
'NEFIS III

(d.w.z. wanneer die party zich kon handhaven), 'gerekend is op inzetten
bamboe-party' (d.w.z. dat de party zich in een bewoonde streek zou
vestigen). 'Spoor geheel instemt, ai deze plannen in overleg met hem
opgesteld" - wat van der Plas hierin niet opnam, was dat de party naar
Cerarn, zoals al bleek, aanvankelijk voor een tijdsduur van vier maanden
was opgezet en dat die opzet juist als gevolg van Spoors memorandum
was gewijzigd.

Die twee parties voor Ceram en de l\!1inahassa waren al midden '43
gevormd - over de samenstelling van de voor Ceram bestemde party
hebben wij geen gegevens, naar de Minahassa wilde Nefis III (het was
een voorstel van van der Plas geweest) een Menadonese communist
zenden, een van de ex-Digoelisten en een man die drie jaar lang in
Moskou als Komintern-agent was opgeleid. Geen van deze twee operaties
ging door: de 'K 12' was uitgeschakeld en de '021' moest naar Colombo
vertrekken om er gerepareerd te worden. 'Onttrekken '0 21' met gevolg
uitblijven van door Amerikanen urgentst geachte inlichtingen za!', zo
waarschuwde van der Plas begin november '43 van Maak, 'leiden tot
verdere uitschakeling Nederlanders en inschakeling anderen naar ons
gebied buiten ons om." Dat laatste was overdreven: de enigen die ruim
in hun onderzeeboten zaten, waren de Amerikanen en MacArthur was
niet van zins, in Indië iets buiten de Nederlanders om te ondernemen
- als voorbereide acties niet doorgingen, was het effect op de direct-
betrokkenen het ergst: 'een morele klap', schrijft Nortier, 'op planners en
uitvoerders. '3

Het werd februari '44 voordat de 'K IS' in Australië arriveerde (zij
werd in april van dat jaar bij een eerste geheime missie betrokken), april
'44 voordat daar een tweede Nederlàndse onderzeeboot, de 'K 14', aan
werd toegevoegd.

Schaars waren ook de vliegtuigen waarop Nefis IIJ een beroep kon
doen: er was er aanvankelijk maar één, een Dornier, er kwam in februari
'43 een tweede: een Catalina van Ceylon, en hier kwam in juni '43 een
derde bij, een nieuwe Catalina, eigenlijk voor Ceylon bestemd maar die
de Marineluchtvaartdienst in Australië mocht achterhouden.

Bij dat alles moet nog vermeld worden dat in Australië aan de har-
monische samenwerking tussen de verschillende geheime diensten veel
ontbrak. De Amerikanen voerden op de Philippijnen hun geheime acties

, Tekst van een telegram aan Helfrich, door van der Plas aan Koenraad voorgelegd,
z.d. (a.v.). 2 Telegram,2 nov. 1943, van van der Plas aan van Mook (a.v.). ' Nortier,
p. 114·
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