
DE GEHEIME DIENSTEN

Nu de tweede operatie uit december '42. Wij kunnen er kort over zijn.
Een Catalina van de MLD zette vijf Engelsen onder commando van een
Squadron-Leader van de RAF, die alleen Engels sprak, ca. 80 km bezuiden
Troemon aan land en daalde daar volgens afspraak opnieuw in een van
de laatste nachten van februari, resp. maart '43. De party kwam er niet
opdagen en via de haar meegegeven zerider was geen enkel bericht
ontvangen. Men moet aannemen dat zij spoedig in Japanse handen
gevallen en geëxecuteerd .is,

*

Op 13 februari '43, twee maanden na de eerste actie op Atjeh, wilde een
verkenningspatrouille van het Korps Insulinde een tweede actie begin-
nen, nu op de noordkust van Atjeh bij Lhokseumawe (zie kaart VIII op
pag. 216). De party, bestaande uit zeven militairen, stond onder bevel van
Scheepens, nu kapitein. Ook deze party werd door de '0 24' vervoerd.
Haar opdracht was, zoveel mogelijk inlichtingen te verzamelen - of
Scheepens nu de enige was die Atjehs en Indonesisch sprak, weten wij
niet.

De actie mislukte: er stond zoveel branding op de kust dat de kano's
onverrichterzake naar de '0 24' terugkeerden.

Schcepens' party had een zender meegekregen, maar toen zij zich weer
op Ceylon bevond, constateerde majoor Pel dat de accu's van de zender
droog waren. Dit leidde er toe dat Pel SOB verweet, 'dat', zo vertelde
hij aan de Enquêtecommissie, 'hun deel van de voorbereidingen ...
dusdanig slecht was dat dit bepaald grensde aan misdadigheid. Ik geloof
dat zij mij dat zeer kwalijk hebben genomen."

*

In april '43 werden twee nieuwe pogingen ondernomen, beide wederom
met de '024'. Daarbij zou eerst op 17 april worden geland bij Troemon,
vervolgens twee dagen later bij Seumanjam, dat ook aan de Atjehse kust
ligt, ca. 75 km ten zuidoosten van Meulaboh. Aan de Nederlandse party

I Getuige H. G. C. Pel, El'lq., dl. VIII c, p. I498.
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