
DE GEHEIME DIENSTEN

en in de Pangpangbaai bevinden waar op contact werd gehoopt met,
respectievelijk, Bergsma en Brocx, Lapod en Soejitno. Van Bergsma en
Brocx werd evenwel niets gemerkt en in de Pangpangbaai kwamen op
I augustus Lapod en Soejitno ook al niet opdagen. Van Dulm, de
commandant van de '0 21', vertrouwde de zaak niet en zond met een
rubberboot een verkenningsploeg naar de wal. Die keerde na twee uur
terug zonder iets verdachts te hebben waargenomen. Vervolgens werd
Srinojo aan land gebracht - hij zou pas in de nacht van 3 op 4 augustus
weer aan boord moeten komen, maar de '021' bleef in de baai en van
Dulm zond in de nacht van I op 2 en die van 2 op 3 augustus wederom
verkenningsploegen uit. Op de avond van de j de voer de rubberboot
opnieuw naar de wal, waar Srinojo, als hij er was, een lichtsignaal moest
geven. De boot was evenwel nauwelijks weg of er plensde een tropische
regenbui neer die zo dicht was dat noch de boot, noch enig lichtsignaal
meer te zien was. Van Dulm zond een tweede ploeg naar de wal - de
tweede rubberboot sloeg lek maar met veel moeite kon de jol worden
gestreken. In de ochtendschemering werd de eerste ploeg ontdekt temid-
den van vissersprauwen die de baai verlieten, de tweede ploeg kon pas
op de avond van 4 augustus weer aan boord worden genomen. Meer tijd
dan de vroege ochtend van de yde had de '0 21' niet: de boot moest op
6 augustus bij het kleine eiland beoosten Madoera zijn, waar met Lapod
een afspraak was gemaakt. Deze vertoonde zich niet en evenmin kwam
op de rzde Soejitno bij Sitoebondo opdagen - wèl kreeg de '0 21',

alvorens de boot naar Australië terugkeerde, tweemaal een Japanse aanval
met dieptebommen te doorstaan. Van Dulm had ook nog opdracht gehad,
een prauwaan te houden en de bemanning naar Australië mee te nemen,
maar dat was niet gelukt.

Of Srinojo in de nacht van 3 op 4 augustus aan de Pangpangbaai is
geweest (de ophaalploeg heeft er door de stromingen het afgesproken
punt niet kunnen bereiken), is niet bekend - vast staat slechts dat hij op
6 augustus door de Kenpeitai gevangengenomen is te Banjoewangi, dat
langs de weg ca. 40 km van de Pangpangbaai verwijderd is.

Zo had dus ook Tiger VI, hoe goed ook opgezet, niets opgeleverd.

*

De tweede operatie naar de Aroe-eilanden mislukte evenzeer. Hierbij
werd eind juni '43 uit Darwin een logger naar het meest zuidelijke van
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