigde Naties hadden geen enkele macht om deze vele
legertjes, bewapend met achtergelaten Japanse wapens, te bedwingen of te
beheersen. Inmiddels zorgde Amerika en vooral Engeland (!) ervoor dat
Nederland zéér weinig hulp kreeg van het Marshallplan. Immers, zij waren toch
onze bondgenoten(?!) vanaf 1940 - 1945.
De rampzalige nalatenschap in Nederlands Indië na de Japanse bezetting was na
de capitulatie van Japan in augustus 1945 niet alleen chaotisch maar ook
catastrofaal voor een snelle bevrijding (en herbezetting) door het uitgezonden
Nederlandse leger in het Indische eilandenrijk. Het overgrote deel van het KNIL
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zat nog in Birma, in Japanse concentratiekampen, terwijl het geallieerde leger
van Generaal Mac Arthur, waar ook Nederlandse- en KNIL-militairen in
deelnamen(!) , geen toestemming kreeg om Nederlands Indië te bevrijden van
de Jappen en moesten wij het zelf opknappen zonder de hulp van onze
bondgenoten!
De twee politionele acties tussen augustus 1945 en 1950 waren dringend
noodzakelijk om de enorme chaos en terreur van de Japanse Deelstaat Repoeblik
Indonesia, uitgerust met wapens en eenheden van het Japanse Keizerlijke leger,
in Nederlands Indië een halt toe te roepen. Deze acties waren ook nodig om de
geïnterneerden, die gevangen zaten in de Japanse en Javaanse
concentratiekampen te bevrijden.
… orde en vrede moesten eerst hersteld worden opdat in overleg beslissingen
genomen konden worden door Nederland en het Nederlands Indisch
Gouvernement, zijnde de Nederlands-Indische regering, betreffende de
toekomstige staatsstructuur van Nederlands Indië als de Verenigde Staten van
Indonesië overeenkomstig de plechtige beloften en bedoelingen van Hr. Ms.
Koningin Wilhelmina der Nederlanden, zoals uitgesproken in haar radiorede van
december 1942 te Londen. Na de capitulatie van Japan in augustus l945 trad
automatisch, en internationaal grondrechtelijk, de Staat Der Nederlanden
wederom in haar rechten als koloniale mogendheid over Nederlands Indië in
dezelfde status als vóór de tweede wereldoorlog.
Echter, het Nederlandse moederland was door nazi-Duitsland tijdens de Tweede
Wereldoorlog van mei 1940 tot mei 1945 volledig leeggeroofd en kaalgeplukt en
zo arm als een kerkrat. Er was geen economie meer en alle grote bedrijven
waren door nazi-Duitsland ontmanteld en in onderdelen naar nazi-Duitsland
getransporteerd. De Spoorwegen bijvoorbeeld, hadden alleen nog maar kapotte
wagons terwijl in Haarlem nog slechts één kapotte locomotief aanwezig was. Wij
hadden geen uniformen meer om ons leger aan te kleden. Met enorme
opofferingen wist het moederland zich te ontworstelen aan de chanterende greep
van de Amerikaanse en Engelse regeringen, die er op tegen waren dat het voor
de oorlog zo welvarende Nederlands Indië wederom in het bezit zou komen van
de Staat Der Nederlanden. Dat was dan o.a. ook de reden dat Generaal
McArthur* geen toestemming had om Nederlands Indië van de Jappen te
bevrijden. En onder die zeer slechte maatschappelijke omstandigheden moest
het moederland eerst een eigen leger opbouwen om in te kunnen zetten in
Nederlands Indië, om daar de honderdduizenden gevangen geïnterneerden te
bevrijden uit Japanse en de Javaanse concentratiekampen. Voorwaar geen
sinecure! Onder andere, daarvoor waren de politionele acties dringend
noodzakelijk. Wij, toen als jonge generatie Nederlanders die toen in die enorme
chaos en terreur onze oprechte plicht deden in opdracht van onze toenmalige
regeringen die het wettige gezag vertegenwoordigden over Nederlands Indië,
waren als enige natie zowel de jure als de facto verantwoordelijk voor de bijna
75 miljoen inwoners. Een plicht waar wij trots op mogen zijn om aan die orde en
vrede te hebben mogen bijdragen. Het lange uitstel der bevrijding speelde
Soekarno en Hatta in de kaart en culmineerde in de oprichting van honderden
communistische bandietenlegertjes die als paddenstoelen uit de grond kwamen
en bewapend waren met Japanse wapens en legermaterieel. Zij terroriseerden de
burgerbevolking met brute moord, slachtpartijen en plunderingen, waarbij vele
kostbare economisch waardevolle plantages en bedrijven in de as werden gelegd
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terwijl arbeiders, vrouwen en kinderen werden doodgeschoten. Het Nederlandse
leger en het KNIL moest dat tegengaan en dat moest met harde hand. Vele
duizenden pioniers en planters zijn na 1945 teruggegaan naar hun geruïneerde
ondernemingen en plantages om met de inheemse volken samen in kampongs te
leven en te werken en de opbouw weer ter hand te nemen. Zij waren als
vanouds de specialisten bij uitstek voor het economisch belang van Nederlands
Indië. De bloei en rijkdom van Nederlands Indië van vóór 1942 is een
Nederlandse schepping zoals zij ook het resultaat was van het enorme banen
biedende bedrijfsleven voor de autochtone bevolking die daardoor gezond en in
vrede kon groeien. Wij, mijn generatie, gunden ieder oprecht zijn eigen vrijheid.
Hier op de brug van de KOALAS dacht ik aan het mooie land dat ik vrijwillig had
gediend en vrijwillig had verlaten om voor het Recht op Vrijheid voor het
Ambonese volk te kiezen. Wat het Nederlandse kabinet en haar regering dat volk
nu aandeed, was niet in overeenstemming met het hen toegekende Recht op
zelfbeschikking van 11 maart 1947, Staatsblad 1946 Nr. 86.
Mijn hele wezen als mens in deze Indische maatschappij kwam in opstand tegen
het onrecht van mijn eigen Nederlandse regering! In Den Haag heeft men er een
grote rotzooi van gemaakt. Daardoor zocht ik in Soerabaja naar een modus om
juist het Ambonese volk, vertrouwelingen van ons Oranjehuis, daadwerkelijk te
steunen. Juist dat volk, de Soldaten Van Oranje in het KNIL, dat nu verraderlijk
in de steek gelaten werd door haar eigen regering. Met de m.s. KOALAS probeerde
ik invulling en uitvoering te geven aan datgene wat plechtig namens onze
Koningin Wilhelmina is vastgelegd in het Staatsblad van 1946, nr. 86. De
Ambonezen wisten niet wat voor een verraderlijk spel er met hen gespeeld werd.
Zij hadden dat nooit verwacht! Het was een obscuur schaamteloze politiek.
De steun die Soekarno en Hatta ontvingen aan Japanse en Nederlandse wapens,
oorlogsschepen en
vliegtuigen en Amerikaanse
(CIA!) Dollars was zo
overweldigend, dat zij alle
plechtige RTC-overeenkomsten, God en Allah
aanroepende, in een gehaast
tempo ondertekenden om
drie maanden later in maart
1950, alles van tafel te vegen
wat zo bloedig tot stand was
gekomen! Het daardoor
ontstane gezagsvacuüm
zorgde voor een oplaaiende
terreur waardoor het in de
gehele archipel wederom één
grote rotzooi werd. Is dàt de
basis om een nieuwe
Federatie van de Verenigde
Staten van Indonesië op te
bouwen? Waar zijn ze nou
toch mee bezig?
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Vele Nederlanders zijn al thuisgevaren naar het moederland, omdat zij al vanaf
januari 1950 uit alle regering- en overheidsinstellingen waren gezet en hun
plaatsen moesten afstaan aan zogenaamde intellectuele politieke criminelen. Het
internationale respect en aanzien zullen nu in snel tempo wel verder dalen.
De communisten gedragen
zich momenteel rustig en
wachten hun tijd af, totdat
het gehele Nederlandse
potentieel zoals, leger,
marine, luchtmacht, KNIL,
politie, douane en
ziekenhuispersoneel met de
gehele medische staf etc., in
zijn geheel zal zijn
vertrokken.
Daarna, en misschien zijn zij
er nu al mee bezig, zullen zij
eenvoudig in staat zijn om
wapens te betrekken van het
Aziatische continent, of communistische partners, en een nieuw kader samenstellen en vormen naar de ideeën uit Moskou. Welke macht houdt deze
communisten nu nog tegen?
Een commissie van de V.N. als zogenaamde ‘commissie van goede diensten’,
bestaande uit minimaal drie leden, kwam onder voorzitterschap van de
Amerikaanse senator Philip C. Jessup in Batavia aan om de Nederlandse en
Indonesische standpunten te helpen oplossen.
De werkzaamheden van Philip C. Jessup was het oprichten van een regering
onder leiderschap van de Japanse collaborateur Soekarno.

Paul van Zeeland

Philip C. Jessup

Horace M. Cochran

Als eerste minister zou dan de door Moskou getrainde communist M. Hatta
optreden.Het Belgische lid van die V.N. commissie, de heer Van Zeeland,
verklaarde later dat Philip C. Jessup en Horace M. Cochran (Australisch lid)
communistische sympathieën hadden, niet eerlijk waren naar de Nederlandse
regering en vastbesloten waren om zoveel mogelijk afbreuk te doen aan de
rechten van Nederland door zoveel mogelijk in handen te spelen van Soekarno
en zijn communistische medestanders.
19

De heer Van Zeeland nam uit protest
ontslag uit die V.N. commissie wegens
de onrechtmatige en partijdige
handelingen en de communistische
ideeën van Philip C. Jessup, om
Soekarno oppermachtig te maken over
de autochtone volkeren in de hele
Indische archipel.
Waarom werd het door de Amerikaanse
regering toegestaan dat senator
Brewster fondsen introk die Nederland
zo hard nodig had en Nederland zò
verlamde dat Nederlandse regering
daardoor wel aan Brewster's
chanterende eisen tegemoet moest
komen en daardoor gedwongen werd
om op hetzelfde politieke vlak te
onderhandelen met Soekarno.
De kwestie is een doortrapte streek
tegenover bondgenoten,
ondemocratisch en zeer zeker geen
verdienste voor de Amerikaanse
regering.
Tijdens de oorlog tegen Japan was Nederland de bondgenoot van Amerika,
waarbij Admiraal Helfrich onze hele vloot beschikbaar stelde aan het geallieerde
opperbevel. Ook de Van Roijen-Roem overeenkomst was een vernietigende
politieke slag die Nederland met nog zoveel goede bedoelingen had verloren, nog
voordat de inkt was opgedroogd.
De rovende en moordende communistische bendes handelden in opdracht van
Soekarno- Hatta en hun trawanten, om de leiders van verschillende
bevolkingsgroepen ertoe te dwingen, akkoorden te ondertekenen voor Soekarno
als toekomstige volksvertegenwoordiger.
Het waren deze afgedwongen akkoorden die Soekarno aanbood als ‘bewijs van
een autochtone volksstemming’ die door Philip C. Jessup en de regering van
Amerika geaccepteerd werden...(!)
Het leger is de afspiegeling van een staat en in slechte betekenis van het regime.
Dat laatste hebben ik en de mensen van mijn generatie meegemaakt!
De Staat der Nederlanden is momenteel deelgenoot in het agressiecomplot van
Soekarno, om de gehele deelstaat Oost-Indonesië, Negara Indonesia Timoer,
inclusief de wettig geproclameerde Repoeblik Maloekoe Selatan met nazimethodes aan te vallen en om zeep te helpen. Onze excellenties in ons geliefde
Moederland hebben de volkeren in de Indische archipel verraden en er een
puinhoop van gemaakt! Zou Koningin Wilhelmina dat ooit goedgekeurd hebben?
Wij met onze verzetsgroep hadden onder de neus van de vijand een schip
gekaapt, maar tijd voor een kapersbrief was er niet! Het zou uiteindelijk…
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Gestommel op de trap… Thomas kwam de brug op met koffie en daar had ik
enorm veel zin in. “Heerlijk Thomas!” riep ik uit. Ik nam het stuur van Simon
over en hield het roer vast door er met mijn buik tegenaan te duwen.
Uit mijn borstzak haalde ik mijn Van Rossum tabaksdoos en draaide een strootje.
Met de sigaret in mijn mondhoek en een half dichtgeknepen oog hield ik de koers
90° pal oost in de gaten. De kompasnaald gaf het aan. Oost! “Oost-Indonesië!
Die kant op!”. Aan dek hadden de meesten hun tampatje opgezocht en was het
volkomen rustig aan boord. Boven de monotone dreun van de motoren hoorde ik
de wind door de tuidraden gieren en bovenin de mast het klapperen van mijn
blauwe wimpel. De deining was wat sterker geworden met lichte dwarse golven
over bakboord.
Het was 21:50 uur toen Thomas en Simon opstonden en de laatste het roer weer
van mij overnam. In de tussentijd dat Thomas en Simon hun koffie dronken was
mijn koffie redelijk afgekoeld en die smaakte zoals vanouds.
Het was 23:00 uur toen ik na een controle ronde weer terug was op de brug en
met mijn prismakijker het lichtbaken van Tanjung Manamoni weer wat
duidelijker kon waarnemen. Dat punt passeren we omstreeks middernacht. "We
krijgen meer druk op het roer en ook krijgen we de stroming tegen. Meer deining
dus, captain." "Ja dat heb ik gemerkt, Simon. Daarom heb ik de veiligheidslijnen
ook nagelopen, maar alles is oké.
Na enige tijd kon ik om 00:10 de koers wijzigen volgens het vaarbestek dat ik
doorgaf aan Simon waarmee we Tanjung Manamoni achter ons lieten. Ongeveer
drie kwartier later waren we in geheel woelig water gekomen, waarbij de
passaatwind flink aanwakkerde en de KOALAS meer over bakboord deed hellen bij
elke golfslag. Als het niet erger wordt valt het nog wel mee, dacht ik en besloot
om voorlopig stand-by te blijven op de brug. Onder dergelijke omstandigheden,
met de Bandazee in het vooruitzicht, merkte ik dat de KOALAS geen goede balans
had en te licht was voor deze onderneming met zwaar weer op komst. Ik zag
kleine schuimkopjes op de hoger wordende golven, waardoor de KOALAS heel licht
ging rollen van bakboord naar stuurboord. Die deining was aangenaam en had
een haast hypnotiserende werking.
Ik nam aan dat het met dit weertype te maken had en besteedde er verder geen
aandacht aan. Ik rolde twee strootjes en gaf er eentje aan Simon. Het was
onderhand 02:30 uur en de weerssituatie was niet veel verbeterd of slechter
geworden. Wij lagen goed op koers en nu Izaak even op de brug was gekomen
om een frisse neus te halen en verlegen om een kletspraatje was met Simon,
nam ik de gelegenheid waar om mijn notities in het journaal weer bij te werken.
Ik gaf Simon een seintje en klom de trap af naar dek.
Enige tijd later hoorde ik vanaf de brug een gerucht op het voordek, keek op
mijn horloge en bukte mij in het trapgat en keek eventjes waar het vandaan
kwam. Het was Wattimena, gevolgd door Metekohy en Kayadu die zachtjes aan
dek stapten. Terwijl zij zich aan de gespannen veiligheidslijnen vasthielden liepen
ze naar het achterdek. Het was 03:45 uur. Over een kwartiertje was er wisseling
van de wacht en kunnen we weer gaan slapen.
Ik zag Metekohy en Josef Kayadu als dronken krabben via de hulplijnen naar het
achterdek klauteren om zich wat op te frissen en kwam Wattimena even de brug
op om ‘goedemorgen’ te zeggen. Met behulp van de veiligheidslijnen kwam hij
veilig bij dekluik 2, waar hij verdween. Machinist Kayadu was naar de
machinekamer gegaan om Izaak af te lossen en kort daarna zag ik Alex
verschijnen op het achterdek. De dagelijkse routine.
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Het was amper 04:00 uur toen ik de gebruinde kop van Alex boven de reling van
de brug zag verschijnen. “Eerst maar even de briefing?” vroeg hij uit het trapgat,
waarop hij de opgeklommen treden weer afging. Ik dronk mijn beker lem-lem
leeg, groette Simon en verdween in het trapgat..
"Juist, zei Alex even later nadat hij het logboek had dichtgeklapt. Je denkt dat we
door de stroming meer snelheid gekregen hebben, Ries?" “Klopt Alex, maar wees
voorzichtig bij het naderen van het Nautilus-rif! Doordat wij waarschijnlijk iets
sneller varen, zul je straks in de ochtend, dus nog vóór 09:00 uur, ongeveer bij
deze markering aankomen, waarop ik op de kaart het punt aanwees, en moet je
de koers wijzigen volgens vaarbestek." Ik wees hem enige bladen terug in het
journaal op de aantekeningen die ik daarover gemaakt had. "Let wel Alex, wij
komen voor de kust van Laboean en Mamaoe waarschijnlijk in een luwte terecht
en dat komt goed uit, want dan moet er rijst en droge gerechten gekookt en
gebakken worden voor twee dagen want volgens de berichten van de
commandant van de Hr.Ms. KORTENAER staat ons straks in de Bandazee slecht
weer te wachten en kan er dus niet gekookt worden. Geef dat dus straks ook
even door aan Oom Sapulette die over de inkoop gaat en de noodrantsoenen.
Thomas kan hierin goed assisteren.
Om ongeveer 06:30 uur varen wij het territorium van de Repoeblik Maloekoe
Selatan binnen,” en ik wees hem op een markeerlijn op de zeekaart waar hij
glunderend naar keek en er een kruisje bij zette. “Geweldig Ries! Allemaal
duidelijk. Straks ga ik dat nog eens doornemen. Ga jij nou maar pitten, want het
is alweer 04:20 uur en mocht er iets zijn, dan laat ik je wel roepen, oké?” Ik zei:
"Goeie wacht, schipper!"

Vissen bij Wetar
Ik voelde mij bij mijn bovenarm pakken en hoorde iemand roepen: “CAPTAIN!
TIJD! Ik moest u wakker maken van captain Siahaya. Het is HALF TWAALF!” Ik
schrok even en zag dat het Patti was. Ik was meteen klaarwakker en
schreeuwde: "OKE PATTI IK KOM AL! IS JOSEF ER NIET? KAYADU? WAT IS ER
LOOS PATTI!?” Het viel mij op dat de motoren niet meer zo een herrie maakten.
"Wat is het hier rustig Patti! Hebben we motorpech? Ik kan jou duidelijk
verstaan, is er wat aan de hand?" “Een motor is uitgeschakeld en die andere
draait stationair. We zijn aan het vissen!" "AAN HET VISSEN?" “Ja, en dat doen
ze al een hele poos. Met handgranaten.” “ MET HANDGRANATEN?" Ik griste mijn
sokken en broek van de lijn en trok mijn schoenen vliegensvlug aan. Met mijn
overhemd en pet in de hand ging ik halsoverkop naar het dek. Ineens merkte ik
dat wij in de luwte lagen. Zijn we al bij Wetar?
Ik rook gebakken vis! Gebakken vis? Ik kon mijn ogen haast niet geloven. Het
achterdek lag vol met vis. Een hele viskraam! "Allemachtig Alex! Wat is er aan de
hand?" "Goeiemorgen Ries! We zijn al een tijdje aan het vissen en de jongens
hebben al een heleboel vis gevangen!” zei hij enthousiast. Heb je de
ontploffingen van de handgranaten niet gehoord?" “Welnee! Ik ben net wakker
geroepen door Patti.” Alex vertelde dat we momenteel voor de kust lagen tussen
Perai en Napar. Een mooie beschutte plek om even te rusten en ook om te
vissen. Met een paar ontploffingen was de vis bewusteloos en haalden de KNILmilitairen al zwemmend de vis op. Zo konden ze de vis pakken, want die kwam
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vanzelf bovendrijven. “Om de vis binnen te halen hebben we geen netten aan
boord en gebruiken ze hun broeken waarvan ze de pijpen dichtgeknoopt hadden.
Terwijl de vis schoongemaakt werd, werd er gelachen op een manier die ik een
lange tijd niet gehoord had. De emmer met schoongemaakte vis, gecontroleerd
op staalsplinters door Oom Sapulette, werd direct naar de kombuis gebracht
waar de moten nog eens nagespoeld werden en in een grote rieten mand lagen
uit te lekken. Wat rook het daar heerlijk!
De dames Matulessy en Wattimena bakten een grote hoeveelheid vis als
voorraad voor onze reis naar Amboina. De resten visafval werd van het dek
gespoten met de brandslang die Josef Kayadu al aangesloten had op een pomp
in de machinekamer. Het gehele achterdek werd onderhanden genomen, terwijl
Oom vier bezems had opgehaald uit de kabeldekberging. Maar zover was het nog
niet. Eerst moest de laatste partij vis schoongemaakt worden en in moten
afgevoerd worden naar de kombuis. Dan pas kon er opgeruimd en
schoongemaakt worden. Johan stond klaar en de pomp draaide al.
De aflossing van de wacht moest ook doorgaan want het was op slag van 12:00
uur in de middag, waarop ik besloot de brug op te gaan. Daar was het een
vrolijke stemming. Tahamata was de brug ook al opgekomen om Metekohy als
roerganger af te lossen. Met Alex nam ik eerst het journaal door want deze dag
mocht niet onvermeld blijven! Alex heeft heel goed geanticipeerd en gebruik
gemaakt van de situatie en beslist in het voordeel van iedereen aan boord.
“Zodra alle maaltijden bereid zijn, moet de keuken op slot en dat houdt in dat de
visolie terug moet in de olieblikken. Alles moet dan weer goed afgesloten worden
voordat we weer uitvaren ik neem nu de wacht over en het journaal lees ik
straks nog een keer door, Alex!”
Toen ik op de brug kwam, stond Tahamata nog aan het roer om de KOALAS op
zijn plaats te houden. Het was te diep om het anker uit te gooien en dobberden
we wat doelloos rond. Een motor was wel voldoende om niet door de stroming in
het ondiepe deel van de baai terecht te komen of om verder af te drijven. Af en
toe moest er op de motor gecorrigeerd worden, maar de kust was minstens twee
kilometer van ons verwijderd en vormde geen gevaar voor de KOALAS.
De stroming was niet al te sterk en ik zou alles in de gaten houden en de
belangrijke punten voor ons vertrek nog doorspreken met Matulessy, Wattimena
en Oom Sapulette.
Nu eerst eten met z’n allen. Het was intussen 12:45 uur en voordat ik naar de
brug ging gaf ik opdracht aan Oom Sapulette om toezicht te houden op de
kombuis. “Stouwen en borgen” was de opdracht die aan iedereen duidelijk werd
gemaakt. Ik liep een paar treden de trap af en zag Patti op het achterdek. Ik riep
hem en hij keek op in de richting van de brug. Ik maakte met mijn onderarm een
draaiende beweging en stak gelijk twee vingers op en begreep onmiddellijk de
bedoeling. Kort daarna hoorde ik de tweede dieselmotor aanslaan, gevolgd door
het stationair lopen van beide motoren. Ik zette even later de telegraaf op halve
kracht en langzaam voeren we terug naar onze koers op 30° noordnoordoost.
Het was 12:55 uur.
Het eilandje Reong kon ik duidelijk zien en ook de westkust van Wetar.
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Ik pakte mijn prismakijker om nu duidelijk de doorgang tussen de noordwestkust
van Wetar en het westelijk daarvan gelegen Reong te zien.
De onderlinge afstand tussen de eilanden volgens de zeekaart is iets minder dan
tweeëneenhalve kilometer. In dat smalle straatje, in die engte, stond een sterke
stroming die we op de achtersteven krijgen en dat was een meevaller. Sneller
dan ik had verwacht gingen wij door de engte en dat mocht ook wel, want met
dat vissen hadden we tijd verloren en met de stroming op de achtersteven van
de KOALAS hoopte ik een uur in te halen.
Ik gaf Ed een seintje dat ik even naar de commandohut ging om het een en
ander door te nemen. Er hing een beste baklucht en ik liet de deur daarom maar
wagenwijd open Ik vouwde de zeekaart open en pakte de gegevens van Paatje
erbij. Voordat we aan de grote oversteek door de Bandazee beginnen, nam ik
alle gegevens weer door. Het scheen allemaal te kloppen en moest proberen om
wat in te lopen in tijd. Ik stapte weer aan dek. Het weer was grandioos en er
stond geen zucht wind. De zee was zo vlak als een spiegel en het onheilspellende
weerbericht dat ik doorkreeg van de Hr.Ms. KORTENAER bleef weg. Was het de
bekende ‘stilte voor de storm? Op de brug controleerde ik de koers op het
kompas en zag Pulau Reong vrij snel naderen. Het weer is nog redelijk stabiel
maar in oostelijke richting waren er flinke stapelwolken. Op het moment was het
prachtig weer en voer de KOALAS sneller op de getijdenstromen dan voorheen.
Voor ons lag een rimpelloze watervlakte en je zou haast denken dat we
vanavond de baai van Ambon al binnen zouden varen.
Ik wenkte Matulessy en vroeg hem enkele mannen aan te wijzen om de
veiligheidslijnen na te lopen en op trekkracht te controleren en er moeten meer
handen naar de kombuis om schoon te maken en op te ruimen. “Stouwen en de
lading borgen” was nog altijd de opdracht.

De Bandazee. Met de kop in de golven
Het was net over twee uur in de middag toen we de engte tussen Wetar en
Reong binnenvoeren. We voeren met een flinke snelheid aan een hoge steile
rotswand van Wetar voorbij. Aan bakboordzijde lag het eilandje Reong in de
brandende zon waar het zonlicht op het parelwitte strand reflecteerde. Ik zag er
een paar mensen zwaaien die in een vlerkprauw aan het vissen waren. Volgens
de zeekaart was de minimale diepte tweeëntwintig meter en waren er in de
vaargeul geen riffen. Een dik half uur later waren we de engte voorbij, lag de
vaargeul achter ons en voeren we met dezelfde snelheid de Bandazee in.
Het weer was prachtig met een temperatuur van rond de dertig graden. Aan
boord was het heel erg rustig en was Johan bezig om de slangen op te rollen
waarmee het dek schoongespoten was. Alleen in de kombuis waren de dames
Leihitoe, Wattimena en Matulessy nog aanwezig om de overige zeepaling te
bakken en nog andere soorten vis. Ik keek recht vooruit over de punt van de
boeg naar de noordoostelijke horizon. Er was geen land te bekennen.
Godalmachtig, dit is de beruchte Bandazee! Het vertrouwde zicht op de Soendaeilanden over stuurboord hadden we nu achter ons gelaten en het toch al nietige
Pulau Reong werd steeds kleiner.
Wij voeren met een stabiele en redelijke kruissnelheid met de sterke stroming
mee in noordelijke richting. Het monotone gezoem van beide motoren was goed
te horen. Het stoorde mij niet. Het was het geluid naar ons gemeenschappelijke
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doel, Ambon! Daar moeten we zijn. De bevolking hulp bieden, wat Nederland
nalaat te doen.
Als ik over het achterschip richting Wetar en Pulau Reong kijk, zag ik een
kaarsrechte diepblauwe vaarbaan en het wit geklopte schroefwater dat de KOALAS
achterliet, nagewuifd door onze zelfgemaakte RMS-vlag.
Het achterschip was brandschoon en waren de veiligheidslijnen opnieuw
gespannen en gecontroleerd. Wat kon ons nog gebeuren? Het was warm en
zonnig, maar ik merkte wel dat er meer wind kwam opzetten vanuit de
Bandazee. Met mijn prismakijker speurde ik de horizon af maar kon die niet goed
onderscheiden. Het was een wazige witte streep die overging in de wolkenlucht.
Een vreemd effect misschien veroorzaakt door de zeedamp. Het was amper
15:30 uur. Ik keek nog eens goed. Zag ik nu boven die wazige witte voile aan de
einder de donkere aftekening van bergen tegen de blauwe lucht? BERGEN…?
Onmogelijk! Dat kan niet! In oostelijke richting zijn geen eilanden meer en dus
ook geen bergen! Ik gaf de kijker aan Ed, wees in de richting en nam het roer
van hem over. We kwamen nu in een sterkere stroming terecht. De wind trok
aan en die kwam uit oostzuidoostelijke richting. De deining werd sterker en de
lucht boven ons begon in een hele korte tijd te betrekken. De lange aanrollende
golven werden hoger.
We voeren nog steeds op koers 28,5° noordnoordoost. De temperatuur was
tegen de dertig graden en het voelde benauwd en klam aan. De vochtigheid in de
lucht was hoog. Een vreemde gewaarwording op zee. We waren duidelijk onder
invloed gekomen van een passaatstroming uit zuidoostelijke richting, die naar de
equatoriale stiltegordel waait, een lage druk zone, die Paatje voorzien had. Ik zei
Ed even naar de hut te gaan waar ik in het schrift van Paatje zijn aanwijzingen
las wat van belang was ter hoogte van Wetar en de Bandazee. Hij had niets
teveel geschreven of gezegd.
Ik ging naar Matulessy en Wattimena die op de voorplecht stonden en wenkte
Oom Sapulette verderop bij de kombuis.
“De veiligheidsvoorschriften zoals we ervaren hebben in Straat Flores zijn weer
van kracht. Vrouwen en kinderen moeten in het HDC blijven en mogen alleen
onder begeleiding naar buiten. “Wapens en munitie benedendeks en zekeren”,
gaf ik kort als opdracht. "Paniek is niet nodig, maar we krijgen wel te maken met
vuil weer!”
Ik liep gehaast door naar de machinekamer waar Patti was en gaf de
noodmaatregels door die ik Matulessy en Wattimena zojuist gezegd had. In
zwaar weer zouden we vanaf de brug voor communicatie met de machinekamer,
de spreekbuis gebruiken om orders door te geven.
Het was 16:10 uur. Terug op de brug zag ik in oostelijke richting de donkere
onweerswolken. De lucht was helemaal dichtgetrokken en mijn blauwe wimpel
stond strak in de wind. Het was droog, maar een regenbui kon niet uitblijven.
Een hele donkergrijze onheilspellende massa kwam op ons af. Dat was het
monster waar ik bang voor was en wat ons door de meteodienst van de Hr.Ms.
KORTENAER verteld was. "De druk op het roer neemt toe en ik moet meer
tegenroer geven om koers te houden", zei Eduard. "Deze koers nog heel even
aanhouden Ed. De roerspanning zal straks toenemen. Ik wil niet riskeren dat de
stuurkettingen breken om dan stuurloos in een storm te geraken. Het zal erger
worden. Dààr! Daar komt al een regenhoos aan!”. Het begon te regenen.
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Al snel werd het een hevige zware bui en gaf het tropendak nog enige
bescherming. Het geluid op het tentdak kwam als een explosie. Oorverdovend!
Korporaal Wattimena kwam de brug op om te melden dat alle patrijspoorten
gesloten waren. Ook de waterdichte luiken van de dekbergingen en de deuren
van de kombuis en de commandohut waren goed afgesloten. Ik bedankte hem
voor zijn snelle actie en zag hem even later in ruim2 verdwijnen.
De KOALAS ploegde voort door de steeds hogere golven die nu over de reling met
een harde klap te pletter sloegen tegen de stuurboordwand van de brug. Het was
noodweer en ik zag geen hand voor ogen!
Bij elke deining kwam het dek steeds schuiner in de golven te liggen en de korte
golven die de KOALAS aan stuurboord geselden hadden intussen een hoogte
bereikt van anderhalf tot twee meter. Het was angstig om dat te ervaren en
besloten we om de koers voor onze veiligheid te wijzigen. De KOALAS leek haar
greep op de zee te gaan verliezen en de slagzij die ze maakte werd hoe langer
hoe erger, tot het fatale moment waarop ze kapseist en niet meer terug kan
komen. Het was geen gewoon onweer maar een storm geworden, waar de
commandant van de Hr.Ms. KORTENAER ons voor gewaarschuwd had.
Het was 17:15 uur. Het zwakke zonlicht kon aan stuurboord nog een vage
schaduw voortbrengen en kleurde de aanstormende diepblauwe golven. Ed had
de KOALAS ondertussen met de kop in de golven weten te krijgen en ik kon een
koers aflezen van 70° oostnoordtenoost. Ik keek op mijn horloge, want de
afgelezen tijd heb ik voor mijn nieuwe koersberekening nodig.
"DE DRUK OP HET ROER IS MINDER!" schreeuwde Ed. "HOUWE ZO!” schreeuwde
ik terug. Ik zag de hoge golven met de ziedende witte schuimkoppen gestaag op
ons toerollen waarbij de golf over de boeg uit elkaar spatte en die enorme
watermassa de KOALAS als een veertje hoog optilde, onder haar verdween en de
KOALAS vijf meter de diepte in gooide. Deze ellende was nog maar net begonnen
maar iedereen zat veilig binnen.

Storm met orkaankracht
Nu de hoge golven recht op ons afkwamen, was er nagenoeg geen zijwaartse
deining. Turend door mijn prismakijker meende ik wat de horizon moest zijn en
zag alleen maar hoge en lange woest aanrollende golven. Regelmatig zag ik de
boeg van de KOALAS diep in het water duiken. Zó diep, dat ik dacht, dat het de
laatste duik was met vlak voor ons de volgende muur van water. Eenmaal op het
diepste punt keek ik zijwaarts in een helse wasmachine! De wind gierde en gilde
door het want en met een touw op de brug bond ik Ed en mijzelf met twee
lussen aan de telegraaf vast. We konden ons maar amper staande houden,
zeiden niets en keken elkaar af en toe even aan.
De donkere blauwgroene golven braken hoog over het voordek heen en sloegen
met geweld te pletter tegen de brug, waarna wij overspoeld werden door golven
opspattende water en schuim dat aan alle kanten van de brug afliep. De KOALAS
begon dol te slaan in een duik wanneer haar schroeven geen contact hadden met
de zee. Ik was bang om de schroeven te verliezen en zette direct de telegraaf op
halve kracht wat door Patti onmiddellijk via de telegraaf bevestigd werd met
‘sein- begrepen’. Het volgende moment verhief de KOALAS zich weer tot ze de top
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van de volgende hoge golf bijna had bereikt. Ik keek naar achteren en zag grote
hoeveelheden water het achterdek en de spuigaten uitlopen. Dan weer een
volgende muur van water. Zo ging het steeds maar door en maakte dat je
doodmoe werd maar er niet de tijd voor kreeg om daaraan toe te geven. Alle
patrijspoorten, dekluiken en deuren van onze kostbare kombuis en van de
commandohut waren goed vergrendeld en waterdicht. Het was 18:20 uur en we
gingen een helse nacht tegemoet.
De KOALAS moest met de kop in de golven gehouden worden zoals Paatje gezegd
had en dat lukte. Je mocht je niet gewonnen geven. Je bleef volharden tot het
niet meer ging! De hevige regen maakte enig zicht verder dan vijftig meter
onmogelijk en sloeg constant zo venijnig als een zweep, op en over de brug in
ons gezicht. We stonden te worstelen om de KOALAS in balans te houden. Grip
houden was het enige dat telde.
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Ik moest mij met twee handen vasthouden. Aan de brugwand en aan het
stuurwiel. Het was een enorme golf die met geweld op de brugwand sloeg en het
uiterste vergde van een geteisterde KOALAS. Het was nu 19:25 op mijn horloge
en het leek of de golven langer werden doordat de KOALAS langer boven op de
schuimende waterberg bleef hangen alvorens zich weer in de diepte te storten.
Vanaf de brug leek het wel een afgrond waar we ingingen en waarbij we zoveel
water over ons heen kregen dat onze adem stokte. Het water stroomde
razendsnel door de gangboorden en spoelde over het voor- en achterdek. Op
zulke momenten leek het alsof alleen de brug boven water was. Proestend kwam
ze weer boven en trotseerde ze nog steeds iedere gewelddadige klap, iedere
dreun en iedere golf waar we doorheen en overheen moesten. Op zo een
moment zaten we in de muil van het monster. In een enorme wasmachine! Het
waren onwerkelijke en onheilspellende momenten. Hadden we allemaal voor dat
risico gekozen? Wij allemaal moeten Ambon bereiken om de Koninklijke
verklaring met betrekking tot het recht op zelfbeschikking ten uitvoer te brengen
volgens de plechtige belofte daartoe door onze Koningin Wilhelmina.
Wattimena en Solisa kwamen hijgend en druipend de brug op en ik hoorde
Wattimena boven het gegil van de storm schreeuwen: “AFLOSSING VAN DE
WACHT! MANUHUTU AL NAAR DE MACHINEKAMER! MIJN GOD! WAT EEN
STORM”, schreeuwde Wattimena.
Ik hoorde de roef van de machinekamer met een klap opengaan. De stalen deur
sloeg tegen de zijwand en sloeg daarna weer met een harde klap dicht. Twee
mannen kwamen als krabben langs de veiligheidslijnen naar de brug. Het waren
Patti en Alex die door de harde windvlagen en het vele water nauwelijks iets
konden zeggen. “HOU JE VAST!” Alex greep mij vast bij mijn schouder en pakte
tegelijkertijd een spaak van het stuurwiel. De volgende golf was minstens acht
meter hoog en kwam op ons af om ons en iedereen voor altijd te verzwelgen.
Alex schreeuwde en vloekte: “VERDOMME! RIES WAT EEN HEL!" Ik wurmde mij
uit de lus, pakte Alex bij zijn schouder en duwde hem er in. "VANMIDDAG
BEGONNEN! WINDKRACHT ELF!” schreeuwde ik boven het gegil en geraas van de
storm uit. "ALEX KOERS NU IS 70° OOSTNOORDOOST. HAAKS OP DE GOLVEN
HOUDEN! schreeuwde ik in het oor van Simon Solisa die ook naast mij stond.
SPREEKBUIS GEBRUIKEN ALS JE MIJ NODIG HEBT!”
Ik klopte hen beiden op de schouder, ging aan dek en greep alles vast wat maar
houvast bood. Ik dook de kombuis in, deed de deur stevig dicht, pakte een bord
en schepte rijst en sajoer op en deed er een paar flinke moten vis bij. Op de rand
van het fornuis lepelde ik gulzig alles naar binnen. Aan een haak boven het
fornuis hing een etensketeltje van de KNIL, schepte het vol met rijst, sajoer en
vis en sloot het af met deksel en beugel. Het hengsel van de rantang deed ik om
mijn arm en stopte een lepel in mijn zak. Met de rantang aan mijn arm bereikte
ik de trap naar de brug en schreeuwde net als Thomas “MAKÁÁÁÁÁN!” naar Alex
die de rantang overnam. Of ze er van gegeten hadden wist ik pas later en ging
snel de brug af richting machinekamer, waar ik druipend naar binnen dook.
Ik liep naar Izaak en draaide een strootje. Het was een verademing om samen
met hem een sigaretje te roken. In de machinekamer was het wat rustiger, maar
hoorde je wel elke dreun door de boot gaan, ook omdat de motoren op halve
kracht draaiden en moest je bedacht zijn op elke slinger. Het was 20:15 uur en
drukte mijn peuk uit in een oud blikje. Ik stak mijn hand op en ging slapen.
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Hondsmoe was ik, maar wat voelde die droge deken op de ijzeren plaat heerlijk
droog aan dacht ik. Ik keek nog even naar de dol slingerende lamp boven de
motor en viel kort daarop als een blok in slaap.
Ik schrok wakker van een hevige bons en wist niet wat het was. Ik keek op mijn
horloge, het was 01:25 uur en inmiddels 26 juli 1950. Ik stond op om mijn broek
en sokken van de lijn te halen, maar moest uitkijken om mijn evenwicht niet te
verliezen. Ik zal proberen om een ronde te maken langs de verblijven. Mijn
spullen waren in ieder geval droog, trok mijn kleding aan en zette mijn pet op. Ik
groette Izaak en ging de trap op naar het dek. Toen ik mijn hoofd door de
geopende roef stak en over stuurboord keek bemerkte ik de nog steeds woeste
zee, de striemende wind en de hoosbuien, die fel over het dek sloegen. Er stond
nog een flinke deining en het was nu zaak dat ik veilig bij de trap van de brug
kon komen. Ik kon mij weer vasthouden aan de veiligheidslijnen die elke keer
weer hun nut bewezen. Alex had mij op de trap gespot door de harde knal van
de roefdeur. “WAT DOE JE HIER, RIES? HET IS BIJNA 01:30 UUR.”
Ik vertelde hem van de kombuisdeur die met een klap dichtging. Alex gaf toe dat
de wind zo sterk was dat Thomas hem niet meer kon tegenhouden en toen
samen met Johan doorgelopen was naar het HDC met eten en drinken voor de
vrouwen en kinderen. Het kompas wees 75° oostnoordoost aan maar was onder
de gegeven omstandigheden variabel en te verwaarlozen. "IK GA ETEN EN EEN
RONDE MAKEN, LEX!” riep ik tegen Alex en Simon. "HOU JE VAST” zeiden ze
beiden. Bij de deur van de kombuis moest ik al mijn kracht gebruiken om hem
open te krijgen door de stormwind. Een maal binnen sloeg de deur achter mij
met een klap dicht en knipte ik het licht aan.
Het eten smaakte goddelijk en ik dronk wat lem-lem dat ik uit de jerrycan in de
bijhangende beker schonk. Ik was weer bij zinnen, draaide een strootje en stak
hem aan met de lucifers die naast het fornuis lagen. Met naar buiten gaan moest
ik met het onverwachte rekening houden en stapte over de waterkering weer aan
dek, maar hield de kling van de deur nu wèl goed vast om hem op een
beschaafde manier dicht te doen met de knevelsluiting. Bij het HDC opende ik de
deur en keek naar binnen. Zeepoes vertelde mij dat Dien en Ellie Solisa
gisterenavond erg hadden overgegeven en ook kleine Floortje was zeeziek.
Met de anderen ging het wel redelijk. Iedereen heeft wel wat gegeten, dank zei
Johan en Thomas die nu ligt te slapen.
Het was 02:10 uur en ik dacht, waarom nu niet naar Alex en hem aflossen? Ik
heb gegeten en kan toch niet meer slapen. Ik greep de hulplijn weer vast en
worstelde mij door de stormwind en slagregens naar de trap van de brug. Alex
was al snel op de hoogte en ik vertelde hem dat ik hem nu al wilde gaan
aflossen. Het weer was nu niet bepaald ideaal om lange verhalen op te hangen,
maar we bleven beiden wel graag op de hoogte van het reilen en zeilen op de
KOALAS. Meestal hadden we aan een half woord genoeg en was onze band eerder
broederlijk en vriendschappelijk, dan collegiaal. Wat we met iedereen
meemaakten voelde als een sterke band, waarin we elkaar in voorspoed en
tegenspoed hebben leren kennen.
We kregen deze storm en de omstandigheden onverwachts cadeau op ons dak,
zonder dat Alex of ik er ooit ervaring mee hadden gehad. Maar ook Simon zei dat
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hij met een orkaan zoals deze, nooit te maken heeft gehad sinds hij bij de
Koninklijke Marine in dienst trad. Waarschijnlijk is de kiellast verminderd, maar
wat zeker is, is dat er andere en lichtere motoren geïnstalleerd zijn toen de
KOALAS als burgervaartuig in dienst genomen werd. Zoals het nu ging konden we
haar behouden, maar bleef het zoeken naar de juiste balans. Zo langzamerhand
kreeg ik meer vertrouwen in de KOALAS.
Ze was een ex-duikbootjager en absoluut zeewaardig. Dat heeft ze allang
bewezen, maar het leek gewoon een spelletje te zijn geworden waarin de zee
uiteindelijk de langste adem zal hebben. We mogen alleen hopen dat de
Bandazee ons genadig zal wezen. Het zal toch niet eeuwig blijven stormen?
Het was 03:45 uur toen ik dekluik 2 zag opengaan. Er kwamen drie man uit en
te oordelen naar de figuren en het dienstrooster voor de aflossing van de wacht,
waren het Wattimena, Kayadu en Metekohy. Paul hoefde je niets te vertellen
want hij was ook een oud marineman van de Koninklijke Marine, waar hij als
stuurman op een van de schepen gewerkt heeft. Toen Simon zijn instructies aan
Metekohy had doorgegeven, hielp Simon Paul Metekohy in de lus te stappen.
Simon ging als eerste de trap af naar dek, waar hij zich stevig aan de
brugleuning vasthield zodat hij Wattimena kon helpen om veilig beneden te
komen totdat hij weer aan dek stond. Met Simon achter hem aan strompelden
Wattimena en hij terug naar ruimluik 2.
Gestaag dook de KOALAS in de diepte om er na korte tijd door de volgende
waterberg uitgetild te worden. De boeg sneed door het water op een variabele
koers van ongeveer 70° oostnoordoost. Een overslaande golf bereikte met een
enorme dreun de wand van de commandohut, waar de watermassa in wit schuim
explodeerde en kolkend over het voordek door de gangboorden weg liep. Keer op
keer kreeg ze die dreun te verwerken die door haar stalen huid weerklonk tot in
de krochten van het achterschip. Het leken slagen onder de gordel die ze keer op
keer pareerde.
Zo gingen mijn gedachten door mijn hoofd en net als de KOALAS werd ik van
moment naar moment geslingerd. Iedere keer weer moest ik hierin een
standpunt bepalen, een afweging maken en het juiste kiezen waarvan ik dacht
de juiste keuze gemaakt te hebben. Ik bleef dat doen totdat ik mijn doel bereikt
had. Die vasthoudendheid was ook mijn Achilles hiel.
Het was omstreeks 05:20 uur. De stortbuien waren minder geworden en het leek
alsof er in de hemel de kranen een beetje dichtgedraaid werden.
De golven werden langer en de golfhoogte was gereduceerd tot een meter of
drie, wat een gunstiger effect bleek te hebben op de KOALAS. De wind was wat
afgenomen, waardoor wij de donkere wolken boven ons in westelijke richting
voorbij zagen schieten. De regen was daardoor ook weggetrokken en even later
keken Paul en ik naar de snel lichter wordende horizon, die op de top van elke
aankomende golf zichtbaar werd. Langzaam begon de horizon in een lichtroze
waas te kleuren en achter de verspreide wolken kleurde de hemel rood.
"EINDELIJK! Een doorbraak, Paul!” "Ja, dat is mooi hè, captain!" zei Paul met een
lach. Een kwartiertje later kwam de zon op en die was veel groter dan ik gewend
was te zien. Dat klopte ook wel, want wij zaten op ruim 6° ten zuiden van de
evenaar op het zuidelijk halfrond.
Het was 05:40 uur toen de zon los was van de kim en boven de horizon als een
gloeiende gouden vuurbal verscheen. Ik hoopte maar dat ook voor ons betere
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tijden zouden aanbreken, want de commandant van de Hr.Ms. KORTENAER had
niets te veel gezegd over het slechte weer in de Bandazee. Waar zouden we
zitten op deze enorm grote watervlakte? Ik besloot om naar de commandohut te
gaan om de zeekaart te raadplegen en gaf mijn bedoelingen door aan Paul.
Op de zeekaart kon ik natuurlijk niet direct bepalen waar ik zat, want er was
nergens een herkenningspunt te zien waar ik enig bestek uit op zou kunnen
maken. Mijn laatste referentie was het moment van de koerswijziging door de
KOALAS recht de golven in te sturen en dat was op 70° oostnoordtenoost, het
vertrekpunt voor mijn nieuwe berekening. Ik zette met potlood vanaf 18:00 uur
gisterenavond een koerslijn uit op 70° oostnoordtenoost met de coördinaten
7,20° zuiderbreedte x 126,15° oosterlengte. Dat was het punt en het tijdstip
waarop wij door de enorme deining de koers moesten wijzigen en de motoren op
halve kracht lieten draaien. Wij zijn nu in de tijd 12 uur verder en hebben op
halve kracht gevaren. Ik zette op onze koerslijn een stip van de afgelegde koers
die ongeveer overeenkwam met een kruislijn op 90° vanaf Pulau Romang in 345°
noordnoordwestelijke richting. Het was nu tegen half zeven. Ik wist voorlopig
voldoende en pakte mijn journaal om de aantekeningen in telegramstijl te
maken. Daarna ging ik de kombuis binnen waar ik een bord pakte. Uit een
wadjan pakte ik vier flinke moten gebakken vis en ging weer naar de brug, naar
Paul.
De gebroken bewolking bleef hetzelfde en het klaarde niet op zoals ik gewild zou
hebben. Paul en ik staken een sigaret op en ik zag dat de blauwe wimpel driftig
stond te klapperen en daarbij ongeveer in de richting van de RMS- vlag op het
achterschip wees. Dat betekende dat de wind en golfslag nog steeds uit de
variabele oostnoordoostelijke richting kwam en daar scheen voorlopig nog geen
verandering in te komen.
Ik zag weer beweging bij alle opvarenden. Ook de agenten Kneefel en Liem, onze
passagiers, kwamen kort daarop uit ruim 1 naar de kombuis. Toen ze voorbij de
brug kwamen vroeg ik hoe of het daar gesteld was. Ze vertelden dat ze honger
hadden maar dat ‘Kauwert’ en zijn vrouw, agent Klein (Feigling) en een lid van
de oorspronkelijke bemanning doodziek waren. Ook de hond was ziek geworden
en in het ruim stonk het enorm naar braaksel en hondenstront.
Dat laatste is een probleem apart en dat moet op Ambon maar worden opgelost.
Ik zal ‘Kauwert’ erop aanspreken als we op Ambon zijn. Nu kon ik er weinig aan
doen, behalve dat ik hem opdracht gaf om alles schoon te maken. Thomas moet
hem een emmer, bezem en dweil geven voor de schoonmaak van ruim 1. Alles
moet schoon en uitgespoeld terug en ook verplicht ventileren was de opdracht.
Ook de voormalige KNIL-militairen uit ruim2, Aipassa, Kairatoe, Kakisina,
Leksailaissa, Leihitoe, Parinussa, Sopamena en Suitela lieten zich niet onbetuigd.
Ze liepen met twee of drie personen af en aan met etensblikjes rijst, vis en
sajoer en ook met veldflessen drinkwater. Zo kon iedereen zich weer tegoed
doen aan rijst, groente en vis.
Vanochtend om een uur of negen merkte ik dat de wind aan het afnemen was en
ook dat de golfslag wat meer tot bedaren was gekomen. De golven waren nu een
meter of twee en de valse schuimkoppen waren nagenoeg verdwenen.
Ondertussen draaiden Paul en ik een shagje en hadden het even later met Jozef
over de nieuwe koerswijziging. Voor die manoeuvre hadden we vol vermogen
van beide motoren nodig om een snelle koerswijziging van 90° over bakboord uit
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te voeren. Aan Paul gaf ik de nieuwe coördinaten op, die de KOALAS moest
insturen naar 345° noordnoordwest. Nu even wachten op een gunstig moment
om de KOALAS de nieuwe koers in te draaien. Omstreeks een uur of elf zagen wij
onze kans schoon om op de aanrollende lange golf, de KOALAS te draaien. Die
lange golf zagen we voor de boeg aankomen, net voordat de KOALAS opgetild
werd. Op dat moment blies ik op het bootsmanfluitje vlakbij de spreekbuis.
Tegelijkertijd zette ik de telegraaf op volle kracht waar Paul onmiddellijk op
reageerde door snel aan het stuurwiel te draaien en op het kompas keek. Ik keek
op mijn horloge en zei tegen Paul, tijd en coördinaten bij te schrijven in het
logboek. Nu het weer is opgeklaard gaan we terug op “Koers Paatje."

Terug naar de oude koers

Allemaal hadden ze met spanning afgewacht wanneer wij de oude koers weer
zouden kunnen oppakken, maar nu was het dan zover. Benedendeks was het
overal erg benauwd en het stonk er ook. De onfrisse gevolgen en de toestand in
het verblijf met de hond van ‘Kauwert’ kan gevolgen hebben voor de algemene
hygiëne aan boord. Wattimena was terug om verslag uit te brengen en vertelde
dat hij alle luchtkokers heeft geplaatst in ruim 1 wat dringend nodig was. Zij
moeten het maar nemen zoals het valt. Nadat er verschillende emmers braaksel
en ontlasting van de doodzieke hond overboord gespoeld was en nadat het
verblijf met schoon zeewater was aangedweild, was ruim 1 weer leefbaar.
Korporaal Wattimena en Oom Sapulette kwamen de situatie van de opvarenden
opnemen en de conditie van ruim 1 en rapporteerden in de commandohut.
Thomas ging verder met zijn werk en ik ging verder met al mijn aantekeningen
in telegramstijl en controleerde mijn uitgezette koerslijn nog eens. Ik trok een
potloodlijntje van de Goenoeng Api naar de Lucipara-eilanden waar wij langs of
tussendoor moesten. Passeren we die lijn, waar we moeten uitkijken naar de
aangegeven lichtbakens om ongeveer 21:00 uur, dan moet er een
koerswijziging, pal noord ingezet worden richting Pulau Ambelau, een eilandje
ten zuiden en voor de kust van het grote eiland Boeroe. Daar moeten we de
radiostilte verbreken, voor een kort bericht naar Radio Ambon. Ik was bekaf en
ik had hoofdpijn. Ik was aan slaap toe en kwam Alex er al aan om mij af te
lossen. Na een strootje gedraaid te hebben gingen wij naar de commandohut,
waar we de zeekaart en het journaal doornamen.
We hebben nog twee dagen te gaan en varen dan de baai van Ambon binnen,
maar nu eerst naar kooi… De motoren draaiden op een kruissnelheid en gaven
een monotoon brommend geluid dat de machinekamer vulde. Het gegons kwam
vertrouwd over en ik was hondsmoe.
Ik werd ruw bij de arm gepakt en uit mijn slaap gehaald en hoorde: "TIJD
CAPTAIN! KELUAR, BANGUN! TIEN VOOR NEGEN! MAKAN!" werd er in mijn oor
getoeterd. Boven het geraas van de motoren riep ik luid: "DAN BEN IK TE LAAT
VERDOMME!” schreeuwde ik terug en keek Patti aan. Het was Patti niet, het was
Manuhutu! Ik knikte en stak mijn hand op. “OK!”
Op de brug stond Alex mij op te wachten. Er speelde een geniepig lachje rond
zijn mond… “Ik heb gewoon gewacht tot dit moment, wanneer wij over enkele
minuten weer op onze oude koers komen! Over stuurboord zie je de lichtbakens
van de Lucipara eilanden en over bakboord kun je nog het lichtbaken van de
Goenoeng Api zien. Wij zitten nu op het punt waarop wij de nieuwe koers kunnen
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inzetten." Tegen Simon zei hij: "Simon, koers 0° pal noord!" waarop Simon de
nieuwe koers herhaalde, op het kompas keek en het stuurwiel draaide.
“Ik heb jouw deel van het journaal doorgenomen en ook gelezen over die
stinkzooi in ruim 1”, begon Alex toen we goed en wel in de commandohut een
sigaretje rolden. De koerswijziging namen we snel door aan de hand van het
vaarschema dat ik op de kaart had aangetekend. “Alex, het is nu 21:10 uur en ik
neem aan dat je eerst wat wilt gaan eten voordat je naar kooi gaat? Ik roep je
bijtijds volgens het oude dienstschema. OK? Bedankt voor dat extra uurtje slaap
en tot vannacht!” Ik zat nog even onderuitgezakt op het krukje en rookte mijn
sigaretje. Alex was in de kombuis waar ik de deur hoorde dichtslaan. “Ëet
smakelijk Alex!” dacht ik en drukte mijn peuk uit in een blikje.
Even later was ik weer op de brug en keek op het kompas, koers 0° pal noord. Ik
pakte mijn prismakijker en zag veertig graden over stuurboord, twee lichtbakens
die nagenoeg in elkaars verlengde lagen ten opzichte van de KOALAS. Het
dichtstbijzijnde lichtbaken was van het Skaro-rif en het zichtbare lichtbaken
daarachter moest van het atol Kaurangka zijn.
Hoe verder wij noordelijker voeren, des te duidelijker werd het lichtbaken van
Kaurangka en des te groter werd de afstand tussen beide lichtbakens. De KOALAS
ploegde gestaag voort en zowel Simon als ik was van mening dat we sneller
voeren door de stroming die wij mee hadden. Ik ging even terug naar de hut,
pakte de zeekaart weer en controleerde de lichtbakens van het Skaro-rif en
Kaurangka. Het klopte met wat ik zoeven gezien had. Ik bleef nog even op de
kaart kijken om onze strategie ten opzichte van onze positie in te schatten, nu
wij dichter bij Ambon kwamen. Ik riep Wattimena en Matulessy op de brug.
“Als het weer zich zo houdt zoals het nu is, komen wij morgen 27 juli omstreeks
17:00 uur aan voor de kust van Pulau Ambelau bij Boeroe. Ik wil voor de
zekerheid de volledige bewapening en uitkijkposten weer in stelling hebben zoals
in het begin, maar dan wèl vanaf morgenochtend 07:00 uur, want wij weten niet
of de RI hier patrouilleert. Bij Ambelau wil ik voor een korte tijd voor anker gaan
en de radiostilte voor het moment verbreken zodat we contact kunnen opnemen
via Radio Ambon met de regering van de RMS om te horen of er vijandelijke
schepen in de buurt patrouilleren. Onze aankomst wil ik ook melden aan Radio
Ambon, zodat ze daar op de hoogte zijn!" Vanaf dat moment verkeerden de
soldaten van Matulessy in een hoerastemming en zei nog het volgende:
"Morgenochtend moeten alle veiligheidslijnen weer opgeborgen zijn in de
dekberging anders dan worden we, bij eventualiteiten, prooi in eigen web. In een
treffen mogen we in onze beweging niet gehinderd worden!" “Ik zal er voor
zorgen, captain! Vanavond komt dat nog in orde!" zei Wattimena.
“Het slechte weer hebben wij gehad en morgen om deze tijd liggen wij voor
anker voor de kust van Ambelau, Simon!” Simon glunderde en knikte.
Ik ging nog even naar het achterdek, naar ruim 4 om te kijken hoe ze het daar
maakten. Er zaten vijf militairen rustig een strootje te roken en lieten hun benen
bungelen in het ruimluik. Het was net alsof ze op de rand van een zwembad
zaten. Ik ging er bij zitten en dat werd erg gewaardeerd. In een kringetje zaten
de KNIL soldaten Manoppo, Pattiwael, Papilaya en Wattimoery.
“Voor zover nog niet gezegd door Wattimena of Matulessy, zo begon ik, moet
morgenochtend vroeg de volledige bewapening weer in stelling gebracht zijn.
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Wacht de orders van korporaal Wattimena of Matulessy nog even af voor alle
duidelijkheid. Morgenmiddag gaan we even voor anker bij Ambelau bij Boeroe en
we weten niet of er vijandelijke schepen in de buurt zijn!” zei ik terwijl ik hen
aankeek en aanstalten maakte om op te staan. We rookten nog een sigaretje en
waren ontzettend blij met het bericht. “Het kan spannend worden, jongens!” zei
ik terwijl ik opstond. “Op ons kunt u volledig rekenen, captain. Wij hebben
allemaal veel respect voor u en wat u voor de RMS heeft gedaan," zei Papilaya
weer waarop ik antwoordde: “Ik heb een eed afgelegd! Ik voer een opdracht uit
van onze Koningin Wilhelmina. Dat staat in het Staatsblad van 1946 in uitgave
86 omschreven. Het grondrechtelijke recht op zelfbeschikking, vastgelegd IN HET
HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES, ONDERTEKEND DOOR DE STAAT DER
NEDERLANDEN! MET DE HANDTEKENING VAN ONZE KONINGIN!”
Terwijl ik dat zei, voelde ik een woede opkomen en die felheid bleef niet
onopgemerkt.
… wat is die eed waard, dacht ik, en waar zijn die andere Nederlandse militairen
die diezelfde eed gezworen hebben?
Het KNIL is opgeheven door ‘de economische regering Hirschfeld’. Een
achterbakse list die in het pluche van de Tweede Kamer, in een opkamertje,
onder het genot van sigaren en een drankje bekonkeld werd.
Koopmanspolitiek ten bate van onze marktkramen. Nederland grijpt niet in maar
houdt uitverkoop ten gunste van haar met bloed besmeurde Staatskas en
bedrijft een radeloze VOC- vriendjespolitiek over de ruggen van
bevolkingsgroeperingen en culturen, die kennelijk nimmer de onze waren!
De nagels stonden in mijn handen. Ik stond daar ongemerkt met gebalde
vuisten. Ik was woedend! Ik schaamde mij voor de Nederlandse vlag en voelde
een medelijden opkomen voor de jongens, onze jongens, waar de militaire
kerkhoven nu mee bezaaid waren. Ze knikten allemaal begrijpend en Wattimoery
zei: "Waar of u straks ook mocht zijn op Ambon, u kunt altijd op ons rekenen,
captain.” “Dat waardeer ik heel erg meneer Wattimoery, mannen! Dank je wel
mannen! Heel erg bedankt!” Ik ging terug naar de brug.
Van de buitenwereld wisten wij tot op heden niets, redenen waarom ik op de
rede van Ambelau de radiostilte wilde verbreken. Die radiostilte had ik in het
begin bevolen. Vanaf de Nederlandse overgedragen schepen en vliegtuigen zou
het republikeinse leger van Soekarno onze zender kunnen peilen, ons op kunnen
wachten of ons met B25 bommenwerpers kunnen bestoken. Een dergelijke
onderschepping moest uitgesloten worden.
Nu wij goed door de orkaan en de storm waren gekomen en het leven aan boord
zich weer had genormaliseerd, was het zaak om onze alertheid daarmee in
overeenstemming te brengen. Dat is dan ook de reden waarom ik om een
volledige opstelling van al onze bewapening aan boord had gevraagd en
uitkijkposten, vanaf morgenochtend 07:00 uur of mogelijk vroeger. Ik liet dat
over aan de legerleiding, korporaal Wattimena en sergeant Matulessy. Alex en ik
wisselen elkaar af om de zestien uur.
De roergangers en machinisten om de acht uur. Dat is de opstelling van het
dienstrooster vanaf het begin. Dat kwam toen zo uit en om dat te veranderen,
lijkt mij niet zo zinvol.
Morgenavond rond 17:00 uur gaan wij voor anker bij Ambelau en de daarop
volgende ochtend hopen wij dan in de baai van Ambon af te kunnen meren. Alle
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noodzakelijke werkzaamheden moeten ordelijk verlopen want alleen hadden Alex
en ik dat natuurlijk nooit gekund. Dat doe je met zijn allen. En dat is voor ons als
brugpersoneel en ook in de machinekamer een grote steun waarop wij ons
stilzwijgend hebben kunnen verlaten. Het werk in de kombuis, de maaltijden die
bereid moeten worden, de hygiëne aan boord en ga zo maar door. Eerst naar
Ambon. Dat is het doel om daar hulp te geven! Ik ging naar de commandohut
om de zeekaart te raadplegen om te kijken naar mogelijke ankerplaatsen en zag
dat, waar ik opdracht voor had gegeven, alle veiligheidslijnen weggehaald en
opgeborgen waren door de mannen van Wattimena. Het voor- en achterdek
maakten weer een opgeruimde indruk en de lijnen hebben hun werk goed
gedaan. Geen man is er overboord gegaan.
Ik knipte het licht aan boven de kaartentafel en zag enige mijlen noordoostelijk
van het atol Kaurangka, de Lucipara- en Schildpad eilanden waar ook lichtbakens
zijn maar waaraan wij ver aan voorbij zullen varen. De eilanden bestaan
voornamelijk uit koraal en rotsen en waar ook een Nederlands schip is vergaan.
Dat was dus het enige en verder waren er geen obstakels te verwachten. Ik hield
het voor gezien, ook omdat mijn gegevens al in het journaal stonden. Ik deed
het licht uit en ging weer aan dek.
Op de brug draaide ik twee strootjes en gaf er eentje aan Simon. Hij haalde zijn
benzineaansteker uit zijn borstzak en gaf mij een vuurtje. Met mijn prismakijker
hing ik over de brugreling om te zien of ik een silhouet kon waarnemen van
vijandelijk schepen. Daarbij bewoog ik mijn kijker langs de horizon van bakboord
naar stuurboord en beschreef zo denkbeeldige halve cirkels. Het was vrij helder
weer en een woelige zee om te zien, maar richtte mijn blik op de horizon en
speurde naar mogelijk onraad. Ik kon geen scheepssilhouet ontdekken van een
oorlogsschip. Er was geen inlichtingendienst en we wisten dus ook niet of er
vijandelijkheden op handen waren of welke activiteiten het bezettingsleger van
Soekarno op dit moment aan het uitwerken was. We moesten op onze qui-vive
blijven. Ik wachtte een half uurtje voordat ik weer opnieuw de zee rondom ons
afspeurde. Het lichtbaken van de Goenoeng-Api was nu niet meer te zien. Het
was alweer 23:50 uur en over 10 minuten zou de nieuwe dag, 27 juli 1950
aanbreken. Als alles goed gaat zouden wij vanavond omstreeks 17:00 uur op de
rede van Ambelau voor anker kunnen gaan.
Negentig graden over stuurboord kon ik nu duidelijk het lichtbaken van het
Skaro-rif zien, met het lichtbaken van Kaurangka iets benoorden daarvan. We
lagen goed op koers en vorderden gestaag met een lichte golfslag en bries op de
achtersteven.
Ik hield de koers gemakkelijk op 0° pal noord en keek gelijktijdig door mijn
kijker van bak- naar stuurboord via de horizon. Mijn blauwe wimpel wees
eveneens pal noord en het was helder weer met een temperatuur van rond de
dertig graden of iets minder. Het was 01:10 uur en dus nog amper drie uurtjes
voor de aflossing van de wacht, dacht ik turend door mijn verrekijker. Op 90°
over stuurboord zag ik het lichtbaken van Kaurangka nu duidelijk.
Als het morgen bij daglicht maar goed gaat en er geen vijandelijke
oorlogsschepen komen opdagen want nu wij Ambon naderen is natuurlijk alles
mogelijk.
Voor wat betreft het voor anker gaan voor de kust van het eilandje Ambelau,
wilde ik voor de komende aflossing van de wacht de aangegeven diepten rond
het eiland bekijken om te bepalen waar wij het beste voor anker zouden kunnen
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gaan en ging weer naar de commandohut. In de hut was het verstikkend heet,
liet de deur op de haak en deed het licht weer aan boven de kaartentafel. Al
gauw zag ik dat alleen aan de noordkust van Ambelau in een randzee de
mogelijkheid aanwezig was om daar voor anker te gaan. Verder rond het hele
eilandje waren diepten van 547 tot 895 meter. Ik noteerde deze gegevens in het
journaal, evenals het verschijnen van een groep dolfijnen die ik door de kijker
bespeurde. Ik klapte het journaal dicht, deed het licht weer uit en ging aan dek
waar het koeler was dan in de hut.
Het was bijna 02:00 uur toen ik weer op de brug kwam en Simon met één hand
het stuurwiel vasthield en met zijn rechterhand een groep dolfijnen door de
prismakijker aan het bekijken was. Af en toe keek hij op het kompas om strakke
koers te houden. “We gaan voor anker aan de noordkust van Ambelau” zei ik
tegen Simon terwijl ik het stuurwiel van hem overnam. Daar is de enige
ankerplaats. Ik pakte de verrekijker van Simon weer over en leunde met mijn
borst tegen de reling van de brug. Ik begon langzaam de schimmige horizon af
te speuren naar enige vijandelijke schepen. Er was echter niets wat onze
defensieve missie zou kunnen verstoren en gaf mij over aan mijn gedachten…
… de op papier opgestelde bedoelingen van de Nederlandse regeerders en de
Japanse Deelstaat Repoeblik Indonesia… Om te beginnen was er o.a. de
conferentie van Malino op 15 juli 1946 en het zogenaamde Akkoord van
Linggajati op 20 augustus 1946, gevolgd door de conferentie van Denpasar als
overeenkomende besluitvorming van de deelstaat Oost-Indonesië, Negara
Indonesia Timoer, van 23 december 1946. Maar niets bleek effectief te werken
en ondertussen ging de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia heimelijk door
om vele honderden terreurgroepjes op Java, waarin misdadige pelopors, geleid
door intellectuele politiekbewuste criminelen, in te zetten tegen de orde en het
gezag van de gehele samenleving in de archipel.
Nagenoeg niemand zag dat Malino, Linggajati en Denpasar slechts een wassen
neus was voor de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia en zij alle goede
bedoelingen van de Nederlandse regeerders en de U.N.C.I. aan hun Japanse
laars lapten om tijd te winnen voor hun opbouw van de door Japanners opgeleide
en van wapens voorziene terreurbendes. Later in maart 1950 is de Javaanse aap
uit de Japanse mouw gekropen, waardoor de aversie tegen de corrupte Japanse
Deelstaat-Repoeblik Indonesia escaleerde in verzet in o.a. de gehele N.I.T.,
Oost-Indonesië.
Het was een grote chaos waarin zeer velen uitsluitend voor geldelijk gewin en
eigenbelang een bepaalde rol wilden meespelen. Intellectuele politieke barbaren
en ‘snoepreisexcellenties’ uit Nederland probeerden van alle kanten hun zakken
te vullen, waarna de laatstgenoemden weer zo gauw mogelijk naar Nederland
gingen en de eerstgenoemden het criminele circuit en de corruptie opzochten om
zich een goed plaatsje als neokoloniaal te veroveren in de corrupter wordende
gemeenschap.
‘Kassian’ de arme onwetende en hardwerkende ploeteraars, die met een karig
loon hun hoofd boven water moesten zien te houden, hopend op een betere
toekomst voor hun kinderen. Van de misleidende hedendaagse loze kreten en
leuzen krijgen zij ook geen volle buik en worden ze daar evenmin vrolijker van.
De corruptie is momenteel al zo erg, dat de Javaanse machthebbers
langzaamaan afglijden naar een communistische politiestaat, waarin o.a.
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Soekarno, Hatta en hielenlikkers plaatsgenomen hebben. Dat kan toch nooit de
bedoeling zijn geweest van al die prominenten die het oprecht menen met de
rechten van de mens? Die het menen met het recht op vrijheid in de gehele
Indische archipel die nu aan corruptie kapot gaat…?
… Ik voelde een boosheid opkomen en de behoefte aan een sigaret overheerste
op dat moment mijn gedachten. Ik pakte mijn tabaksdoos en draaide er gelijk
maar twee. Eentje was er weer voor Simon. Nog drie kwartier tot de aflossing
van de wacht. “Om 07:00 uur zullen Matulessy en Wattimena het wel druk
krijgen met orders geven voor de volledige opstelling van bewapening en
munitiekisten. Dat moet gebeuren, Simon! Ik laat mij niet verrassen door die
pelopors van ‘Boeng Karno’."
Zo voeren we ongeveer een half uur rustig door op de ingestelde koers en zag
dan beweging bij ruim twee. Het was Frits Wattimena, Paul Metekohy en Josef
Kayadu. Aan dek waren zij verbaasd over het goede en heldere weer. Ze stonden
na te gapen en zichzelf uit te rekken voordat ze naar het achterdek gingen om
zich op te frissen, maar Frits niet. Hij kwam direct de brug op en verheugde zich
over het rustige heldere weer en de snelle vaart van de KOALAS maar ik zei direct
dat het mij juist onrustig maakt omdat we zichtbaar waren en alert moeten zijn
op een aanval vanuit de lucht. Frits zei nu eerst Siahaya te wekken en ging direct
weer aan dek richting machinekamer nadat hij tegen Josef en Paul gezegd had
om eerst te gaan eten. Het duurde niet lang en stond Paul op de brug om de
taak van Simon over te nemen. Mijn dienst zit er voorlopig weer op en ging met
Alex naar de commandohut om de bijzonderheden door te nemen, zoals een
mogelijke aanval vanuit de lucht en de veiligheid van iedereen. Ik deed de deur
op de haak en wees hem vervolgens op de belangrijkste punten. Om 07:00 uur
volledige bewapening, uitkijkposten, ankerplaats Ambelau, radiocontact Radio
Ambon en informatie en posities TNI verzamelen.
We bogen ons over de zeekaart en wees hem de plaats aan in een baai ten
noorden van Ambelau. Toen we alles rustig hadden besproken, klapten we het
journaal weer dicht en rolde de zeekaart vanzelf weer op. Die lieten we zo op de
kaartentafel achter, gingen aan dek. Alex wist genoeg. Ik liep na het eten direct
door naar mijn tampatje in de machine kamer waar ik als een blok in slaap viel
op de monotone dreun van de motoren.
"CAPTAIN HALF TWAALF! TIJD!" schreeuwde hij boven het lawaai van de diesels.
Ik werd door Patti bij mijn schouder gepakt en hij schudde mij wakker "SITUATIE
AAN BOORD?!" brulde ik schor terug. Patti stak zijn duim op en riep luid:
“OETJANG CAPTAIN!" Ik knikte dat ik het had begrepen. Geen bijzonderheden
dus, alleen regen. Misschien nog een staartje van de storm? Nadat ik mijn
sokken, broek en schoenen weer had aangetrokken, frommelde ik mijn
overhemd en pet onder mijn arm, stak mijn hand op naar Josef. Ik stonk naar
zweet, diesel en vis. Het regende zachtjes en zag van onder de tropentent de bui
in het zuidoosten van de KOALAS. Ook de wind was wat straffer geworden en
waaide onder de tent door, maar koud was het niet. Alles was rustig aan boord
en was het getik van de regen op het tentdak een haast rustgevend effect.
De grote waakzaamheid merkte ik direct op en stonden de militairen bij hun
volledige bewapening die overal weer in stelling was gebracht op het voordek,
achterdek, bakboord, stuurboord en op de brug.
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Ik liep eerst naar het HDC-dek waar mijn vrouw Dientje met de anderen zat te
wachten op een seintje uit de kombuis om te gaan eten. Voor haar was de
overtocht extra zwaar en niet bepaald een ideale situatie. Ze kreeg een zoen van
mij en fluisterde toen hard in mijn oor dat ik stonk. Ik besloot dan maar om mij
direct op het achterdek op te frissen en zag die flinke waterzak in het tentzeil.
Alleen met mijn onderbroek aan maakte ik een lus van het zonnedak los en
kreeg een flinke stortbui van regenwater over mij heen. Heerlijk! Met water en
wat zeep kom je een flink eind en spoelde mij weer af in een stortbui door de lus
van het tentdoek weer van een haak te halen. Diegenen die stonden te kijken,
had ik op een idee gebracht en Papilaya stak zijn duim op. “Probeer zoveel
mogelijk regenwater te verzamelen en doe dat in overleg met Thomas of Oom
Sapulette, oké?" Ik probeerde mijn haar te fatsoeneren maar het was ontzettend
stug geworden door het zoute water. Fatsoeneren was onmogelijk, ondanks dat
ik voor de oorlog kapper was geweest. Ik trok mijn hemd aan en zette mijn pet
op. Het was 11:45 uur en werd het middageten zoals altijd weer luidkeels door
Thomas ingeluid. Na het eten stak ik een strootje op, zei Dien gedag en ging
naar de brug. Het was de dagelijkse routine die bij iedereen de oren uitkwam.

Land in zicht…

Alex stond over de brugreling door zijn prismakijker te turen en tikte hem
daarom maar op zijn schouder. “Aflossing van Dienst, Lex!” Hij had mij allang
gehoord, maar hij bleef door de kijker turen.
“PAL NOORD! RECHT VOORUIT, RIES!” zei hij. Met glinsterende ogen zei hij:
"Eerst kijken en dan zeggen wat je ziet, Ries!" Hij gaf mij de prismakijker en ik
dacht: “Oh God, laat het niet een oorlogsschip van de ALRI zijn die ons ligt op te
wachten!” Ik keek en tuurde, maar zag niets wat op een schip leek. Het was ook
wat harder gaan regenen waardoor er een mistige deken over het zeeoppervlak
trok. Alles was grijs en ik kon geen onderscheid maken tussen zee en de lucht.
We zouden net zo goed onderste boven kunnen varen en is onder, boven en
boven, onder. Zag ik daar iets heel vaags aan de horizon? Daar in de verte aan
de horizon was héél vaag een donkergrijze rand te zien, die aan de bovenzijde
wat donker afstak tegen de flarden bewolking die maar moeizaam wegtrok.
Boeroe? “JAAA! BOEROE!” riep ik uit. En met blijdschap riep ik uit: “LAND IN
ZICHT! LAND IN ZICHT!” Alex keek mij aan met glinsterende ogen en met een
grote grijns schreeuwde hij het uit: "WE ZIJN BIJNA THUIS!” en hij gaf mij een
klap op mijn schouder. Eduard Tahamata, Paul Metekohy en de brenschutters
Aipassa en Wattimoery op de brug keken blij naar ons op. Ik vroeg Metekohy om
Matulessy, Wattimena en Oom Sapulette aan dek hiervan op de hoogte te
brengen en dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Binnen de kortste keren
gonsde het over het hele schip "ER IS LAND IN ZICHT… BOEROE IS IN ZICHT!"
En zodra de kreten over het dek galmden, kwam het hele zaakje los! Het was
een feestelijke dag die ik nooit vergeten zal! Zo’n dag vergeet je nooit meer. Het
hele schip was in rep en roer alsof we een grote prijs gewonnen hadden in een
loterij. Verschillende mannen zag ik hun vreugdetranen wegvegen nu de
spanning even gebroken was, maar dat was ons allemaal aan te zien!
Ook bij Alex liepen er een paar vreugdetranen over zijn wangen en ik moet
bekennen dat het bij mij ook zo was of het kwam door de mensen die zo
ontroerd waren en zo lang gewacht hadden op dit moment. Wij lachten wat door
onze tranen heen en waren kennelijk allemaal toe aan een sigaret, want mijn
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aansteker ging van hand tot hand waarna Alex zei: "Allemachtig Ries, het heeft
de laatste dagen zoveel spanning gegeven! Ik dacht dat wij na Wetar nooit meer
land zouden zien! Onze navigatie was al die tijd juist!"
Met een grijns gingen we de trap af naar de commandohut nadat Alex de brug
had laten ontruimen van de mensen die er niet horen te zijn.
Alex pakte eerst het journaal. "Ik heb alles nog eens rustig doorgenomen Ries,
maar zodra jij de radiostilte gaat verbreken om contact te zoeken met Radio
Ambon moet je mij erbij roepen want dat wil ik niet missen!" "Is goed, Alex! Kijk
nu nog even op de zeekaart benoorden Ambelau, waar wij ter hoogte van de
kampong Oelimo voor anker gaan. Als wij daar vanavond om 22:00 uur
vertrekken, dan komen wij morgenochtend na twaalf vaaruren bij daglicht op 28
juli 1950 om 10:00 uur in Kota Amboina aan. Dan mag er onderweg niets
gebeuren. Dat weten wij nu nog niet en dat ligt ook aan de informatie die wij van
Radio Ambon hopen te ontvangen."
"Akkoord Ries, dan gaan wij vannacht weer starten en varen we door en zijn dan
om 07:00 uur voor de monding van de buitenbaai ter hoogte van Tanjung
Nusanive. Dan kunnen we bij daglicht de baai binnenlopen en dat is veiliger voor
ons, want dan zijn wij in eigen territorium!”
“Alex, vanavond en vannacht heb jij dienst maar dan sta ik naast je als we
morgenochtend samen de buitenbaai invaren! Ga jij nu eerst eten en onder zeil.
Ik roep je wel bijtijds!” Alex gaf me een klap om mijn schouder, ging opgewekt
naar de kombuis en nam ik de trap naar de brug. Het zachte regenbuitje
drentelde intussen lekker door. Het was 12:45 uur en stond Eduard Tahamata op
de brug aan het roer. Vooruit is het zicht wazig door de regen, maar vond het
niet erg, want het is een perfecte dekking tot Ambelau. Ik pakte mijn kijker maar
kon een scherper profiel van Pulau Boeroe niet zien. Ook het eilandje Ambelau
was nog niet goed te onderscheiden.
Op het achterdek was het een drukte van belang. De mannen hadden op
verschillende plaatsen enkele lussen van het tentdak losgemaakt, werd het water
opgevangen in teilen en emmers en gutste het hemelwater ook in dikke stralen
uit het tentdoek naar beneden op de plaats waar de manschappen zich stonden
te wassen in hun groene leger onderbroek. Door de zachte regen en werd het
waswater automatisch weer aangevuld en ook de vrouwen en kinderen waren er
aan toe die dankbaar gebruik maakten van de hoeveelheid regenwater waar de
militairen een afgeschermde wasplaats hadden gemaakt van zeildoek. De middag
verliep in een prettige stemming, maar bleven de stellingen en uitkijkposten
paraat.
Ik wenkte naar Matulessy en Wattimena om bij mij op de brug te komen en
deelde hen tijden, koers, ankerplaats en vertrektijd uit Oelimo mee. Ook wat ik
verder met Alex besproken had om met Radio Ambon contact te zoeken. Onze
radiotelegrafisten Kakisina en Leihitoe moeten er ook rekening mee houden en
de zender klaar zetten voor onmiddellijk gebruik. “Zij zullen klaar staan,
captain," zei sergeant Matulessy. De zachte regen ging op in een opkomende
zeedamp die nu als een mistdeken over het wateroppervlak trok. De Goenoeng
Batak Boeal op de oostkust van het eiland Boeroe met zijn 2000 meter hoge top,
was nu wel duidelijker te zien. Ik gaf de prismakijker aan Ed en vroeg hem of hij
de westkant van het eilandje Ambelau goed kon zien. “Even kijken captain! Ja, is
nu wel beter te zien!" "Goed! Dan moet je daar nu op aankoersen, zodat we bij
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Tanjung Polame uitkomen.” “Aye captain, links om Ambelau!" en hij draaide de
KOALAS 6° graden over bakboord.
De regen was gestopt en de zon was voorzichtig doorgebroken die de zeedamp
in het schelle licht van de dag optrok naar de witte grijze hemel.
Het was tegen half vier en ik kon Tanjung Polame nu zeer duidelijk zien. Ed zei
dat hij nu zelfs met het blote oog Polame goed kon onderscheiden.
Hoe dichter we bij het eilandje Ambelau kwamen, des te meer werd de
voorplecht bevolkt door de mannen die geen dienst hadden. Ze werden stil van
het nieuwe perspectief dat met het uur veranderde.
Alles was volkomen normaal en rustig om ons heen. Een uur later, omstreeks
16:30 uur was de kampong Waloa, ten westen van Tanjung Bartoetui nu zeer
duidelijk te zien, maar zonder dat ik enig levend wezen kon opmerken. Dat vond
ik al vreemd omdat kustbewoners de gewoonte hebben om naar voorbijgaande
schepen te zwaaien of om hun bij binnenkomst te begroeten.
Om 17:00 uur passeerden wij Tanjung Tema, aan de zuidwestkust en nog voor
half zes Tanjung Polame aan de uiterste westkust van Ambelau. Wij voeren nu
op een afstand van ongeveer een 1500 meter uit de kust in noordelijke richting
en ik verzocht Ed om op deze afstand de kustlijn te volgen. We voeren langs de
kust aan stuurboordzijde totdat wij om 17:40 uur in de nabijheid van het
kustdorpje Oelimo aan de randzee waren aangekomen.
De zee was glashelder en je kon er tot op de bodem kijken waar ik visjes zag
zwemmen. Ook omdat wij in een luwte van een baai terecht waren gekomen,
was het water spiegelglad en bijna rimpelloos. Wattimena had enkele mannen op
de voorplecht staan en ik zette de telegraaf voor beide motoren op ‘halve
kracht’. De mannen op de voorplecht hanteerden het dieptelood. Riffen waren er
niet en toen zij ‘grond’ meldden, zette ik direct de telegraaf voor beide motoren
op ‘stop’. De motoren bleven toen nog even stationair draaien, terwijl de groep
van Matulessy het anker liet zakken. Het geluid van de ankerketting door de
kluisgaten maakte een enorme herrie, doordat het geronk van de motoren ook
was verminderd. De laatste vaart van de KOALAS had ik nodig om het anker in de
bodem te laten bijten, wat vrij kort daarop ook gebeurde. De KOALAS beet zich
vast in de zeebodem en draaide met de zwakke stroom mee met de achtersteven
naar het noorden, waarna ik beide motoren geheel liet stopzetten. Wij lagen nu
op 250 meter uit de kust. Het was een geheel andere wereld waarin wij terecht
waren gekomen. Geen zwaar motorgeluid meer. De rust die ervan uitging
overweldigde ons allemaal maar juist die stilte vertrouwde ik niet.
Vanuit het westen werden wij begroet door de laatste zonnestralen en het zou
niet lang meer duren of het zou donker zijn. Matulessy, Wattimena en Oom
Sapulette wenkte ik om op de brug te komen en gaf orders dat iedereen zich zo
rustig mogelijk moest houden. Geen gegil of harde kreten. Ik dacht hardop…
“Ik vertrouw het hele eilandje niet, want ik heb geen levende ziel langs de kust
en in de kampong Oelimo kunnen ontdekken. Die sinistere rust bevalt mij totaal
niet! Het klopt niet! Kijk maar! Ook langs de zuidoostkust van Boeroe ter hoogte
van de kampongs Wamaloe, Lena en Simi is alles doodstil en uitgestorven. Er is
hier wat aan de hand, maar wat?! Alle bewapende posten die in stelling zijn
gebracht en ook de uitkijkposten, moeten uiterst alert blijven totdat wij
vanavond weer vertrekken. Siahaya moet nu gewekt worden want ik wil zo snel
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mogelijk verbinding zoeken met Radio Ambon! Er kan gegeten worden, maar
Thomas mag nu absoluut niet op zijn blik slaan. Dat is het voorlopig, mannen!"
De boodschap was duidelijk en begrepen.
Intussen kwam Alex gekleed en wel de brug op, want hij was wakker geworden
van het belgeluid van de telegraaf en de ankerketting die door de kluisgaten
denderde. Ik vertelde Alex waar ik orders voor gegeven had. Hij knikte
instemmend en hij opperde de stelling: “Over 15 minuten het elektrisch licht in
de machinekamer uitschakelen nadat het eten is opgeschept. Ook het gebruik
van zaklantaarns is in die periode niet toegestaan, net als roken op de brug en
aan dek want elk vuurbolletje van een strootje is op grote afstand zichtbaar en
kan gezien worden. Wij moeten uitkijken om niet het doelwit te worden van
Soekarno's schietgrage opgefokte pelopors (verkenners)!"
Iedereen was het er mee eens en Oom Sapulette verliet gehaast de brug om zijn
orders door te geven aan de kombuis. Ook de anderen verlieten de brug en nog
geen minuut later stond er een rij om bij lamplicht hun eten af te halen. Het ging
geruisloos. Iedereen had de brug nu verlaten, behalve de Brenschutters en
mortieristen bij hun stellingen, Alex en ik.
"Alles is tot nu toe goed gegaan Alex, maar het eilandje Ambelau en ook Boeroe
vertrouw ik in het geheel niet. Het is mij veel te stil!" We keken fronsend en ook
ongerust beide kusten af. "Het klopt niet, Alex! Geen enkel teken van menselijke
aanwezigheid en geen enkel geluid, terwijl in normale omstandigheden altijd wel
mensen en meestal de kinderen staan te zwaaien! Ja toch?" “Ja, dat merkte ik
ook al Ries. Dan moet er toch wel iets aan de hand zijn dacht ik zo.” “Ja, maar
wát Alex?” “Weet je wat Ries, we gaan nu eerst even naar de radiohut, naar
Kakisina en Leihitoe, om hun te vragen om contact te zoeken met Radio Ambon.
Misschien komen wij dan meer te weten."
Wij gingen aan dek en kwamen bij de radiohut annex munitieopslag waar
Kakisina en Leihitoe waren. Het was intussen 18:15 uur. Beiden zaten in een
afwachtende houding boven op granaatkisten met hun radiozendapparatuur
binnen handbereik en vroeg hen om verbinding te maken met Radio Ambon. Ook
zij hadden er lang naar uitgekeken en gingen direct aan de slag om de geheime
frequentie van Radio Ambon te peilen.
Alex overhandigde Leihitoe het oproepbriefje en we hoorden de stem van
Kakisina:

…“Hier verzetsgroep Oedjoeng aan boord van de m.s.
stop - verzoeken te antwoorden -stop - over!”…

KOALAS

–

Dit bericht werd twee keer achter elkaar herhaald. De mannen draaiden daarbij
aan verschillende knoppen van hun toestel om het antwoord van Radio Ambon
op de geheime frequentie zo duidelijk mogelijk te ontvangen.
De frequentie op de ultra korte golf kregen we uit Soerabaja mee. Als bij een
hoorspel zaten we allemaal te wachten, terwijl Leihitoe en Kakisina beiden
gespannen door hun koptelefoon luisterden. Na ongeveer drie minuten gewacht
te hebben werd de oproep nog eens herhaald. De drie minuten leken eindeloos
lang, waardoor de spanning te snijden was. Na enige minuten kwam er eindelijk
een bericht, want Kakisina begon driftig te schrijven. Alex en ik probeerden mee
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te lezen, net als Matulessy en Wattimena, die in de deuropening gespannen
stonden af te wachten.

…”Hier Radio Ambon – stop - bericht voor verzetsgroep Oedjoeng
– stop - ontvangen u duidelijk - stop – over!”…
Wij schreven het volgende bericht terug en even later hoorden wij weer de stem
van Kakisina:

…”Aangekomen in Oelimo – stop - verzoeken instructies voor
binnenlopen – stop - vertrekken vanavond om 22:00 - stop- alles
wel aan boord – stop – mena moeria – over!”…
Leihitoe bediende de knoppen en even later zat hij te schrijven en konden wij
weer meelezen:

…”Hier Radio Ambon – stop - uw bericht ontvangen – stop - weten
van uw komst via Masberg en de Kort – stop - Namlea bezet door
TNI – stop - verzet door APRMS op Boeroe – stop - thans voor u
gevarenzone Piroe - en Elpapoetihbaai – stop - vertrektijd akkoord
– stop - heten u welkom – stop - voorzichtig bij oversteek - stop
Ptn. Pieter – over!”…
Alex schreef het volgende bericht terug:

…”Bericht ontvangen en begrepen – stop - zijn op alles voorbereid
– stop - hopen aankomst omstreeks 07:00 uur Noesanive – stop Captain De Rijk en Captain Siahaya – stop – over en sluiten!”…
Hierna werden door de mannen de verbindingen verbroken en was onze
verzetsgroep Oedjoeng niet meer in de lucht. We hoopten niet door de vijand
gepeild te zijn. De berichten van Radio Ambon hadden ons enigszins overdonderd
door de bezettingsactiviteiten van de TNI-troepen van Soekarno, waardoor de
stad Namlea op het eiland Boeroe in hun handen was gevallen en het RMS-leger
kennelijk was overgegaan tot een felle guerrillaoorlog.
Meer daarover zouden wij wel te weten komen, als wij eenmaal in Kota Amboina
zouden zijn aangekomen. Het was 18:35 uur en Patti had de hoofdschakelaar
van de elektrische voorziening in de machinekamer omgezet zodat er geen
verlichting meer mogelijk was. Dat was niet zo erg, want wij konden nog redelijk
in de avond over zee uitkijken. Van mij had het mogen regenen of misten. We
hadden nu afgesproken om eerst te gaan eten en elkaar bij ruim2 te treffen om
het een en ander aan strategie door te nemen. De meesten hadden al wat
gegeten en onze radiotelegrafisten, Matulessy en Wattimena, Alex en ik moesten
nog gaan eten. Binnen het kwartier waren we klaar en gingen naar ruim2 waar
de overige militairen bijeen zaten te praten en te roken. Ook wij staken een
sigaretje op en kwam sergeant Matulessy met de eerste vraag: "Wat doen we als
we worden aangevallen, captain?” Alex ging direct op zijn vraag in en
antwoordde: “Stel dat er een korvet opduikt, dan is het nog helemaal niet zeker
dat ze midden in de nacht in open zee, het vuur zullen openen. Als ze komen,
dan is de kans groot dat ze uit noordelijke richting komen!" Ik viel Alex bij en
zei: "Precies Alex, en als wij pal oost varen, moet aan bakboordzijde het mortieren brengeschut op het noorden gebakst staan. Wij wijken niet van onze koers af,
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wat of er ook gebeurt!" “Wij hebben voldoende munitie en vuurkracht aan boord
om een eventuele aanval af te slaan, captain," zei Wattimena. “Ik geloof niet dat
het zover komt, want de TNI heeft volgens het radiobericht de handen vol aan de
Piroe- en Elpapoetihbaai en bovendien is een vaart bij nacht voor de vijand
levensgevaarlijk," zei Alex. “… omdat ze er niet op getraind zijn vulde ik Alex
aan, zij varen met een volledige boordverlichting en wij varen met gedoofde
lichten en weten waarschijnlijk niet wie we zijn. Komen wij iemand tegen, dan
varen wij door op onze koers naar Noesanive. Nogmaals, we moeten opletten
hoe hun geschut gebakst staat. We kunnen er dan direct een gepast antwoord op
geven en wachten hun vuur niet af, maar grijpen direct in! De aanval is de beste
verdediging! Geen enkele commandant van een schip die niet weet waarop hij
moet schieten, zal ons midden in de nacht in open zee aanvallen. Hij zal
dichterbij moeten komen om ons te kunnen paaien om ons dan te kunnen
enteren wat ons weer gelegenheid geeft tot actie.”
Vooral in deze gespannen situatie hadden Alex en ik eerder al besloten om niet
geheimzinnig te doen over situaties of plannen. Dat was nergens voor nodig.
Om 21:30 uur werden de motoren gestart en vertrokken we naar Ambon. Ook al
voelden Alex en ik ons ook niet lekker bij de berichtgeving van Radio Ambon,
door het open gesprek met de militairen was er duidelijkheid in onze situatie nu
wij de laatste fase in gaan van onze reis. Het was nu 19:45 uur en ik besloot om
naar het HDC-dek te gaan om daar bij Dientje mijn rust te nemen. Alex bleef in
ruim2 en zou mij roepen om 21:15 uur. De avondrust voor even was een
verademing.
Een grove hand kneep in mijn wang en ik schrok wakker. Het was Alex. "Ries,
het is 21:20 uur en ik wil naar huis. Naar Sientje op Saparua, man! Kom op!" Ik
veerde overeind en was er klaar voor. Alex legde zijn hand op mijn schouder en
zei: "Ries jongen, wat geweldig om straks samen de baai van Ambon binnen te
varen!" Alex en ik liepen naar de brug waar het bij de trap een drukte van belang
was. Onze drie roergangers Kayadu, Tahamata en Solisa, de drie machinisten
Manuhutu, Pattipeiloy en Kayadoe, de radiotelegrafisten Kakisina en Leihitoe,
korporaal ‘Oom’ Sapulette, hospik Thomas Supahelut en matroos Johan
‘Zeepoes’ Saherlawan, sergeant Matulessy en wachtmeesterkonstabel Wattimena
stonden ons onderaan de trap naar de brug op te wachten.
Verbaasd keken we het hele gezelschap aan en Matulessy nam het woord:
“Iedereen wil vannacht dienst doen totdat we in Amboina zijn aangekomen. De
roergangers, machinisten en radiotelegrafisten lossen elkaar om het uur af. Dat
hebben ze onderling met elkaar afgesproken." "En wij doen dat ook, captain! De
kombuis zorgt voor eten en koffie," zei Oom Sapulette met glinsterende ogen.
"Captain, zei korporaal Wattimena, alle gewapende posten en uitkijkposten zijn
verdubbeld. Zij willen in deze situatie en wat er komen gaat, niet achterblijven!"
Alex en ik waren verbluft over het initiatief en keken elkaar even aan, waarop ik
zei: “Geweldig mannen! WE GAAN!” en stond al op de eerste trede naar de brug.
De sfeer was direct euforisch en dat gaf een onmetelijke kracht aan het hele
team. De hoofdschakelaar voor de elektrische verlichting in de machinekamer
werd weer ingeschakeld omdat er bij eventualiteiten direct licht nodig is in de
commandohut. De schakelaar voor de algemene verlichting aan dek, van het
HDC, heklicht, toplichten, bak- en stuurboordlichten en boeglicht blijft
uitgeschakeld. De machinisten stelde ik er verantwoordelijk voor.
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“We varen in het donker, zoals in de vooravond is besproken," zei Alex.
Benedendeks kan er, als het nodig is, gebruik gemaakt worden van jullie
zakbatterijen, mits de patrijspoorten zijn geblindeerd of waarvan de bochten van
de luchtkokers naar beneden gericht zijn, zodat er absoluut geen licht naar
buiten kan stralen. Dat moet wèl gecontroleerd worden. Schijn met je zakbatterij
uitsluitend naar beneden. In de machinekamer moet elektrisch licht zijn, maar de
patrijspoorten moeten ook geblindeerd worden zoals hiervoor is besproken. De
radiotelegrafisten moeten stand-by blijven en alleen benedendeks mag er
gerookt worden. Breng ook de mensen in ruim 1 hiervan op de hoogte”, zei Alex
op dwingende toon. “En geen mensen op de brug die er niks te zoeken hebben.
Siahaya en ik staan er al met 2 Brenschutters en 2 mortieristen. We gaan
starten!" riep ik uit.
“We zijn in de machinekamer en wachten op uw seintje via de telegraaf, captain"
zei Josef Kayadu. Manuhutu en Patti volgden hem op de voet.
“Ik ga met Solisa naar de voorplecht om het anker te hieuwen," zei Tahamata,
terwijl Metekohy aan het roer plaats nam. De overige militairen namen hun
afgesproken plaatsen in en zo werd het bij de brug weer rustig.
De KOALAS lag in positie noord- zuid met de achtersteven naar het noorden.
Intussen was het al weer 21:40 uur toen de motoren grommend werden gestart
en er een lichte trilling door de KOALAS ging waarop we kort daarop de bel van de
telegraaf hoorden en de motoren in vrijloop draaiden.
Vanaf de brug riep ik naar Solisa en Tahamata "ANKER!" en zette de telegraaf op
‘halve kracht achteruit’ om het anker los te trekken van de bodem, terwijl
Metekohy aan het roer draaide en de KOALAS met de achtersteven langzaam naar
het westen draaide. Toen wij de schalmen door het kluisgat hoorden denderen,
zette ik de telegraaf op ‘stop’ totdat het anker nagenoeg gehieuwd was.
“Metekohy, koers ca. 10 uur, 90° pal oost!" "Aye captain, koers pal oost naar ons
geliefde Ambon!" zei hij opgewekt. “Ja Paul, het gaat er nu eindelijk van komen.
Amboina is voorlopig onze thuisbasis en ik hoop vurig dat deze laatste trip
vlekkeloos zal verlopen." Alex stond door de prismakijker de donkere horizon
hoofdzakelijk in noordelijke richting af te speuren.
Nadat de KOALAS met haar boeg vrijwel naar het oosten wees, zette ik de
telegraaf op ‘halve kracht vooruit’, waarbij de telegraafbellen weer rinkelden. De
trillingen van de motoren werden sterker en al gauw hadden we de maximale
snelheid van ‘halve kracht’ bereikt, waarop ik de telegraaf op ‘volle kracht
vooruit’ zette. Het was vrij helder weer, 25° graden en met, zo te zien aan mijn
blauwe wimpel, weinig wind. We hadden een kalme vlakke zee. Op de brug was
nog een mortier opgesteld en waren er twee Brenposten ingericht aan
bakboordzijde en bezet door in totaal vier man met ruim voldoende munitie,
klaar om te vuren. Ik stond naast Alex op de brug en zei het journaal eerst bij te
willen werken voordat ik een inspectieronde maak.
Met een mok koffie die ik onderweg van Thomas in mijn handen geduwd kreeg,
opende ik de zware deur van de commandohut. De enige patrijspoort van de hut
zat in de deur en die was met een dubbele groene KNIL-deken geheel
geblindeerd. Ik noteerde snel alle gegevens en gebeurtenissen, tijden en ook de
op 27 juli 1950 ontvangen en verzonden radioberichten. Het openlijke gesprek
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als onderdeel van de strategische beslissingen dat we in de vooravond met alle
militairen hadden in ruim2 werd ook opgetekend.
Met de zeekaart voor mij bestudeerde ik de koers vanuit Oelimo, om te zien waar
het eventuele gevaar vandaan zou kunnen komen. Die koers houden we 10 uur
lang aan, pal oostelijk richting Tanjung Noesanive op 3°48’ zuiderbreedte. Het
gevaar van een achtervolgend oorlogsschip kan natuurlijk overal vandaan komen
maar als er ergens een maritiem gevaar dreigt, komt het waarschijnlijk uit
noordelijke richting vanaf bakboordzijde. De reden om dit aan te nemen is
omdat, volgens het bericht van Radio Ambon, de gevarenzone momenteel nabij
de Pirubaai en de Elpapoetihbaai ligt en waar nu de vijandelijke overgedragen
Nederlandse oorlogsschepen van Soekarno actief zijn.
Ik trok op de zeekaart een potloodlijn vanaf Namlea op het eiland Boeroe naar
de zuidelijkste punt van Hoal-Moal op zuidwest Ceram. Dat is Tanjung Sial,
omdat naar mijn mening eventuele hachelijke activiteiten van de vijand langs
deze koerslijn zouden kunnen varen. Die koerslijn loopt vanaf Namlea naar
Tanjung Sial op ongeveer 110° oostzuidoost.
Ik zette een potloodlijn van Tanjung Pohonrea aan de oostkust van Boeroe, naar
Tanjung Sial die parallel kwam te lopen ten noorden van onze koerslijn namelijk
op 3°34’ zuiderbreedte. De afstand tussen deze parallellijnen is ongeveer 26
kilometer die met het blote oog overdag te overzien zijn, maar in de nacht door
de glinsterende golfslag moeilijker te verkennen is.
Is de vijand over bakboord niet te zien vanuit onze positie, zo redeneerde ik, dan
hebben wij een grote kans van slagen om morgenochtend de baai van Ambon
binnen te lopen. Vanuit zuidelijke richting zou eventueel een vrachtboot van de
KPM kunnen komen met alle navigatielichten aan.
Dat zou je kunnen verwaarlozen, mits het geen vijandelijk oorlogsschip is. Als
het eventueel een Nederlandse vrachtboot zou zijn van de Koninklijke
Pakketvaart Maatschappij, die met Soekarno onder één hoedje speelt, zouden we
de aanval zeker op dat schip openen om haar te dwingen haar koers te
verleggen naar 90° pal oost, en haar opbrengen naar Amboina.
Wij zijn sterk genoeg om flink uit te halen… het grenst wel aan piraterij, maar in
deze strijd is alles geoorloofd. We zijn niet de deurmat van Nederland die een
mooie entree wil maken naar Soekarno.
Vanuit zuidelijke richting was alles te overzien. Ook van deze gedachten maakte
ik aantekeningen die deel uitmaken van mijn strategische planning, dronk mijn
laatste slok koffie, klapte het journaal dicht en ging weer aan dek. Het was er
rustig. De vele mannen aan dek zaten in groepjes op gedempte toon te praten.
Matulessy en Wattimena zaten op de ijzeren rand van ruimluik 2 en veerden op
toen ik aan kwam lopen. Alles was rustig en in hun verblijf mocht er gerookt
worden. Iedereen hield het goed in de gaten en waren de patrijspoorten
geblindeerd. Ik vroeg naar de opstelling van de bewapende posten waarop
wachtcommandant Wattimena de gevechtsposities nog eens met mij doornam
die voordat we bij Oelima voor anker gingen niet gewijzigd zijn.
Op het voordek vijf Brenposten, op het achterdek vijf Brenposten en op de brug
twee Brenposten die ik al gezien had. Twee mortierstellingen op het achterdek,
twee op het voordek en een mortierstelling op de brug die mij ook bekend was.
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In het geval van een hevig verzet konden de mortieren ook ingezet worden als
vlakbaangeschut en hadden we nog zes kisten met handgranaten achter de
hand. Bij een treffen met de RI breekt de hel los!
Voorlopig leek dit afdoende om ons vanuit een aanval te verdedigen, maar dat
wordt moeilijker als wij niet onder- of uit de vuurlijn van hun kanonnen kunnen
komen.
Tijdens het praten waren we naar het achterdek gelopen en zag dat Wattimena
daar alles had opgesteld wat hij in huis had. We moeten vooral op dit moment en
de komende 10 uur op alles voorbereid zijn. “De RI kan op een warme ontvangst
rekenen," zei Matulessy vastberaden. "Dat geloof ik graag Matulessy en als wij
morgenochtend de baai van Ambon binnen varen, laat u al het geschut opgesteld
staan. Het is voor het Ministerie van Defensie en de bevolking morele steun." We
liepen terug naar het voordek en kon ook daar de opgestelde bewapening zien.
De kisten met munitie stonden verdeeld over het dek bij de Bren- en
mortierposten.
Op mijn weg naar de brug schreef ik mijn aantekeningen als laatste gegeven bij
in het logboek.
Het was 23:35 uur en Alex stond de donkere horizon af te speuren. Alles was
donker en zei ongerust dat er nog geen lichtflitsje aan de zuidwestkust van
Boeroe te zien was. Het moet in Namlea goed raak zijn geweest. Alles was in
duisternis gehuld, tot en met de Goenoeng Masbait. Een verder zicht is niet
mogelijk en zullen de volgende dag moeten afwachten. Alex zal zijn
aantekeningen en opmerkingen ook in het logboek vermelden.
Vanaf Oelimo waren we al weer twee uur aan het varen en aan de duisternis aan
boord waren we al aardig gewend. De deining was sterker geworden door de
bovenstroom vanuit het zuiden. De wind was normaal en de temperatuur was
naar schatting nog steeds rond de 26° graden.
Op de brug werd Metekohy afgelost en onze roergangers keken ook niet meer
naar de tijd van aflossing. Zij, en wij allemaal voelden de spanning bij deze
oversteek en van slapen kwam dan ook helemaal niets! Alleen in het HDC was
alles rustig. Vrouwen en kinderen waren in slaap gesukkeld op enkele vrouwen
na, die met Thomas en Oom Sapulette druk bezig waren in een oververhitte
afgesloten kombuis.
Net als Alex tuurde ik de noordelijke horizon af, vanaf Ambelau in pal oostelijke
richting waar de baai van Ambon ergens moet zijn. Ook vergat ik niet de
zuidelijke horizon te verkennen, waardoor ik regelmatig 360° om mijn as
draaide. Maar er was net als bij Alex, niets te zien in het schemerdonker van de
Bandazee. Laat het maar zo zijn zoals het nu gaat. Wij hebben nu geen behoefte
aan een confrontatie met de vijand. Eerst moet onze missie voltooid zijn en
daarna komen er andere acties voor de KOALAS na een volledig onderhoud en
herbewapening in de haven van Ambon ter ondersteuning van de RMS-defensie.
Mijn gedachten werden heen en weer geslingerd. Aanval of geen aanval? Werd
het wel of niet? Erop of eronder? Bij een aanval breekt de hel hier los en zullen
de jongens er alles aan doen om dit stukje van de Repoeblik Maluku Selatan met
hand en tand te verdedigen. Maar, stel je voor dat wij een oorlogsschip zouden
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zien… Dan is het de vraag of zij ons kunnen zien. Voorlopig is er geen behoefte
aan een confrontatie. Eerst moet de bewapening en het motorvermogen
omhoog. De verblijven voor de bemanning moet optimaal zijn, de ziekenboeg
uitgerust, etc. Maar, zo dacht ik ook weer, de vijand heeft ‘s nachts ook rust
nodig om geplande acties de volgende ochtend voort te zetten. Het Nederlandse
kader heeft in dit geval het Indonesische marinepersoneel getraind op
overgedragen Nederlandse oorlogsschepen, om leren gaan met radar, het
navigeren en het mannen van de zware kanonnen die nu gebruikt worden om de
daerah’s met geweld te onderdrukken en in te nemen maar wist dat zij nog niet
getraind waren voor een patrouillevaart met een oorlogsschip in open zee. Maar
op die gedachten mogen we niet blind varen!
De bezetting van de Daerah’s, waar heel veel mensen en materieel voor nodig is,
gebeurt momenteel in de gehele archipel en is een verraderlijke schaamteloze
politiek van wereldformaat die een democratische federatie van staten blokkeert!
Een veilige aankomst op Ambon is hoofdzaak en dat is de reden van ons
vroegtijdig vertrek uit Oelimo om tegen de ochtend bij Tanjung Lia aan de
zuidwestkust van het schiereiland Hitoe Peninsoela aan te komen. Dan varen wij
nagenoeg in de monding van de baai van Ambon en is een aanval van de RI
nagenoeg uitgesloten. Ze zullen het uit hun hoofd laten om ons daar aan te
vallen. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ze ons in de baai liggen op te wachten
met de ‘Nederlandse’ fregatten.
De brug was aan de beurt om te gaan eten. Eerst de twee mortieristen. Daarna
de twee Brenschutters als de mortieristen terug zijn. Stuurman Tahamata en ik
gingen ook ons eten ophalen en Alex nam het stuurwiel over van Eduard.
Het was 01:20 uur. Een kraakheldere tropennacht. De maan was nog niet in zijn
volle glorie te zien. Solisa kwam de brug op en nam van Alex het roer over.
Samen met de twee Brenschutters stond hij nu in de rij bij de kombuis waar hard
doorgewerkt werd om iedereen van het nodige te voorzien.
Met mijn prismakijker speurde ik de horizon weer af naar mogelijk onraad. Het
nam wel even tijd totdat iedereen gegeten had. We waren wat in tijd uitgelopen
door de duisternis in de kombuis en ook doordat er maar twee man tegelijk de
kombuis in mochten. Het moest gedisciplineerd verlopen. Om 02:00 uur waren
wij ongeveer op de helft van ons vaarplan en gingen naar ruim2 om een
sigaretje te roken. We lieten het over aan onze ervaren roergangers die je niets
wijs kan maken. Paul Metekohy nam mijn prismakijker om te speuren naar
vijandelijke schepen.
In ruim2 leek het wel alsof er wat in de hens stond. Het was een drukte van
belang door de vele zware shag- en kretek rokers die het schijnbaar opgenomen
hadden tegen de twee ronkende dieselmotoren. Na het eten kwam iedereen naar
ruim2 om zich daar te laven aan de nicotine. Het leek er wel een opiumkit. Het
stond er letterlijk en figuurlijk blauw van de rook Je zag geen hand voor ogen.
Wij gingen op een van de houten banken tussen de mannen zitten en draaiden
een strootje.
Hoe zal de ontvangst zijn als wij aankomen, captain?" vroeg Matulessy. "Tja! Op
dit moment moeilijk in te schatten maar ik neem aan dat er op de kade wel
enkele autoriteiten en militaire bevelhebbers ons zullen opwachten. Als
verzetsgroep Oedjoeng zullen we onze diensten aan het Ministerie van Defensie
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aanbieden om met de KOALAS te patrouilleren. Ook, om op te treden tegen de
democratie ondermijnende slachtpartijen van het republikeinse leger van
Soekarno. Dat leger moet afgestopt worden!”
“Als de Minister van Defensie ermee akkoord gaat, dan zullen wij ingezet worden
voor acties op zee om de RMS te verdedigen. Hoe dat zal gaan, kunnen wij nog
niet beoordelen maar ik neem wel aan dat het hard nodig is! Namlea is al
ingenomen. De Pirubaai, de Elpapoetihbaai? Wat er daar gebeurd is weten we
niet” zei Alex. “Met onze verzetsgroep Oedjoeng hebben we een belangrijke
concrete strategische handeling uitgevoerd, als één van de eerste acties in OostIndonesië”, vulde ik aan.
Een goedkeurend gemompel kwam uit het donker van het ruim waar velen zaten
mee te luisteren. Matulessy en Wattimena vertrouwden ons toe dat alle ex-KNIL
militairen hier aan boord van de KOALAS onder onze leiding wilden blijven dienen.
De vraag van de jongens was dan ook om dit voor te willen stellen aan de
centrale legerleiding op Ambon(!) maar daarover kan ik noch Alex beslissen.
“Ik beloof jullie dat wij daarvoor onze best zullen doen! We hebben goede
mensen aan boord nodig” gaf ik als antwoord.
Matulessy en Wattimena bedankten ons met een stevige hand.
We hadden nu wel voldoende nicotine in onze longen en besloten terug naar de
brug te gaan. We gingen de trap op naar dek waar ik eerst diep ademhaalde.
Wat een rokershol!
Op de brug was Metekohy de zee aan het afspeuren maar de zee lijkt verlaten!"
Alex nam de prismakijker over en zette de constante speurtocht in de heldere
nacht over de Bandazee voort, terwijl de mortier- en Brenschutters over een
ongenaakbare KOALAS waakten.
Het was 03:15 uur en naargelang de tijd verstreek, begon de spanning bij ons
allemaal ongemerkt op te lopen. Op de brug was het soms een zenuwachtig
geloop van mannen die afgelost werden. Eigenlijk stond iedereen te wachten tot
de ochtendschemering die voldoende zicht op de westkust van het eiland Ambon
geeft. De meesten van onze jongens waren er nog nooit geweest. Nederlands
Indië is immers zo uitgestrekt.
Waar het Nederlandse Gouvernement in Indië, of de Nederlands Indische
Regering als werkgever, hun vaders of moeders nodig had, werd de plaatselijke
bevolking in het koloniale belang gevraagd om posities in te vullen. De
Nederlandse schatkist was niet gebaat bij onderlinge conflicten of
oorlogssituaties en zaken werden er gedaan vanuit een economische hiërarchie
met goed betaalde lokale bestuurders of inheemse leiders die op hun beurt de
plaatselijke bevolking aanstuurden of regeerden.
Zo konden wij altijd onze handen wassen in onschuld. Dat gebeurde overal! Zo
ook gebeurde dat in de Molukse archipel van Oost Indië voor alle overheid- of
bedrijfsfuncties en voor het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, waardoor zij
over de gehele archipel werden verspreid om regels op te leggen en om de
regelgeving te handhaven. Maar aan trouw aan het Huis van Oranje? Daar ging
een bloedige strijd aan vooraf! Na de afschaffing van het Cultuurstelsel herstelde
het vertrouwen enigszins, maar werden potentiële ontwikkelingen van de
bevolking afgeremd of ontzegd. De macht bleef lang in handen van de arrogante
koloniale upperclass. De internationale handelspolitiek was altijd al een vuil
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spelletje geweest over de ruggen van een hardwerkende bevolking die niet
deelde in de reusachtige winsten die er gemaakt werden. Dat zorgde voor een
tweespalt in de samenleving tussen de overheid en de diverse etniciteiten
onderling.
Onze verzetsgroep Oedjoeng uit Soerabaja en het KNIL-detachement waren
volkomen in elkaar opgegaan en hadden onbewust hier aan boord van de KOALAS
een zeer sterke band met elkaar opgebouwd, zonder veel formaliteiten maar wèl
met wederzijds respect en de wil om te slagen. De saamhorigheid onder elkaar
was zelfs zo sterk dat alle KNIL-militairen aan boord van de KOALAS wilden blijven
als marinierseenheid, om de RMS maritiem te helpen verdedigen. Daarover,
zoals wij hen dat ook hadden verteld, mocht Alex noch ik beslissen. Dat onze
eigen verzetsgroep aan boord van de KOALAS de RMS zou willen blijven dienen,
was logisch en opgenomen in ons verzetsplan vanaf het moment dat wij
Soerabaja hadden verlaten.
Wij allen waren bezield met één gemeenschappelijk doel en dat was de wetmatig
geproclameerde RMS in defensief opzicht mede te helpen verdedigen. Daarin
verstonden wij elkaar bijzonder goed.
De weersomstandigheden waren gunstig, de wind was wat gedraaid en kwam nu
uit zuidoostelijke richting. De blauwe wimpel wapperde strak in de wind die voor
meer deining zorgde terwijl de temperatuur nog altijd constant 26°C graden was.
We hielden koers en er viel weinig te melden. Omstreeks 04:30 uur maakte Alex
bekend dat de contouren van de westkust van Ambon nu zichtbaar waren en de
170 meter hoge Gunung Ulapele duidelijker te zien was. Dat gaf onder ons weer
de nodige stof tot praten. AMBON WAS IN ZICHT!
We voeren in de buitenbaai van Ambon waar het wat mistig was. Het was vroeg
in de ochtend, omstreeks 05:00 uur en de zeedamp, bezwangert van de geuren
van het land, van Flamboyant bloesem, kruidnagel en vele andere exotische
bloemen en kruiden kwam ons tegemoet. Die geur op zee is mij altijd
bijgebleven.
Langzaam maar zeker ging het lang verwachtte toch gebeuren. De opkomende
zon boven de baai van Ambon! Een vage lichtstreep was aan de oostelijke
horizon al waarneembaar geworden en wij naderden Tanjung Lia aan de
zuidwestkust van het schiereiland Hitoe. Ik besprak met Alex om de seiners
opdracht te geven, om hun zend- en ontvangstinstallatie klaar te houden voor
eventuele berichten vanaf de wal. Hij ging aan dek en besprak dit even met
Matulessy en Wattimena. Even later kwam Alex weer de brug op.
Onze seiners zaten bij hun zender- ontvanger. Bij hen loopt de spanning ook op,
net als bij ons! We draaiden een strootje en ging de benzineaansteker weer van
hand tot hand. Tegen 05:30 uur zagen we de vage lichtstreep in het oosten
langzaam veranderen in een zachtroze pastelveeg tussen de bergen aan de
horizon. De zee was rustig. Wij naderden de baai van Ambon.
Wij hoorden onze radiotelegrafisten praten tegen iemand en Matulessy riep ons
om, om aan dek te komen. Bij de radiohut was het druk en ik zei tegen
Wattimena om opdracht te geven aan de machinist om de volledige
boordverlichting in te schakelen.
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Het bleek echter dat de seiners- radiotelegrafisten in hun enthousiasme voor de
lol aan het oefenen en repeteren waren en misschien wat ‘op hol’ waren
geslagen. Iedereen moest erom lachen en zij zelf het meeste. Er was dus niets
loos en nu de boordverlichting aan was, hoefde niemand meer naar ruim2 om te
roken en kwamen de tabaksdozen weer tevoorschijn. Alle patrijspoorten waren
weer geopend en de luchtkokers waren weer teruggeplaatst zodat de frisse
zeelucht de blauwe tabaksrook uit het ruim kon verdrijven. Het stonk er
verschrikkelijk en het ruim moest nodig aangeveegd worden. Oom Sapulette
deelde hiervoor de orders uit
De roze pastelveeg aan de horizon kleurde de bewolking boven de bergkam in
onbeschrijfelijk prachtige tinten van een bijzondere nuance. Door de lichte nevel,
die tussen de bergen en de Ambonbaai hing was het zicht op de kustlijnen nog
wazig, maar dat zou in de loop van de ochtend wel verdwijnen.
De roze gloed, als een gloeiend zwaard boven de bergketens bij Tulehu maakte
van de baai van Ambon een fantastisch schouwspel. Terwijl de zon haar gouden
welkomstgroet over de baai uitstrooide was de dag aangebroken waarop wij
Ambon, ‘ons Nusa Ina’, bereikt hadden.
Het was 05:50 uur toen Thomas op de brug met koffie verscheen. De
zonsopgang was spectaculair te noemen en hing het brugpersoneel met een mok
koffie over de brugwand van koffie en de zonsopkomst te genieten en was
Thomas aan dek om zijn koffieronde voort te zetten.
Hij had het drinkwater ter beschikking gesteld aan vrouwen en kinderen die zich
intussen aan het opfrissen waren op het achterdek.

Aankomst in de baai van Amboina
Om 06:20 uur passeerden wij over bakboord Tanjung Allang en voeren we de
monding van de Ambonbaai binnen. Onze verwachtingen waren hoog gespannen.
Wat mij direct opviel was dat de baai veel beschutting bood en een geweldige
mogelijkheid was om hier straks een maritieme vloot op te bouwen. Deze
Ambonbaai kan straks een geweldige vlootbasis worden, met zijn diep in het
binnenland liggende binnenbaai, van cruciaal belang voor de gehele zuidwest
Pacific, als marinehaven.
Ik tuurde door mijn prismakijker de baai af en merkte langs de kustweg, zowel
aan de noord- als aan de zuidwest zijde dat er nog geen levende ziel te
bekennen was. Alles lag er slaperig bij en kennelijk was iedereen nog in ruste. Bij
het binnenvaren van de baai kreeg ik het gevoel een geheel nieuwe wereld te
zijn binnengevaren en was ik blij dat wij als verzetsgroep erin geslaagd waren
ons gemeenschappelijk doel te bereiken.
De Ambonbaai was met al haar kleurenpracht en schoonheid ontwaakt en als het
Paradijs echt bestaat dan moet het er ongeveer zoals hier uitzien.
Ik kon nu duidelijker met het blote oog Tanjung Noesanive met de vuurtoren
zien liggen.
Door mijn prismakijker zag ik een Ambonese militair naast zijn fiets staan, die
naar ons stond te zwaaien. Zijn welkomstgroet werd door ons allen herhaaldelijk
beantwoord. Na onze binnenkomst zag ik hem op zijn fiets stappen.
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Veel later bleek dat deze militair, sergeant-majoor M.A. Telehala te zijn die in
opdracht van de nieuwe Minister van Defensie, ene heer A. Nanlohy, de KOALAS
stond op te wachten om onze aankomst vervolgens snel te rapporteren bij de
militaire leiding te Batoe Gadjah.
Het was een fantastische ochtend waarbij het weer ons gunstig gezind was en de
gehele omgeving haar pracht ontplooide. Gestadig voer de KOALAS verder de baai
in, naar de steigers bij Kota Amboina.
Ik werd opmerkzaam gemaakt door een van de militairen op de brug die
plotseling lichtseinen van een Aldis-seinlamp zag vanaf de noordkust van het
schiereiland Leitimur ter hoogte van Amahusu. Onze identiteit werd gevraagd
ondanks dat we de Ambonese vierkleur hadden wapperen op het achterdek en
nog een kleinere in de top van de mast, door mevrouw Leihitoe nog gemaakt
tijdens de overtocht.
Er was al een keer radiocontact geweest maar we wisten toen nog niet dat de
bevolking al diverse malen lafhartig bedrogen was door de overgedragen
Nederlandse oorlogsschepen van de Japanse Deelstaat-Repoeblik Indonesia, die
onder valse voorwendselen de baai van Ambon waren binnengevaren om een
moordend vuur op de kustdorpen te openen. Heel veel doden en gewonden
waren er te betreuren. In Soerabaja zag ik het al gebeuren hoe Nederlandse
instructeurs de Indonesische marine wegwijs maakte op de overgedragen
marineschepen. Ik vloekte inwendig over zoveel verraad.
Onze seiner- telegrafisten konden de lichtseinen alleen maar beantwoorden in
vlagseinen, want een sterke Aldis-seinlamp hadden wij niet aan boord. Alex liet
terugseinen dat we de verzetsgroep Oedjoeng uit Soerabaja waren en dat RMS
regeringsautoriteiten op de hoogte waren van onze komst. Vervolgens ontvingen
wij het vlaggensein ‘akkoord doorvaren’.
Ten zuiden van het vliegveld Laha op het schiereiland Hitoe, zagen we Aldislichtseinen van dezelfde strekking waarop we onze identiteit moesten geven. Ook
van deze seinpost kregen we uiteindelijk toestemming om door te varen en dat
gaf blijk dat het verzet op Ambon paraat was. Toch vreemd dat er geen
radiocontact meer was geweest. Misschien een storing van de zender of was men
bang voor radiopeilingen door de TNI?
Het was een vreemde situatie en het zou ook een val kunnen zijn. We tuurden
door onze prismakijker of er vooruit nog iets te ontdekken was. In de baai
verderop waren vissers in hun karakteristieke vlerkprauwtjes dicht onder de kust
gaan varen. Naar wat wij later begrepen was dat uit angst voor beschietingen om
zodoende sneller een veilig heenkomen te zoeken en in ons geval, voor de
zojuist binnengelopen ‘vijand’ waar ze ons voor aanzagen!
De Ambonese bevolking liet zich niet zien en aan het gedrag te zien van enkelen
dicht langs de kust, leek het alsof de duivel in hoogst eigen persoon hen op de
hielen zat. Iedereen dook weg. Er heerste een angst onder de bevolking! Dat was
mij nu wel duidelijk. Het ‘waarom’ was op dat moment voor ons ongrijpbaar. Het
wantrouwen was terecht door de valse berichten van de vijandelijke TNI schepen
die onder een andere vlag de havens wisten binnen te komen om dan terreur te
zaaien met moordende beschietingen. Dat hoorden we later pas.
Een klein uur later, omstreeks 08:15 uur, zagen wij duidelijker geheel in de verte
tussen palm- en klapperbomen verschillende witte woningen als een
lintbebouwing langs de kustweg, kenmerkend voor de daarachter gelegen stad.
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In dit geval kon het niet anders zijn dan de stad Amboina. Vanuit de baai kon de
stad gemakkelijk beschoten worden.
Over de weg langs de kust zagen we nu af en toe enkele militaire jeeps razen en
ook enkele motorfietsen. Dit waren dan ook de enige geluiden die vanaf de wal
te horen waren.
De spanning aan boord was door die aangrijpende, voor ons onverklaarbare
onheilspellende stilte te snijden en tuurden we allemaal in de richting van de
kolensteiger omdat daarachter, in oostelijke richting de haven en de
benedenstad te voorschijn moest komen.
Uit de richting van de kolensteiger zagen wij een bewapende Higgins
patrouilleboot vertrekken met militairen en die naar de KOALAS kwam varen.
“Daar zal je het hebben Ries, controle om te zien wie wij zijn,” zei Alex. Ik pakte
mijn prismakijker en zag ook dat er enkele gewapende militairen achter een
zware boordmitrailleur zaten. Op de voorplecht zag ik iemand met een baard
staan. Ik gaf het door aan Alex en aan Matulessy. De laatste kwam de brug op
en vertelde ons de persoon met de baard te herkennen als Nanlohy die hij in
Makassar had ontmoet. Hij had hem al door zijn eigen veldkijker gespot.
“Wat voor functie heeft hij?” vroeg Alex. “Dat weet ik op dit moment ook niet,
maar je moet wel een behoorlijke ‘pangkat’ hebben om met een bewapende
patrouilleboot te mogen varen,” zei Matulessy.
“Misschien is het wel een afgevaardigde van de RMS-regering? Het is in ieder
geval gunstig dat er tot op dit moment niet geschoten wordt. Even afwachten.”
Wij voeren op ‘langzaam’ waardoor de nadering tussen ons en de Higgins
patrouilleboot uiterst langzaam verliep, maar na verloop van een half uur konden
enkele mannen van Matulessy de gezichten van de militairen op de patrouilleboot
duidelijker zien en toen het aanroepen van namen verstaanbaar werd, bleken
enkele militairen aan boord van de KOALAS de andere militairen op de
patrouilleboot te herkennen. De spanning was gebroken. Eindelijk!
Een blijde conversatie werd al snel luid heen en weer geroepen en ook militairen
langs de kustweg werden van het goede nieuws met een walkietalkie, in kennis
gesteld.
Bij de verspreiding van dat nieuws zagen we pas later de bevolking tevoorschijn
komen. Het zo-even nog stille en argwanende Amboina was ontwaakt uit de
angst en was er een toeloop naar de kustweg om ons te verwelkomen, te
begroeten en om ons verder te begeleiden naar de haven.
Aan boord van de KOALAS en de Higgins patrouilleboot klonken plotseling
vreugdeschoten en dat werd ook op de wal beantwoord met gejuich.
Even later kwam de Higgins patrouilleboot langszij aan stuurboord en op een
uitnodigend gebaar van Alex op de brug, stapten enkele militairen en de
burgerpersoon met de baard aan boord van de KOALAS. Er volgde een hartelijke
begroeting. De burger in kwestie bleek inderdaad Alex Nanlohy te zijn, in de
functie van Minister van Defensie van de Republik Maloekoe Selatan. Zijn twee
meegebrachte militairen waren beveiligers van de militaire staf.
Alex stelde mij aan hem voor in de functie van captain, waarop Nanlohy mij een
hand gaf en zei dat hij al veel over mij en ook over captain Siahaya had
vernomen van luitenant Scholten en sergeant Pieters van het KNIL beiden
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verbonden aan de Darmokazerne in Soerabaja. Ook had hij het een en ander
gehoord van de heer Da Costa, de districtsbestuurder te Manggarai op Flores.
Minister Nanlohy was erg blij met de maritieme ondersteuning van de KOALAS die
hard nodig was om de aanvallen van de RI-schepen te pareren en prees daarbij
onze daadstelling en opoffering. Voorts zei hij zich de risico’s te realiseren die
verbonden waren aan de kaping en dat de radioverbinding tussen de KOALAS en
Radio Ambon wegens veiligheidsoverwegingen gestaakt moest worden en men
moest overgegaan op het gebruik van de seinlampmethode.
Het gesprek ging snel van de hak op de tak, waaruit Alex en ik direct al
doorhadden dat er serieuze aanvallen door het republikeinse leger van Soekarno
ondernomen waren om de bevolking onder druk te zetten. Het kabinet stelde er
prijs op om met mij, Siahaya en Matulessy morgen een onderhoud te hebben
over o.a. de verdere plannen, strategieën en inzetbaarheid van de KOALAS en
haar bemanning, om diverse defensieve taken uit te voeren.
Het voormalige KNIL-detachement, beschikbaar gesteld door overste Nouta en
luitenant Scholten van het KNIL-depot van de Darmokazerne te Soerabaja, onder
commando van sergeant Matulessy, is bij binnenkomst in het territoriale gebied
van de RMS automatisch overgegaan in het reguliere leger van de RMS; De
Angkatan Perang, samengevat in de APRMS. Eerst werd ons enige rust gegund
voegde hij er aan toe. Gezamenlijk en naast elkaar voeren wij verder en
passeerden de kolensteiger en het kustplaatsje Wainitoe en kwamen we weldra
in het havengebied, waar wij afmeerden aan de kade van Amboina.
Het was vrijdag 28 juli 1950, tijd 09:30 uur.
Terwijl de kade en het haventerrein vol stroomde met militairen, burgers en
havenautoriteiten, kwam er ook nog een muziekkorps bij. Plotseling klonken er in
de haven en vanaf de kade welkomst- en vreugdeschoten waar je van schrikt. Ik
zag enkele mensen schichtig wegduiken en even was de menigte in beweging.
Als de kade groot genoeg zou zijn geweest dan had heel Amboina op de kade
gestaan. Nu stonden er nog drommen mensen die geen plaatsje op de kade
hadden weten te bemachtigen voor de hekken van het haventerrein. Iedere
vierkante decimeter was bezet en iedereen stond te dringen om toch maar niets
te hoeven missen. Vreugdeschoten en vreugdekreten werden overal gehoord en
door ons beantwoord. Ook bij ons aan boord was het een lawaai van kreten en
schoten in de lucht. Het leek op een jaarwisseling. Iedereen die een wapen had
vuurde in de lucht om uiting te geven aan de binnenkomst van de KOALAS,
waarmee wij een risicovolle kaping tot een goed einde hadden weten te brengen.
Leger en regeringsautoriteiten kwamen de kade op en moesten veel moeite doen
om door de massa te komen, om de kade en de KOALAS te bereiken.
De trossen van de KOALAS werden door Matulessy en Wattimena om de bolders
gelegd en intussen hadden onze roergangers in samenwerking met onze
machinisten, de KOALAS keurig afgemeerd. Vanaf de kade werd de valreep aan
boord getrokken. Captain Siahaya was intussen met minister Nanlohy naar het
HDC-dek gegaan onder begeleiding van Thomas en Johan ‘Zeepoes’ Saherlawan
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om nader kennis te maken met alle vrouwen en kinderen. Dat was een
sympathiek gebaar, want ook zij waren aan alle gevaren blootgesteld.
De oorspronkelijke bemanning van de KOALAS de heren Sujitno, Sukidjan, Tantjoh
en Masuki, die ook onder mijn verantwoordelijkheid vielen, worden straks met
een gereedstaande GMC Masterjeep opgehaald en door de Sociale Dienst van
Kota Ambon opgevangen. Voor het retourtransport van de vier oorspronkelijke
bemanningsleden van de KOALAS was ik ook verantwoordelijk en het is mij op het
hart gedrukt, dat deze mensen weer met hun familie herenigd zullen worden.
Zolang ook zij op Ambon zaten, genoten zij hun bewegingsvrijheid en voor
machinist Sujitno, die ik nog bedankt had voor zijn technische kennis, had ik nog
een goed woordje gedaan. Dat werd later nog bevestigd door machinist
Pattipeiloy, want ik had de oorspronkelijke bemanning van de KOALAS sinds onze
aankomst op Ambon niet meer gesproken.

Hetzelfde gold voor mijn ex-collega’s van de Marine Basis Politie, Kneefel, Liem
en ‘Feigling’. Zolang de vrede niet getekend werd zullen ook zij op Ambon
moeten verblijven. Te zijner tijd komen ze wel weer op hun thuisbasis op
Madoera terug, waar ze hun ‘stoere’ verhalen kunnen ophangen over ‘een
avondje stappen’. ‘Kauwert’ gaf te kennen bij ‘zijn groep’ te willen blijven waarop
Alex en ik elkaar aankeken en ik tegen hem zei: “Oké, zo nodig hoor je dan van
mij!” Ook hij kreeg ergens met vrouw en hond onderdak. Waar, weet ik niet en
het interesseerde mij ook niet.
‘Kauwert’ die later betrapt werd in het doorgeven van berichten aan de TNI door
met een spiegel te seinen, werd vanaf dat moment scherp in de gaten gehouden
door de militairen van de RMS. Van het eiland Ambon kom je niet zomaar af,
want het lag al bijna in een wurggreep van de TNI.
Negen mensen en een hond uit ruim1 werden onder bewaking van twee
gewapende ex- KNIL soldaten direct als eersten afgevoerd.
Onder goedkeurende blikken bekeek de heer Nanlohy de opgestelde bewapening
aan boord en Matulessy en Wattimena, die zich ook bij de ‘rondleiding’ hadden
aangesloten, kregen van minister Nanlohy een compliment voor de staat van
paraatheid.
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Voordien hadden wij met Matulessy, Wattimena en Oom Sapulette afgesproken
dat niemand van boord zou gaan, zonder eerst een dankgebed uit te spreken
voor de behouden vaart. Alex dacht dat dit tijdstip nu wel zo ongeveer gekomen
was en gaf mij een seintje, waarop ik naar de brug ging en op de door ons nog
nooit gebruikte scheepshoorn een dreun gaf, waar ik zelf van schrok.
Het dominante geluid schalde door de haven en vond zijn weerklank in de
weerkaatsing tegen de muren van de havenbebouwing en dat had een direct
effect. Zowel aan boord van de KOALAS als op de kade werd het geroezemoes al
minder en verstomden de vreugdekreten, het luidruchtige gepraat en gelach.
Gespannen keken de mensen waar het geluid vandaan kwam.
Vanaf de brug deelde ik toen mede, dat wij niet van boord zouden gaan zonder
eerst een dankgebed uit te spreken onder leiding van Oom Sapulette, onze
voorganger aan boord. Autoriteiten op de kade hadden al contact gemaakt met
Matulessy en Wattimena en de ex KNIL-militairen stonden al opgesteld. Bij
enkele commando’s van Wattimena sprongen zij allen in het gelid, waarop Oom
in alle rust en eenvoud een dankgebed uitsprak en God dankte voor onze
behouden vaart.
Voor de mensen die al in de vrijheidsstrijd gevallen waren voor de RMS vroeg hij
een minuut stilte, waarna hij met het Onze Vader eindigde waar vrijwel iedereen
aan mee deed. Het 'Onze Vader' dat uitgesproken werd door alle mensen op de
kade en aan boord van de KOALAS gonsde golvend door de haven.
Ik werd gegrepen door zoveel kracht in het geloof en vond het erg aangrijpend
en dat gevoel maakte mij stil van binnen. Kort daarop kwam er een bevel van de
kapelmeester op de kade. Iedereen was doodstil en het Wilhelmus klonk plechtig
over de baai. Toch namen de militairen en vele MWO-gedecoreerden de houding
aan en bij ons aan boord was het niet anders.
Bij het aanschouwen en horen van zoveel devotie en mijn eigen volkslied, kon ik
van emotie mijn opwellende tranen niet bedwingen en liet ze dan ook de vrije
loop, net als Alex die intussen naast mij op de brug was gekomen.
Ondanks dat ik mij liet meevoeren op de hymne, voelde het ook erg dubbel.
Hier staan we dan! Alex en ik, samen op de brug van de KOALAS waar de
Nederlandse driekleur opgegaan en verwerkt is met de groene onderbroeken en
hemden van het KNIL in de Ambonese vlag en die nu op het achterdek wappert
terwijl het Wilhelmus klinkt.
…’dat ik doch vroom, mag blijven uw dienaar t’aller stond. De tirannie verdrijven
die mijn hart doorwondt’…
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Ik schaamde mij om Nederlander te zijn…

Capt. ALRMS Richard J. De Rijk

Capt. ALRMS Alex Siahaya
De foto van Alex Siahaya vond ik terug
in een oud fotoarchief

Onze tranen trokken glimmende strepen over onze wangen tot onder onze kin en
wij waren gelukkig dat onze daadstelling zo enorm veel sympathie had gevonden
bij het strijdende Ambonese volk. We waren niet de enigen die last hadden van
emoties en velen liepen hun tranen weg te vegen.
Hiermee waren onze opgekropte emoties van de kaapvaart tot uiting gekomen
en het deed ons allen goed.
We streden voor een eerlijke zaak en niet voor het verraad! De sympathie die
het Ambonese volk toonde was oprecht gemeend en we waren blij dat we hen
een wapen in handen konden geven, waarmee zij hun eilandenrijk konden
verdedigen en hun vrijheidsstrijd konden voortzetten.
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