
DE OPLEIDING IN AUSTRALIË

Aan hen werden anderen toegevoegd, o.m. enkelen van de adelborsten
die uit Ceylon naar Engeland waren gezonden, enkele militairen uit de
Irene-brigade en zes Engelandvaarders - er bevonden zich in Cairns twee
Nederlandse officieren en ca. veertig onderofficieren en manschappen,
toen kapitein van der Veen er in november '42 op inspectie kwam.

Twee missies waren toen al mislukt: van de in juni naar Celebes
uitgevaren party-Hees was na een eerste onduidelijk signaal niets meer
vernomen en op Java's zuidkust was in september de party-van Arcken
er niet in geslaagd, langer dan vier-en-twintig uur aan wal te blijven: zij
had haar zender verspeeld en was aan boord van de 'K I2' naar Australië
teruggevaren.

*

Na de terugkeer van de party-van Arcken hadden Egerton Mott en Quéré
besloten, de nieuwe parties die zij successievelijk naar Java zouden zen-
den, met één codewoord aan te duiden: Tiger; op dat woord zou een
Romeins cijfer volgen.

Begonnen werd met een combinatie: Tiger I en Tiger II zouden tegelijk
worden ingezet. Conform Egerton Motts algemene richtlijn werden
beide parties door Europeanen geleid: Tiger I door luitenant-ter-zee
tweede klasse W. Bergsma, een blonde Fries, Tiger II door luitenant-ter-
zee derde klasse B. Brocx, een Indische Nederlander die evenwellicht-
getint was. Van Tiger I maakten voorts twee Indonesiërs deel uit (een van
hen was een Ambonnees), van Tiger Il drie, onder wie Iswahjoedi die al
tot de party-van Arcken had behoord. Een van die twee, respectievelijk
drie Indonesiërs zou als marconist fungeren.

Het was de oude 'K 12' die Tiger I en Tiger II naar hun landingsplaatsen
moest brengen, beide opnieuwaan de zuidkust van Oost-Java (zie kaart
III op de pag's 58-59): Tiger [naar de Prigibaai bezuiden Madioen, Tiger
II ca. 60 km ten oosten daarvan in de Serangbaai. 'De taak van Tiger I en
Tiger II omvatte', aldus Nortier, 'het verzamelen van algemene en mili-
taire inlichtingen over Java' (zij moesten speciaalnagaan of de Japanners
nieuwe vliegvelden hadden aangelegd). 'Beide ploegen dienden onder-
ling contact te houden, berichten uit te wisselen en elkaar op alle
mogelijke manieren te steunen." De twee parties hadden een groot bedrag
aan geld bij zich: elk ca. f 50000, gedeeltelijk in gouden en zilveren

I Nortier, p. 78.
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