
DE GEHEIME DIENSTEN

zich vijandig gedroegen (wij herinneren er aan dat het in Australië bekend
was dat de bevolking op het grootste eiland, Jamdena, in maart '42 alle
Nederlanders eigener beweging had opgepakt en aan de Japanners uit-
geleverd) en uit latere berichten bleek dat de schuilplaatsen van Sheldons
partyaan de Japanners waren doorgegeven. Na 8 maart werd er geen
bericht meer ontvangen.

Sheldon en zijn twee metgezellen zijn in augustus '43 door de Japan-
ners gevangen genomen en vervolgens geëxecuteerd.

*

Ook de party die naar het noorden van Nederlands-Nieuw-Guinea
vertrok, werd ingezet om MacArthur aan de inlichtingen te helpen die
deze voor zijn offensief in de richting van de Philippijnen nodig had - hij
wilde vooral weten hoe sterk de Japanners waren in het gebied van
Hollandia en van Wewak (zie kaart VII op pag. 189). Er waren daartoe
twee parties gevormd, een Australische en een Nederlandse, en de be-
doeling was dat zij van Port Moresby uit (zie kaart VI op de pag.'s 80-81)
per vliegtuig zouden worden gebracht naar een punt op de noordkust van
Nieuw-Guinea, ca. 80 km ten oosten van Hollandia. Van Eechoud, de
commandant van de Veldpolitie te Manokwari, die in augustus '42 door
een Amerikaanse Catalina van de Idenburg-rivier was opgehaald, werd
gevraagd om als leider van de Nederlandse party op te treden - hij
weigerde, o.m. er op grond van zijn eigen ervaring op wijzend dat men
de Papoea's niet kon vertrouwen en dat de lagere Indonesische bestuurs-
ambtenaren in het gebied van Hollandia nauw met de Japanners samen-
werkten; de missie naar dat gebied beschouwde hij als zelfmoord. Van
Eechoud was een ervaren oerwoudloper - zijn weigering werd hem niet
in dank afgenomen: er werd hem gezegd dat hij zich niet meer met het
geheime werk mocht bemoeien en hij kreeg een andere functie, nl., zoals
reeds vermeld, die van toezichthouder in het grootste werkkamp van de
KPM-stakers.

Na van Eechoud weigerde nog een tweede (ons onbekende) candidaat.
De missie werd aanvaard door de derde: de negentienjarige sergeant
H. M. Staverman, een Indische Nederlander, op Java geboren, die even-
wel maar kort in Indië had geleefd en het oerwoud niet kende - hem
was meegedeeld waarom de twee eerdere candidaten hadden geweigerd.
Dat schrikte hem niet af. Er werden aan Staverman een Australische
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