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niet ver van de eerder genoemde Serangbaai. Lapod werd met een jol
naar de kust gebracht maar moest de laatste tientallen meters dwars door
de branding naar het strand zwemmen, waarbij hij zijn in zwemvesten
verpakte bagage (daaronder een zware pistoolmitrailleur met vijftig pa-
tronen en noodrantsoenen voor twee dagen) voorttrok door middel van
een lijn die hij om zijn middel had gedaan. Er was afgesproken dat hij,
eenmaal aan land, met zijn seinpistool een teken zou geven. Dat teken
bleef uit. De 'K 12' voer weg.

Van Lapods verrichtingen weten wij slechts dat hij er in slaagde, aan
de geïnterneerde vrouw van een van de opvarenden van de 'K 12' de
honderd gulden te doen toekomen welke die opvarende hem ter hand
had gesteld. Hij werd evenwel spoedig gearresteerd en in mei '43 geëxe-
cuteerd. Daarvan drong niets tot Australië door en het gevolg daarvan
was dat op alle afgesproken afhaalplaatsen vergeefs naar Lapod werd
uitgezien en dat een parly die in februari '45, twee jaar na Lapods
aankomst, naar Java werd gezonden, de speciale opdracht kreeg, zich op
de rzde van elke maand om half één 's middags voor de rechtervleugel
van het hoofdpostkantoor van Soerabaja te bevinden en daar uit te zien
naar iemand die zich voortdurend onder de linkeroksel krabde.

Ook operatie Tiger III was mislukt.

*

Niet alleen naar Celebes en Java hadden Egerton Mott en Quéré parties
gestuurd maar ook naar Cerarn in de Molukken, naar het noorden van
Nederlands-Nieuw-Guinea en naar de Aroe-eilanden (zie kaart V op
pag. 65).

De party naar Ceram werd geleid door luitenant-ter-zee tweede klasse
H. P. Nijgh (een blanke) en telde verder zeven minderen van wie de
meesten uit de Molukken afkomstig waren. Geen van die zeven sprak
Nederlands maar Nijgh kende zo weinig Indonesisch dat de zeven in
Cairns tijdens hun opleiding de hulp moesten ontvangen van een Ne-
derlandse onderofficier die wèl goed Indonesisch sprak en die als tolk
kon optreden. De opleiding stelde in die tijd nog niet veel voor, er waren
bijvoorbeeld nog geen landingsboten aanwezig waarmee men kon
oefenen. 'Nijgh, aldus Nortier, 'gaf zelf wat lessen over Japanse unifor-
men, bewapening en uitrusting aan de hand van Engelse stencils. Door
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