
DE GEHEIME DIENSTEN

ligence-afdeling van MacArthurs hoofdkwartier trachtte onmiddellijk in
contact te komen met de meer dan twintig intel/igence-groepen die tijdig
op de Philippijnen waren gevormd. Iedere Geallieerde instantie werkte
aanvankelijk min of meer op zichzelf. Vandaar dat MacArthur ingreep:
hij besloot de activiteiten van alle geheime diensten te coördineren en
ze onder de operationele leiding van zijn eigen hoofdkwartier te brengen
en richtte daartoe, zoals al in het vorig hoofdstuk vermeld, begin juli '42
het Allied Intelligence Bureau (het AlB) op dat onder een Australische
Controller werd geplaatst: Colonel Roberts. Dat AlB kreeg vier Sections,
welker aanduidingen wij hier willen herhalen: Section A (Special Opera-
tions) onder Egerton Mott, Section. B (Secret Intelligence) onder Captain
Kendall, Section C (Combined Field Intelligence) onder Commander Feldt,
Section D (Subversive Propaganda) onder Commander Proud. Feldt en Proud
waren officieren van de Australische marine, Egerton Mott en Kendall
Britse officieren, die respectievelijk SOE en MI-6 vertegenwoordigden. I

Het was voor MacArthur niet bevredigend dat, met uitzondering van
de positie van Deputy Controller die door een Amerikaans officier werd
bekleed, alle topfuncties in het AlB in handen van Australiërs en Britten
waren. De gevolgen bleven niet uit: de Amerikanen maakten zich los
van het AlB - alles wat zij aan geheim werk op de Philippijnen gingen
ondernemen, deden z~ buiten de Sections A en B om. Slechts met Section
C, de Combined Field Intelligence, werd door hen nauw samengewerkt,
zulks al daarom omdat het deze Section was bij welke de radioberichten
van de coastu/atchers binnenkwamen die geruime tijd zowel voor Mac-
Arthur als voor admiraal Nimitz van kardinale betekenis waren.

Hoe waren de Nederlandse diensten in dit geheel ingevoegd? Section
A, Egerton Motts Section dus, had een Nederlandse afdeling, geleid door
Quéré. Met Section D, later opnieuw het Felo, werkte Quispels Nigis
samen. Dan was er tenslotte Salms Nefis die in '42 en de eerste maanden
van '43 slechts twee afdelingen had: Nefis I gaf wat men aan gegevens
over Nederlands-Indië bezat ('oude' gegevens, geen 'nieuwe'), aan alle
Geallieerde militaire instanties door die daar belangstelling voor hadden,
en Nefis II was werkzaam op het gebied van de security. Vooral op Nefis
I komen wij in dit hoofdstuk nog terug - hier onderstrepen wij opnieuw
dat de Nefis aanvankelijk niets te maken had met het uitzenden van

1 Zoals al vermeld, werd Section D spoedig uit het AlB losgemaakt om onder de oude
naam: Far Eastern Liaison Office (het Fe/D), het werk voort te zetten: aantasting van het
moreel der Japanners, versterking van het moreel van de bevolking in de bezette
gebieden.


