
'SCHAMELE OVERSCHOTTEN'

Bezien wij haar samenstelling dan is duidelijk dat het accent lag op de
economisch-financiële sector: van Hoogstraten was directeur Economi-
sche Zaken, Smits directeur-secretaris van de Javase Bank geweest. Zij
beiden domineerden - van Loekman Djajadiningrat, die zich in Australië
geheelontheemd voelde, ging weinig uit; de Netherlands Indies Govern-
ment Information Service oftewel de Nigis, die onder leiding kwam te staan
van Quispel (die daartoe uit Ceylon naar Australië werd gezonden),
onttrok zich spoedig aan zijn toezicht:

Drie tegengestelde naturen waren het waaruit de commissie in eerste
instantie bestond. Wij komen hierop in hoofdstuk 3 terug - hier willen
wij volstaan met op te merken dat van regelmatige, formele besprekingen
van de commissie geen sprake was: de drie leden woonden in hetzelfde
hotel, hadden elk hun eigen besognes en pleegden in onderlinge ge-
sprekken het overleg dat wenselijk was, maar genotuleerde vergaderingen
vonden niet plaats en er werd zelfs geen lijst van besluiten aangelegd en
bijgehouden. Vermelding verdient dat de verhouding tussen de commis-
sie en de gezant van meet af aan goed was. 'Het feit', schreef van
Hoogstraten na een klein half jaar aan van Mook,

'dat wij in van Aerssen een verstandige raadsman en een hartelijk vriend hebben
gevonden die, als het over de belangen van Nederlands-Indië gaat, bereid is ieder
ogenblik met ons op de bres te staan en die bovendien ten volle bereid is, de
arbeid van de commissie geheel tot haar recht te doen komen, was een zeer
verblij dend versehij nsel.' 1

Andere verschijnselen waren minder verblijdend.

Problemen en conflicten

Het was voor de Nederlands-Indische autoriteiten op Ceylon en in
Australië in die eerste periode van ballingschap het belangrijkste pro-
bleem hoe zij geheime verbindingen met Indië konden opbouwen - aan

de Nederlandse gezant in Australië, dat zij elke zes maanden een verslag over haar
werkzaamheden moest opstellen (wij hebben geen van die verslagen kunnen vinden)
en dat zij elk jaar in april en oktober een ontwerp-begroting moest opstellen voor de
uitgaven en inkomsten in het tweede halfjaar van het betrokken, resp. bet eerste van
het volgend jaar.

1 Brief 2 okt. 1942, van van Hoogstraten aan van Maak.
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