
DE GEHEIME DIENSTEN

zienlijk grotere afstand zou moeten afleggen. Het was Commander Feldt,
hoofd van de Section Combined Field Intelligence van het AlB, die er te Port
Moresby, zonder dat Egerton Matt en Quéré van iets wisten, bij Staver-
man en de leider van de Australische party, een luitenant van het Austra-
lische leger, op aandrong, de zeer aanzienlijk verzwaarde opdracht toch
te aanvaarden - beiden deden zulks.

Zij begonnen op 21 januari '43 aan hun tocht, vergezeld door ca.
vierhonderd dragers. Na omstreeks twee weken weigerde de korporaal
die tot Stavermans party behoorde, diens leiding verder te aanvaarden
(hij keerde naar Australië terug).' De twee parties trokken verder en
vonden in het oerwoud twee eerder uitgezonden Australische parties die
in grote moeilijkheden verkeerden. Zij scheidden na bijna een balf jaar,
toen zij een tocht van ca. 360 km langs verschillende rivieren en een
voetrnars van ca. 900 km (de afstand van Amsterdam naar Lyon) achter
de rug hadden. Stavermans party (wij weten niet wat de Australische party
na de scheiding heeft gedaan) trok op IS september de Australisch-
Nederlandse grens over. Vandaar voerden hij en een van de twee Am-
bonnezen een verkenning uit in de richting van Hollaudia. De Japanners
hadden evenwel van Papoea's gehoord dat zij naderden - ca. 50 km ten
zuiden van Hollandia vielen Staverman en zijn metgezel in een hinder-
laag. Staverman sneuvelde, de Ambonnees kon zich weer bij de Austra-
lische sergeant en de tweede Ambonnees voegen. De sergeant vernielde
zijn zender die te zwaar was om mee te nemen - gedrieën trachtten zij,
de heenweg volgend, zich in veiligheid te brengen. Enkele weken later
werden zij door Papoea's gevangen genomen en aan de Japanners uitge-
leverd; de Australiër werd doodgeschoten, de twee Ambonnezen werden
onthoofd.

Van Eechouds waarschuwingen waren in de wind geslagen - er was
met Stavermans party geschied wat hij had voorspeld. De party had enkele
locale gegevens kunnen doorseinen met betrekking tot de streken die zij
op haar moeizame tocht had gepasseerd, geen gegevens even wel over
Hollandia.

*

Wat had het werk van Egerton Matt en Quéré na ongeveer een jaar
opgeleverd? Vrijwel niets.

In september '42 was op Java de poging om van Arckens partyaan land


