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Vertrokken in den nacht van 1 op 2 Februari 1942 van Tandjong Priok met een K.P.M.-boot, loopende 
ca. 8 tot 10 mijl, opdracht bekend gemaakt toen wij in volle zee waren: het afhalen van militair en 
burgerpersoneel van het eiland Banlal. Palembang was oenige dagen daarvoor bezet door de 
Japannezen. Bij het dag worden op Dinsdag 3 Februari kwamen wij op de reede van Barka. De 
Commandant gaf opdracht aan den Kapitein van den K.P.M.'er om zoo vlug mogelijk de menschen te 
halen van het eiland en wij bleven zelf onder stoom liggen op de reede. + 6u30 Werden mij verkend 
door een vijandelijk vliegtuig, wij hadden geen eigen verkenner bij ons. Ten 9 uur vertrokken wij met 
de K.P.M.'er en alle geëvacueerde (ca. 10 mijl varende) van de reede van Banka, ca. 12 uur Algemeen 
alarm, torpedojager in zicht, 3 salvo's afgegeven met de 12 c.m. batterij. Er werd niet teruggevuurd en 
toen wij dichterbij kwamen bleek het een eigen jager te zijn, n.l. Hr.Ms. "Van Ghent", die eenige weken 
daarvoor op een rif was geloopen. 's middags om + 1 uur 30 luchtalarm, vliegtuigen in zicht, 20 
vliegtuigen en 1 verkenner.  De eerste aanval was op de K.P.M.'er die direct midscheeps getroffen werd 
en in brand vloog. De Commandant was intusschen overgegaan tot tempo 5 + 30 mijl en was gaan zig-
zaggen. Bij de eerste aanvallen vielen de bommen een 100 meter voor of achter het schip, bij de 
volgende aanvallen kwamen de bommen steeds dichter bij te vallen, de vliegtuigen hadden zich 
intusschen in 3 afdeelingen gesplitst die van verschillende zijden aanvielen. De mitrailleurs en de 7,5 
c.m. hadden steeds bij iedere aanval geschoten, doch de vliegtuigen bleven op 6000 a 7000 meter 
hoogte. Bij ongeveer de zevende aanval kregen wij een near misser aan S.B., de vaart bleef in het schip. 
Bij de 9e aanval kreeg het schip een voltreffer tusschen de 7,5 c.m. en voor torpedo-kanon, een 
voltreffer bij dekhuis Officieren en achter torpedo-kanon en een near misser aan S.B. Het schip begon 
direct te zinken. Degenen die niet direct gedood zijn, zijn toen over boord gesprongen. De 
Commandant sprong van de brug af in het water, maar is waarschijnlijk door een of ander voorwerp 
dat over boord viel geraakt, want er is later niets van hem vernomen. De dokter die in de longroom 
aan het werk was is waarschijnlijk direct gedood. In de voormunitie-bergplaats en voorstookplaat zijn 
alle menschen gered. Ik was zelf bij de voormunitie-bergplaats ingedeeld onder de bak, doch alle 
patronen voor de 7,5 c.m. waren al afgegeven aan het 7,5 c.m. bordes. Op de achterstookplaat is 
niemand gered. Er dreven verschillende reddingvlotten buitenboord. Toen wij in de reddingvlotten 
kropen was het schip al gezonken tot aan de punt van de bak. Toen wij in de reddingsvlotten dreven 
was het ca. 3u45, de aanval had + 2 uur geduurd. De Oudste Officier heeft direct de vlotten bij elkaar 
genomen en de menschen die nog rondzwommnen opgenomen. Wij hadden 3 vruchten opgepikt en 
in de vlotten genomen, want er was geen water of voedsel in de vlotten. De vlotten waar ik toe 
behoorde bestonden uit 13 stuks, 53 man, waaronder 10 gewonden die wij op sleeptouw hebben 
genomen. Er was nog een andere afdeeling vlotten waarin + 30, die later een boot hebben gevonden 
waarin zijn overgestapt. Deze afdeeling is een dag voor onze groep opgepikt. Van Dinsdagmiddag tot 
Zaterdagniddag zijn wij met de Zuidelijke stroom medegedreven en werden bij de kust van Cheribon 
door de X.16 vliegboot opgepikt. De 3 vruchten die wij hadden medegenomen werden 's morgens 
verdeeld, iedereen dag een stuka onder 53 aan. De Officier M.S.D. der 2e klasse Honig is den 3en dag 
overleden vanwege de verwondingen aan zijn rug. 
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