
Op 31 december moesten 
we naar de plek des on heils 
om ik weet niet wat te gaan 
doen, want we zijn niet van 
boord geweest. Ik zie nog 
steeds de haaienkooien van 
de dui kers voor me die 
langs Hr.Ms. “Amsterdam” 
hingen. Men probeerde de 
veronge lukten en de restan-
ten van het vlieg tuig boven 
water te halen. Alleen het 
staartstuk met daarin één 
marineman kon worden 
geborgen, de overige stuk-
ken werden niet gevonden. 
Het was in 1998 toen mijn 
zoon “de Telegraaf” zat te 
lezen en me attendeerde op 
een verhaal over dat 
Mariner-onge luk in de 
Patipibaai. Ik kon mijn ogen 
niet gelo ven. Gerhard de 
Bruyn vertelde wat hem 
toen was overkomen. Een 
beetje fantasie was hem 
volgens mij niet vreemd. 
Ruim 38 jaar had ik met de 
ge dachte geleefd dat er 
toen slec hts één overle-
vende was. Later hoorde ik 
dat dat luitenant Slikker 
was. En dan nu dit bericht 
over drie over levenden. Zij 
zijn op wonder baarlijke 
wijze uit dat vlieg tuig geko-
men, hebben zich drijvende 
weten te houden aan een 
losgeslagen brandstoftank 
en zijn vervolgens door 
Papoe a’s in een prauw 
getrokken. Later zijn 
Gerhard de Bruyn en Miel 
Koel huis door Hr.Ms. 
“Amster dam” opge haald. 
In 1997 werd een Fakfak-
reünie georganiseerd. 
Tijdens de voorbe rei ding 
kreeg ik een telefoontje van 
Henk Luyt. Hij zei dat hij 
dia’s over ons leven in 
Fakfak had overgezet op 
een videoband. We zagen 
toen o.a. dat aan Papoe a’s 
uit Roemba ti door CDT de 
Rochemont onderscheidin-

gen werden uitge reikt. 
Pieter was op deze reünie 
aanwezig en zag zich zelf na 
al die jaren weer terug. 
Toen die onderschei dingen 
werden uitge reikt was ik al 

een paar maanden thuis. 
Henk bood mij na afloop 
van de reünie deze video-
band aan. 

 De Bruyn had zijn tele-

foonnummer in dat 
krantenarti kel vermeld en 
deed een oproep aan men-
sen die hem inlichtingen 
zouden kunnen geven. Ik 
belde direct op en zei dat ik 

zijn redders op video had 
en dat ze een onder-
scheiding hadden gekre-
gen. Hij wist niet wat hij 
hoorde.
Met die Mariner-vliegboten 
was het slecht vliegen. 
Volgens insiders was de 
handelbaarheid matig en 
de kwali teit slecht. 
Vliegende doodskisten 
waren het. In juli 1959 
verongeluk te het vierde of 
vijfde toe stel en alle acht 
beman ningsleden kwamen 
om. In Goa zijn die mensen 
begraven. 
Op de televisie verscheen 
op een moment een 
reporta ge over wat er toen 
gebeurd is. Via een kennis, 
die bij de televisie-omroep 
werkt, kreeg ik de video-
band van deze reportage in 
han den. Ik zei dus ook nog 
tegen de Bruyn: weet u dat 
er een uitzen ding is 
ge weest over Goa? Ook dat 
wist hij niet. Ik heb die ban-
den toen laten kopi ëren en 
tijdens een indruk wek-
kende reünie van de 
Mariner-mensen op Val-
kenburg zijn die toen 
ge draaid. Henk Luyt had 
zijn oor spronke lijke band 
aangepast en een totaal-
verhaal met onderti teling 
gemaakt van wat er zich die 
zeven tiende december had 
afge speeld.

Het heeft geen zin te vertel-
len hoe het zover gekomen 
is dat drie van de vijf red-
ders in de Patipibaai terug-
gevonden zijn. U hebt er in 
verschillende bladen vol-
doende over kunnen lezen.

Achtergronden bij het mariner-ongeluk 
in de Patipibaai

Door  Jos van de Konijnenberg

Op 12 december werden we met de LCPR via Steenkool naar de 

kampong Babo gebracht, waar nog een aantal onontplofte bommen 

lagen. Deze staken soms ruim boven de grond uit en dat was natuurlijk 

ge vaarlijk voor de bewoners. Zij moesten een paar dagen ergens anders 

naar toe en de bommen werden tot ontplof fing gebracht. 

Op 17 december kwam een “Mariner” overge vlo gen, het toestel 

waarmee ik van Biak naar Fakfak ben ge bracht. Dit toestel landde regel-

matig voor de kust van Fakfak. En ook op die 17e ging het richting kazer-

ne. Wij riepen: “post!!” Ik meen dat het de vol gende dag was dat luitenant 

Prins vertelde dat het toestel in de buurt van Fakfak was veronge lukt. 

Verder wist hij op dat moment niets te melden. Toen we een week later in 

de kazerne terug waren hoorden we dat er één 

overlevende was. Gerard Slikker was zwaar gewond per prauw door 

Papoe a’s naar Fakfak ge bracht. Zij moeten ongeveer acht uur geped deld 

hebben, gegeven de afstand van 80 - 90 kilome ter. Slikker werd in het 

zieken huisje opgeno men en is later opgehaald. Post hebben we 

niet gekregen, die is mee de diepte ingegaan.

Uitreiking onderscheidingen aan de redders door CDT Pieter de Rochemont, 
rechts vooraan.
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