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zeven had van Starkenborgh nog enkelen toegevoegd: A. H. J. Lovink,
hoofd van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken (de functionaris die
leiding had gegeven aan de bestrijding der Japanse spionage) en ir. C. J.
Warners, hoofd Technische Dienst en Telefoonexploitatie der PIT, die
een van zijn ondergeschikten, ir. J. Jansen, opdracht gegeven had bruik-
bare zenders voor eventueel geheim radiocontact te construeren - Jansen,
die óók tijdig was geëvacueerd, had een van die toestellen dat bijna af
was, naar Australië meegenomen. Dat zulks voor de oorlogvoering van
belang was, zou spoedig blijken.

Veel namen? Wij erkennen het, maar de lezer zal ze alle in dit deel
opnieuw tegenkomen. Trouwens, twee moeten wij er nog aan toevoegen:
in februari '42 waren schout-bij-nacht Doormans voorganger als eskader-
commandant, schout-bij-nacht G. W. Stöve, en een lid van het inheems
bestuurskorps, Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo, naar de Verenigde
Staten gezonden: Stöve naar Washington om er samen met de oud-
minister van oorlog, generaal-majoor A. Q. H.Dijxhoorn, Nederland te
vertegenwoordigen bij het college dat leiding gaf aan de gehele Gealli-
eerde oorlogsinspanning, de Combined Chiefs of Staff, Abdoelkadir om
toegevoegd te worden aan de staf van het Netherlands Information Bureau
te New York.

Er behoorden dus tot de min of meer vooraanstaanden die zich in
maart '42 buiten Indië bevonden, slechts drie Indonesiërs: Soejono,
Loekman Djajadiningrat en Abdoelkadir.

*

Voordat wij nu gaan weergeven wat er met de uit Indië ontkomen, in
Australië gearriveerde groepen is geschied, lijkt het ons _wenselijk, iets
dieper op de Australische verhoudingen in te gaan. Niet ook op de
Ceylonese? Neen. Ceylon was een deel van de grote Britse kolonie
Brits-Indië en het Ceylonees milieu heeft, afgezien van de al gememo-
reerde lethargische stemming die er heerste, geen effect uitgeoefend op
de ontwikkelingen welke wij in dit deel hebben weer te geven. Australië
daarentegen was een volwaardige democratic, lid van het Brits Gemene-
best, the British Commonwealth of Nations, maar een onafhankelijke staat,
zelf een Commonwealth van deelstaten, die evenwel een gemeenschappe-
lijke regering en een gemeenschappelijk parlement alsook een gemeen-
schappelijke hoogste rechterlijke macht en gemeenschappelijke strijd-
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