
'NEFIS I'

dus nadat Quéré's dienst als Nefis II! aan Nefis I en Nefis I! was toege-
voegd, de doelstellingen van de organisatie (Nefis I!buiten beschouwing
latend) aldus aan:

'1. De totale kennis van Nederlands-Indië, latent aanwezig in het totale aantal
Nederlandse onderdanen in Australië te verzamelen en te mobiliseren als Ne-
derlandse intellectuele bijdrage aan de militaire oorlogvoering.

2. Door het bezit van de kennis van Nederlands-Indië een machtsmiddel in
Nedcrlandse handen te krijgen om bepaalde Nederlandse belangen te bevorderen
of Nederlandse zienswijzen ingang te doen vinden.

3. Door een intieme medewerking aan het werk van Gel/era! Headquarters op
de hoogte te blijven van plannen die daar uitgewerkt worden."

Nefis I (General Tntelligencei heeft tot het bereiken van die doelstellingen
een belangrijke bijdrage geleverd. De dienst werd tot eind '43 geleid door
Spoor, die door van der Plas in zijn in februari '43 geschreven rapport
'Geheime diensten' (uit dat rapport haalden wij in hoofdstuk 1 de
karakterisering van Quéré aan) aldus beschreven werd":

'Zeer begaafd met veel fantasie en uitermate wijde belangstelling, echter
geneigd iedere opkomende gedachte zonder voldoende kritiek te verwerken in
een nota en daardoor, naast goed en gefundeerd werk, ook zeer oppervlakkig
werk leverend. Onvoldoende rustig en geneigd te zeggen wat hem voor de mond
komt ... Behoeft fixatie van zijn bewegelijke geest op bepaalde taken" -

nu, taken waren er bij Nefis I voldoende.
Nefis I bouwde een groot kaartenarchief met betrekking tot Neder-

lands-Indië op (men beschikte er o.m. over drie complete stellen van alle
Indische zeekaarten welke Salm, toen hij begin '41 door Helfrich naar
Australië was gezonden, had meegenomen"), verzamelde een groot aantal
rapporten met militair-aardrijkskundige gegevens, legde een uitgebreide
bibliotheek aan welke ook verwijzingen bevatte naar over Indië hande-
lende publikaties in Australische bibliotheken, alsmede een foto-archief,

I G. B. Salm: 'Maandrapport van de Nefis over november 1943', p.4 (a.v., M 105, N.I.
1.7). 2 Van der Plas: 'Geheime diensten', p. 15-1Ó. 3 Vooral van Hoogstraten was
zeer over Spoor te spreken; kort voor de aankomst van van der Plas in Australië had
hij aan van Maak over Spoor geseind: 'Duidelijk gebleken, ver boven rest uitstekend
bekwaamst officier zowel praktisch als theoretisch.' (tel., II dec. 1942, van van Boog-
straten aan van Maak, ARA, archief Buiten]. Zaken, Legatie Canberra, 912.I.17)
, Die stellen werden nog aangevuld met de zeekaarten die zich aan boord van de uit
Indië afkomstige schepen bevonden welke in maart '42 Australische havens hadden
bereikt.
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