
DE GEHEIME DIENSTEN

en droeg ook zorg voor een kaartsysteem met gegevens over personen
in bepaalde delen van Indië. Door al deze bescheiden werd Nefis I voor
de Geallieerde instanties de vraagbaak voor alles wat Indië betrof. De
aanwezige kennis werd trouwens voortdurend uitgebreid: eind '43 wer-
den in Melbourne en omgeving elke dag twintig tot dertig personen
verhoord die, uit Indië afkomstig, over een locale kennis beschikten
welke op een gegeven moment voor de Geallieerde militaire instanties
van belang kon zijn. Er waren aan Nefis I eind '43 bijna zestig krachten
verbonden, onder wie verscheidene Britten en Australiërs, en zij werkten
hard (Spoor, overwerkt, had de hele maand oktober rust moeten houden).
Zij stelden uitgebreide studies op over tal van delen van de archipel (in
'43 nog uitsluitend over de eilanden van de Grote Oost, niet over Borneo
of het zeer bewerkelijke Java), indiceerden, registreerden en reviseerden
alle beschikbare gegevens, breidden ze uit met door luchtverkenning of
door verhoren (niet alleen van in Australië woonachtigen maar ook
bijvoorbeeld van bevrijde romoesja's) verkregen nieuwe gegevens en
gaven al die kennis aan de Geallieerde strijdkrachten, de Nederlandse en
Nederlands-Indische inbegrepen, door. Nefis I stelde er vooral een eer in
om op elke vraag, afkomstig van de Intelligence-afdeling van MacArthurs
hoofdkwartier, een zo goed mogelijk antwoord te geven - dat in zulk
een antwoord vaak de recente gegevens ontbraken, was niet de schuld
van Spoor en zijn medewerkers. Trouwens, ook aan het college van de
Joint Chiefs of Staffte Washington, hetwelk de in de Pacific tegen Japan
te volgen strategie bepaalde, werden tal van inlichtingen verstrekt.

De meeste van die inlichtingen waren antwoorden op concrete vragen,
maar daarnaast stelde Nefis I van mei '43 af, eerst in het Nederlands,
vervolgens in het Engels, een gestencild maandoverzicht samen van alle
ontvangen inlichtingen - bijna uitsluitend militaire die meestal van de
Amerikanen, soms van de Britten en Australiërs ontvangen waren.

*

Nefis II (Security), geleid door luitenant-ter-zee eerste klasse Douw van
der Krap (van hem heeft van der Plas geen karakteristiek gegeven), had
een groot aantal routine-werkzaamheden te verrichten zoals het censu-
reren van de post van militairen van de Koninklijke Marine en het Knil.
Daarnaast werd zij ingeschakeld wanneer die militairen verlof vroegen
om in het huwelijk te treden (er werd dan nagegaan of de a.s. huwe-
lijkspartner een veiligheidsrisico vormde) en bij sollicitaties. Voorts werd
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