
TEKORT AAN AMBTENAREN

te arresteren personen die op JO mei '40 in een in Den Haag neergestort
Duits vliegtuig gevonden was, op de 'Hereward' welke de koningin naar
Harwich bracht, kunnen meevaren; dit waren luitenant-kolonel J. G. M.
van de Plassche en de kapiteins C. J. Olifiers en L. J. A. Schoonenberg.
Van Kleffens was spoedig het best van ervaren medewerkers voorzien.
Welkon de staf van de legatie, klein maar kundig, geen krachten afstaan,
maar er kwamen anderen. Van Bylandt noemden wij al - hij werd in
Londen waarnemend secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. De pas
benoemde gezant in Turkije verbleef nog in de Verenigde Staten en kwam
naar Londen waar hij ten departemente hoofd werd van de afdeling diplo-
matieke en juridische zaken; de staf van de Nederlandse legatie te Berlijn die
eind mei de Zwitserse grens kon overschrijden, leverde het hoofd voor de
afdeling consulaire en handelszaken alsmede de chef van het kabinet van
de minister, uit de staf van de legatie te Brussel werd de directeur van de
kanselarij aangetrokken. Van veel belang was dat Buitenlandse Zaken in
Londen ook de beschikking had over de codes die vóór 10 mei '40 in het
verkeer met de buitenlandse posten gebruikt waren: de code-ambtenaar
had, het codemateriaal van Buitenlandse Zaken en van Koloniën meene-
mend, op 14 mei Scheveningen kunnen verlaten aan boord van een logger
welke door J. M. de Booy, een van de directeuren van de 'Koninklijke' /
Shell, met machtiging van het Algemeen Hoofdkwartier gevorderd was.
De huisvesting van het Nederlandse overheidsapparaat ging vrij vlot.

Van Oorschot had op 13 mei voor zijn missie werkruimte gekregen in het
gebouw van C. & A. Brenninkmeyer, de confectie-firma die een filiaal
had in een groot pand in Oxford Street, een van de drukste Londense winkel-
straten - daar kreeg ook admiraal Furstner voor zijn staf één, later twee
verdiepingen ter beschikking tegen het symbolische huurbedrag van £ I

per jaar. Van Rhijn nam de taak op zich, kantoorruimte voor de ministers
te zoeken. De Booy gafhem daartoe de hulp van het hoofd van de afdeling
gebouwen van de 'Koninklijke' /Shell en op diens advies huurde van Rhijn
een verdieping in een modem kantoorgebouwaan Piccadilly, Stratton
House - de 'Koninklijke'JShelileende bovendien de eerste 50 schrijfbureaus
uit die er geïnstalleerd werden. Niet dat daarmee alle moeilijkheden opge-
lost waren! Het kostte bijvoorbeeld van Angeren grote moeite om voor
zichzelf één oude schrijfmachine te vinden en op het gebied van de Neder-
landse wetgeving was hij van alle teksten verstoken. Wel bezat de juri-
dische adviseur van het gezantschap, een in Londen gevestigde Nederlandse
advocaat, een recente editie van de Nederlandse Wetboeken in de algemeen
gebruikte uitgave van J. A. Fruin, maar die advocaat weigerde zijn 'Fruin'
af te staan, al was het maar voor een dag, en van Angeren moest tevreden
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