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Zeldzaam zicht op WO II B-25 Mitchell-
bommenwerperswrak onthuld tijdens laagwater van
Darwin
Door Jano Gibson

bijgewerkt Vrijdag 5 januari 2018, 7:20 uur

Dr. Silvano Jung wijst vooruit naar de metalen voorwerpen die worden bewaard door eendenmossel en die in het
ondiepe water liggen.

"Hier hebben we het wrak van een B-25 bommenwerper", zegt de zeearcheoloog, boven op een rots van de kust van
Darwin.

"Je kunt daar twee motoren zien en ik sta op het punt om naar de vleugel te lopen."

Het is de laatste rustplaats van de N5-140, een B-25 Mitchell-bommenwerper die op weg was naar de noordkust van
Timor voor een gewapende verkenningsmissie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

FOTO: Het eb geeft Dr. Silvano Jung een kans om het belangrijke stuk militaire geschiedenis te onderzoeken. (ABC News: Mitchell Woolnough)

Maar kort na het opstijgen van RAAF Base Darwin op 5 april 1943 stortte het vliegtuig in en doodde de twee Australiërs
en drie Nederlandse piloten aan boord.

Het wrak, 800 meter uit de kust van Nightcliff, is alleen zichtbaar tijdens extreem laag water.

Wanneer het water tot slechts 0,34 meter daalt, geeft het Dr Jung de kans om dit belangrijke stuk militaire geschiedenis
te onderzoeken.

http://www.abc.net.au/news/
http://www.abc.net.au/news/jano-gibson/166982
http://www.abc.net.au/news/2018-01-05/dr-silvano-jung/9306470
http://www.abc.net.au/news/2018-01-05/dr-silvano-jung/9306470


8-1-2018 Rare view of WWII B-25 Mitchell bomber wreckage revealed during Darwin low tide - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

http://www.abc.net.au/news/2018-01-05/low-tide-in-darwin-reveals-wreckage-of-wwii-b25-mitchell-bomber/9306444 2/3

Darwin's ondergedompelde
geheimen

De laagste getijden van het jaar onthullen
scheepswrakken, zeeleven en puin op de oevers van
Darwin

FOTO: de vleugels van een B-25 Mitchell-bommenwerper die tijdens WO II off-shore in Darwin neerstortte. (ABC News: Mitchell Woolnough)

"Het is nog steeds vrij goed bewaard gebleven," zegt hij.

"Als je wat van de zeepokken en schaaldieren wegkrabt, ziet het eruit alsof het daar
gisteren is gedropt."

Het is tien jaar geleden dat dr. Jung de site voor het laatst bezocht, en deze keer komt hij met een drone.

"Het geeft me de mogelijkheid om luchtfoto's van de site te maken die
nuttig zijn bij het volgen van de site door de jaren heen," zegt hij.

Terwijl Dr Jung de GPS-locatie van het wrak vastlegt, komt een lokale
familie hem bij eb na met het verkennen van de rotspoelen.

Ze zijn zich niet bewust van de historische betekenis van de site.

"We kwamen dit een paar jaar geleden tegen toen we gewoon bij eb op
het rif liepen en dachten dat het een boot was", zegt Simon Matthews
terwijl zijn twee jonge zonen toekijken.

'En het was pas toen we jullie leerden kennen en beseften dat het een
oude bommenwerper was.'

De B-25 Mitchell Bomber is slechts een van de vele verborgen geheimen
die worden onthuld tijdens extreem laag water in de haven van Darwin.
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FOTO: De Mitchell Bomber B-25 droeg twee Australische en drie Nederlandse piloten. (Meegeleverd: verzameling Bob Alford)

Er is een schip dat is neergestort tijdens Cyclone Tracy, een trawler die geen wilde stormen overleefde en een Catalina-
vliegboot die tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder vele anderen, zonk.

"En deze sites zijn erg belangrijk als onderdeel van onze geschiedenis en identiteit," zegt Dr Jung.
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