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enige tijd naar Londen. Trouwens: toen eind augustus' 42 in de Verenigde
Staten een Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao
werd opgericht (voorzitter hiervan werd dr. G. H. C.Hart die uit Londen
naar Amerika werd gezonden, leden Loekman Djajadiningrat, Honig,
van der Plas, Sitsen, Bos, die uit Australië was overgekomen, en E. C.
Zimmerman die als voorzitter van de Netherlands Purchasing Commission
al in Amerika werkzaam was), werd door van Mook bepaald dat de leden
van deze commissie, als zij in Londen waren, tevens lid zouden zijn van
de Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken en dat het omge-
keerde eveneens zou gelden.

*

Het was van Mook die er kort na zijn benoeming tot minister op ging
aandringen dat ook Soejono in het kabinet zou worden opgenomen. Dat
zou een belangrijk novum zijn! Indonesiërs waren in Indië opgeklommen
tot de hoge ambten van lid van de Raad van Nederlands-Indië en
departementsdirecteur maar in Nederland was men niet verder gegaan
dan te overwegen (zulks kort voor de Duitse bezetting) dat de Raad van
State zou worden uitgebreid met enkele leden die Nederlands-Indië
zouden vertegenwoordigen, en onder hen had zich dan één of hadden
zich meerdere Indonesiërs kunnen bevinden. Van Mook achtte opneming
van Soejono in het kabinet vooral daarom van belang omdat diens
benoeming tot minister aan de Indonesiërs en vooralook aan de publieke
opinie in de Verenigde Staten zou aantonen dat het koninkrijk der
Nederlanden, het gehandhaafde begrip 'koloniën' ten spijt, in beginsel
geen onderscheid meer maakte tussen Nederlanders en Indonesiërs en
dat die laatsten opgenomen konden worden in het college dat het gehele
regeringsbeleid bepaalde.

Eerst iets over de persoon van Soejono.
Hij was als telg uit een adellijk geslacht van Javaanse regenten in 1886

op Oost-Java geboren en had op twee-en-twintigjarige leeftijd zijn eerste
functie gekregen in het inheems bestuur. Bekwaam als hij was, maakte
hij snel carrière: nog geen dertig was hij, toen hij tot regent van Pasce-
roean (Oost-Java) werd benoemd. Vijftien jaar lang was hij tevens
gekozen lid van de Volksraad. Hij had een grote kennis op economisch
gebied, was in '34 in Londen adviseur van de Nederlandse delegatie bij
internationale rubberonderhandelingen en werd begin '39 bij het depar-


