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zwak en [onze] fighters kunnen er niet komen. De Japs hebben nu de meren
grondig verkend en de Bruyn seinde gisteren: 'Het zal wel te laat zijn, wanneer
ge komt!"1

De riskante vlucht waarbij van der Plas meevloog, mislukte. Om buiten
het bereik van de Japanse jagers te blijven moest de Catalina, gecomman-
deerd door luitenant-ter-zee eerste klasse W. O. P. R. Aernout, de Wis-
selmeren trachten te bereiken van het noorden uit, d.w.z. uit het gebied
van de Geelvinkbaai en dan dwars over de bergketens van Centraal-
Nieuw-Guinea. 'Dat betekende dus voortdurend vliegen boven de 5400
meter', vertelde van der Plas aan de Enquêtecommissie.

'Wij zaten in een tropenpakje op die hoogte en het vroor en sneeuwde. Wij
kregen ijsafzetting. Toen wij op een gegeven ogenblik bij een opklaring zagen
dat wij tussen de bergketenen vlogen, zei op mijn vraag: 'Hoe koerst u nu?' de
lakonieke bestuurder: 'Waar het het minst donker is, daar is de minste kans om
tegen een berg te vliegen.' Ik heb voor deze jongens de allergrootste bewonde-
nng .

. . . We hebben het niet kunnen halen; we hebben boven de Wisselmeren in
de wolken rondgecirkeld en hebben enige malen in de zon gevlogen om het ijs
kwijt te raken. Drie keer hebben wij getracht naar het zuiden te komen maar
tegen zonsondergang werden wij zo sterk naar beneden gedrukt door de ijsaf-
zetting, dat wij het moesten opgeven. Wij zijn ... na zonsondergang met veel
geluk geland op de Rouffaer-rivier, die zeer gezwollen bleek en boomstammen
meevoerde. Na een ellendige nacht, volgend op een miserabele dag, hebben wij
onze voorraden overboord gezet om een betere kans te maken weg te komen en
zijn wij weer met veel geluk opgestegen? -

via Boven-Digoel vloog de Catalina naar Australië terug.
Een maand later waagde Aernout een nieuwe poging - nu vloog

schout-bij-nacht Koenraad mee, wiens aanwezigheid door Aernout en
zijn bemanning niet op prijs werd gesteld omdat hij met zijn gewicht (hij
woog 95 kilo) het opstijgen van de op ca. I750 meter hoogte liggende
Wisselmeren (een hoogte waarop de motoren niet hun normaal vermo-
gen konden opbrengen) zou bemoeilijken. Deze vlucht slaagde: het veruit
grootste deel van de groep-de Bruyn werd geëvacueerd - de controleur
zelf bleef met een korporaal-telegrafist, een tweede korporaal, zes man
Indonesische Veldpolitie en één Timorese helper op post. Het was ove-

I Brief, 18 april 1943, van van der Plas aan van Maak. 2 Getuige van der Plas, Enq.,
dl. VIII c, p. 1359.
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