
DE GEHEIME DIENSTEN

munten - er was gedacht aan een inzet van enkele maanden. Daarbij was
zowel met Brocx als met Bergsma de afspraak gemaakt, dat de 'K I2'

begin februari '43 opnieuw zou verschijnen, t.W. op de 6de in de Serang-
baai, en zouden die ontmoetingen niet lukken, dan zou de boot eind
april en eind juli wederom aanwezig zijn, nu bij het eilandje Sempoe
(zie kaart III), waar dan, naar gehoopt werd, Bergsma en Brocx (of een
van hen beiden) met hun party-leden in een prauw zouden komen
aanzeilen. Voor al die ontmoetingen waren gedetailleerde veiligheidste-
kens afgesproken. Meer nog: er was rekening gehouden met de moge-
lijkheid dat Bergsma en Brocx niet op die ontmoetingsplaatsen zouden
kunnen verschijnen. Waren zij dan aan hun lot overgelaten? Neen: hun
was opgedragen om van september '43 af om de twee maanden op de
j de, t j de of z j ste van de desbetreffende maand Of zelf naar het grote
plein in Blitar te gaan Of daar een van hun party-leden heen te zenden,
en zij zouden daar dan, naar vertrouwd werd, een andere geheime agent
ontmoeten die zich (wij weten niet hoe) aan hen zou kenbaar maken.
Het is duidelijk: Bergsma en Brocx zouden veel op Java moeten reizen
- van der Veen had, in Australië aangekomen, medegedeeld dat de
treinen regelmatig gecontroleerd werden. Noch Bergsma noch Brocx
bezat een pendaftaran - de vervalsingsafdeling van Egerton Motts dienst
was er niet in geslaagd, het Japanse document na te maken.

Op 27 november '42 bereikte de 'K 12' de Serangbaai: de party van
Brocx werd als eerste afgezet. Er stond geen branding. Brocx, Iswahjoedi
en een tweede Indonesiër gingen aan land - de bedoeling was dat de
derde, marconist Oentoeng, met de zender een etmaallater zou volgen,
als Brocx na aankomst op de wal een afgesproken lichtsignaal had
gegeven. Er kwam evenwel geen enkel signaal - mogelijk was het
seinpistool defect. Twee etmalen lang hield de commandant van de
'K I2' vervolgens de kust van de Serangbaai onder observatie - geen
signaal. Dus besloot hij, Oentoeng en diens zender meenemend, naar de
Prigibaai te varen. Ook daar stond geen branding, de party van Bergsma
kwam zonder moeilijkheden aan land. Naar Australië terugvarend bleef
de 'K 12' drie etmalen in de buurt van de Serangbaai maar van Brocx
werd niets gemerkt.

De twee parties beschikten dus over slechts één zender. Met die zender
zijn een of twee telegrammen verzonden. Begin januari '43 namelijk
berichtte Quéré telefonisch aan de staf van het Allied Intelligence Bureau':

1 Notitie, II jan. 1943, van de Allied Intelligence Service (ARA, Alg. Seer., Eerste
Zending, XXIV, 20-r).
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