
'SCHAMELE OVERSCHOTTEN'

Hoe dit zij, Quéré kreeg een kamer in het bureau dat Egerton Mott
in Melbourne had kunnen inrichten, constateerde tot zijn genoegen dat
deze in een oud landhuis buiten Cairns, dat benoorden Brisbane ligt, een
opleidingsschool voor geheime agenten kreeg alsmede, te Batchelor, ca.
100 km bezuiden Darwin, een vooruitgeschoven zendpost die voor het
contact met uit te sturen agenten kon worden gebruikt. Kortom: Egerton
Mott kreeg kennelijk de zaak goed van de grond.

Er is later over Quéré verschillend geoordeeld. In een begin februari
'43 opgesteld lang overzicht, 'Geheime diensten', schreef van der Plas
over hem:

'Een wel zeer aantrekkelijke figuur als mens. Eerlijk en correct. Zeer toegewijd.
Mist wèl intuïtie en fantasie, bij dit werk onmisbaar. Is geneigd, formalistisch
disciplinair te zijn. Mist ... voldoende organisatievermogen .. Het schuilt
overigens voor een groot gedeelte hierin dat Quéré wel zelf nauwgezet en veel
werk verzetten kan, maar niet goed anderen efficiënt kan laten werken ... Als
radiotechnicus zeer goed.' 1

Niet gering die bezwaren: gebrek aan intuïtie en fantasie, te formalis-
tisch, geen groot organisatievermogen, kortom: volgens van der Plas was
Quéré geen capabel en inspirerend leider op het bij uitstek moeilijke en
hachelijke terrein van het wegsturen en dirigeren van geheime agenten
- anderen hebben zich nog negatiever over Quéré uitgelaten. Wij achten
die verschillen in beoordeling van ondergeschikte betekenis en zien
Quéré veeleer als een fIguur die wegens zijn eigen gebrek aan kennis en
ervaring (waar hij waarschuwend op had gewezen!) volledig op het
kompas van Egerton Mott voer en wiens formalisme ('hij was', zei een
van zijn toenmalige aspirant-geheime agenten, 'een vent die voortdurend
op zijn strepen storid'") door ons gezien wordt als een symptoom van
innerlijke onzekerheid. Als gehoorzaam marine-officier deed hij werk
waarvan hij wist dat hij er de geschiktheid en de scholing voor miste.
Dat zou ook blijken.

*

Begin april '42 ging Gerbrandy er na overleg met Furstner accoord mee

1 Van der Plas: 'Geheime diensten' (8 febr. 1943), p. l4 (ARA, Alg. Seer., Eerste
Zending, XXIV, 20-1). 2 K. G. P. Michielsen, 27 sept. 1985.
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