
KRITIEK OP QUÉRÉ

Michielsen en van der Veur wezen er op dat er vrijwel geen samen-
werking bestond tussen Quéré's Section en de Nefis; de parties welke
waren ingezet, waren 'vrijwelonvoorbereid' weggezonden; Bergsma, de
leider van Tiger I, was zo teleurgesteld geweest dat hij, in Melbourne
afscheid nemend, had gezegd: 'Ik doe het niet meer voor mijn land maar
voor mijzelf en het kan mij niet schelen wat er met mij gebeurt'; 'de
stemming die ons hier beheerst', was, aldus Miehielsen en van der Veur,
'hopeloos'.

In hetzelfde vlak nu lagen de indrukken die van der Veen in Cairns
opdeed. De daar gegeven scholing achtte hij onvoldoende, Nijgh die naar
Ceram moest vertrekken, maar ook twee andere luitenants die ingezet
zouden worden, waren hoogst ontevreden, niemand had Nijgh verteld
wat hij in Cairns moest doen, zijn partyoefende aan hef strand met
roeibootjes, echte landingsoefeningen konden niet plaatsvinden. Deze
en dergelijke constateringen leidden er toe dat van der Veen op 8
december' 42 een rapport schreef waarin hij o.m. opmerkte dat de samen-
werking tussen Quéré's staf te Melbourne en de school te Cairns hoogst
gebrekkig was - dat had, aldus het rapport (alsweergegeven door Nortier)
'geleid tot het uitzenden van parties met personeel dat zelfs totaal geen
opleiding gevolgd had.'!

Van dat rapport stelde van der Veen niet alleen Spoor in kennis maar
ook luitenant-kolonel Sandberg, die te Brisbane in MacArthurs staf de
vertegenwoordiger was van schout-bij-nacht Coster. Quéré werd ter
verantwoording geroepen, zocht steun bij Egerton Mott en diens woede
ontlaadde zich op van der Veen: deze zou militaire geheimen aan onbe-
voegden hebben meegedeeld. Er ontstond een grote rel: Coster legde
van der Veen voorlopig arrest op, maar dat arrest duurde maar vier dagen
en toen door anderen aan Coster duidelijk was gemaakt dat van der Veen
terecht had gewaarschuwd, werd deze naar Cairns gezonden om er als
hoofd van de Nederlandse opleiding te fungeren.

Ook van anderen kreeg Coster te horen dat Quéré's sectie faalde. Salm
wees daar op en hetzelfde deed kolonel N. L. W. van Straten die, nadat
hij van Timor was gearriveerd (meer daarover in het volgende hoofd-
stuk), in Australië benoemd was tot waarnemend-legercommandant.

dag waarop hij voor zijn reis van vijf maanden naar Amerika vertrok) liet afleggen
met een eigenhandig geschreven aantekening, bestemd voor de ambtenaar die namens
hem het contact met de Britse geheime dienst onderhield, luitenant-kolonel P. A. de
Blieck: 'Kol. de Blieck. Alleen voor de verpozing.'
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