
'PARTIES' OP SUMATRA GEPARACHUTEERD

beschouwen van zijn persoonlijk falen bij de eerste verkenning te Troe-
mon op 12 december '42. Van Mook kwam in mei '44 tijdens zijn bezoek
aan Ceylon tot de conclusie dat Pel voor een ander plaats moest maken
- deze werd toen door Helfrich gesauveerd. Er zijn evenwel daarnaast
soms ernstige moeilijkheden geweest tussen Pel en het hoofd van de
Anglo-Dutch Country Section, Hudson, en het is dus mogelijk dat Britse
stappen tot Pels verdwijnen van Ceylon hebben geleid. Hij werd over-
geplaatst naar Australië.

*

SOB gaf de moed niet op. Er werd na de mislukte landing in Atjeh (en
nadat eind april of begin mei '45 een landing bij Belawan niet was
doorgegaan 1) een geheel nieuw plan gemaakt: parties van vier man, elk
voorzien van een zender, zouden èf met vliegtuigen èf met onderzee-
boten naar Sumatra worden gebracht, waar zij zich dan, tot de Geallieerde
invasie kwam, in het oerwoud zouden moeten handhaven - zij zouden
gegevens kunnen doorseinen, bijvoorbeeld over het weer (van belang
voor de Geallieerde luchtmacht, die steun moest verlenen aan de grote
landing op Malakka welke op Mountbattens program stond), de komst
van op hen volgende groepen kunnen voorbereiden en, voorzover dat
verantwoord leek, contact kunnen opnemen met Chinezen of Indone-
siërs.

De eerste twee parties werden op 28 juni, resp. I juli '45 per parachute
gedropped: de party van Sisselaar met een Chinese marconist en twee
Javanen (een van hen de oud-Knil-militair die eind juni '44 door de party
van van Eek bij Medan was opgepakt) in de buurt van Rantauparapat, ten
oosten van het Tobameer (zie kaart VIII op pag. 216) en de party van
sergeant Lefrandt met één Chinees en twee Arabieren op een beboste
berg ten zuidoosten van Koetaradja. Een derde party, gecommandeerd
door de Britse Captain Lodge (een voormalige planter op Sumatra) die
een Chinese telegrafist en twee andere Chinezen bij zich had, werd op
4 juli door een Britse onderzeeboot aan land gezet bij Bagan Siapiapi, ten
oosten van Rantauparapat. Captain Lodge had het geluk dat hij zich dicht
bij een kampong bleek te bevinden waar de Kenpeitai een half jaar eerder

I Hier zouden een onderofficier van het Korps Insulinde en vier Chinezen door een
Britse onderzeeboot worden afgezet maar toen men dicht bij Belawan was gekomen,
zeiden enkelen van de Chinezen dat zij de operatie bij nader inzien niet aandurfden.
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