
RAAD VAN BIJSTAND

al vermeld, in Indië hoofd van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken was
geweest, kwam daar bij uitstek voor in aanmerking: hij werd begin '43
tot Nederlands ambassadeur in Tsjoengking benoemd.

Warners vertrok enige maanden later uit Londen - hij kreeg een
opdracht op bet gebied van de geheime diensten in de oorlog tegen Japan,
waarop wij in hoofdstuk 4 uitgebreid terugkomen.

*

Op voorstel van van Mook werd op 10 juni '42, enkele weken dus na
zijn benoeming tot minister, bij wetsbesluit een Raad van Bijstand voor
Nederlands-Indische Zaken in bet leven geroepen. Van Mook besefte dat
van diegenen die voor het lidmaatschap van die raad in aanmerking
kwamen, niet allen op dat moment in Londen aanwezig waren - er waren
er van wie hij aannam dat zij vroeg of laat voor korte of lange tijd in
Londen zouden verschijnen en dezulken liet hij veiligheidshalve even-
eens tot leden van de raad benoemen. Blom werd er lid (en tegelijk
secretaris) van, leden werden voorts Soejono (die ook vice-voorzitter
werd), Loekman Djajadiningrat, prof. Eggens, van Hoogstraten en Crena
de Iongh.

De notulen die van deze raad bewaard zijn gebleven I, vermelden
slechts de conclusies waartoe men kwam, en niets van de discussies. De
meeste conclusies hebben betrekking gehad op salaris- en andere adrni-
nistratieve kwesties. Zijn dan maar weinig beleidskwesties (bij enkele
zullen wij nog stilstaan) aan de orde geweest? Dat nemen wij niet aan.
Binnen het gehele apparaat van de Nederlandse overheid in ballingschap
voelden van Mook en de zijnen zich als een aparte groep die voor de
specifieke belangen van Nederlands-Indië moest opkomen. Er was te-
genkanting, er waren grote moeilijkheden, en het kan bezwaarlijk anders
of diegenen die de vergaderingen van de Raad van Bijstand bijwoonden
(vijftien vergaderingen in de periode juni-november '42, tien in het
gehele jaar '43, twee in '44), moeten er denkbeelden, ervaringen en
indrukken hebben uitgewisseld. Men moet overigens in het oog houden
dat zich onder de deelnemers aan het beraad veel wisselingen voordeden:
sommigen verlieten Londen om naar de Verenigde Staten of Australië
te gaan, anderen kwamen Of uit de Verenigde Staten Of uit Australië voor
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