
DE GEHEIME DIENSTEN

is' (het staat niet vast dat Srinojo naar de Pangpangbaai is teruggekeerd)
'en het is verschrikkelijke pech dat door een drie-uurlijke nachtelijke
slagbui in de droogste maand van het jaar een sloepje van de onderzee-
boot onze man, die al geseind had' (dat had hij niet) 'heeft gemist, terwijl
het program van de onderzeeër helaas niet toeliet, de poging te herhalen.'
Overigens was er, meende de voorzitter van de Nederlands-Indische
Commissie, wèl reden tot ongerustheid: de 'K 12' kon niet meer gebruikt
worden en de '0 21' moest in reparatie:

'Daarmede worden enige naar mijn mening voortreffelijke plannen onuitvoer-
baar gemaakt, omdat de gunstige moesson voorbijgaat, terwijl bovendien onder
de huidige omstandigheden met geen enkele agent of party een behoorlijke
afspraak voor afhalen kan worden gemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe ernstig dit
niet alleen het werk maar ook de Nederlandse naam schaadt."

Er was, behalve op Nieuw-Guinea (daarop komen wij nog terug) op
het gebied van de geheime diensten in Indië, voorzover het tot het
gezagsgebied van MacArthur behoorde, anderhalf jaar na de algemene
capitulatie van het Knil niets bereikt.

*

Ten aanzien van Sumatra, dat tot het Indian War Theatre behoorde, stond
het er niet beter voor.

Ceylon - het eerstejaar

Dat van Ceylon uit gepoogd werd of zou worden, geheime agenten naar
Sumatra te sturen, is de lezer al gebleken: wat het eerste betreft, vermeld-
den wij in hoofdstuk I de mislukte missie van luitenant Wijnmalen die
in mei '42 bij Padang aan land was gezet, en wat het tweede aangaat,
schreven wij in dit hoofdstuk over de twintig bedevaartgangers die van
Deinse en Hardacre in opdracht van SOE eind '42 in Mekka hadden

, Brief, 14 okt. 1943, van van der Plas aan van Mook (ARA, Coll.-van der Plas,
B 8).
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