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Na C 39 en na dat wel heel informeel koninklijk besluit waren de
gezagsverhoudingen dus zo geregeld dat van Mook verantwoordelijk-
heid droeg voor de gehele civiele sector, met uitzondering nog van de
Nederlands-Indische zeeschepen, en dat Helfrich als Bevelhebber Strijd-
krachten Oosten onder Furstner stond - het civiele en het militaire ressort
waren gescheiden. Er was één coördinerende instantie: de ministeriële
Commissie Oorlogvoering waarin Furstner en, zo vaak hij in Londen
was, van Mook zitting hadden, maar in die commissie zou het bij uitstek
moeilijk zijn, overeenstemming te bereiken, doordat, afgezien nog van
de persoonlijke tegenstellingen, Furstners visie op Nederlands taak bij de
oorlogvoering tegen Japan diametraal stond tegenover van Mooks visie
op Nederlands taak bij het herstel van het Nederlands gezag in Indië.

Wij komen hierop terug in hoofdstuk 7.

*

Niet allen die met van Mook naar Londen waren gekomen, verwierven
een functie die specifiek met Indië te maken had. Op 21 mei '42, toen
van Mook als minister van koloniën werd beëdigd, kreeg Gerbrandy een
nieuw departement: het departement voor algemene oorlogvoering van
het koninkrijk en daarvan werd Lovink secretaris-generaal, terwijl War-
ners, uit Amerika overgekomen, er spoedig als raadadviseur aan werd
verbonden.

In hun nieuwe functies gingen beiden zich in opdracht van Gerbrandy
onder meer bezighouden met de geheime verbindingen tussen Londen
en het bezette moederland. Zij raakten daarbij in conflict met de koningin
doordat zij het van augustus' 42 af een bij uitstek belangrijke boodschap-
per uit bezet Nederland enkele maanden lang onmogelijk maakten, tot
haar door te dringen.' Groot was de gebetenheid van de vorstin, toen dat
haar duidelijk werd - zij wenste nadien met Lovink en Warners niets
meer te maken te hebben. Het kwam goed uit dat mr. E. N. van Kleffens,
de minister van buitenlandse zaken, het in die tijd als hoogst wenselijk
ging zien dat Nederland een bekwaam vertegenwoordiger kreeg in
Tsjoengking, de hoofdstad van Nationalistisch China. Lovink die, zoals

I Dit was ir. B. Springer, afgezant van J. J. ('Koos') Vorink, voorzitter van de SDAP
en een vooraanstaande figuur in het onderlinge clandestiene contact van de voorman-
nen der democratische politieke partijen.
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