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, dit moet worden betwijfeld. Immers, wat had hij in dat pakket gevonden?
De wens van generaal Reynders dat zijn Franse collega-opperbevelhebber
hem zou komen helpen bij de verdediging van de Peel-Raamstelling.

Nu wist de attaché toen reeds, zoals prof De Jong memoreert, van zijn
Belgische ambtgenoot dat generaal Gamelin bepaald niet van plan was
troepen naar het oostelijk deel van Noord-Brabant te zenden. Had overste
Van Voorst Evekink verzuimd, in strij d met zijn vanzelfsprekende plicht als
militair attaché, dat aanstonds aan Den Haag te rapporteren?

Waarom kwam hij zo plotseling in beweging, toen hij de inhoud van het
verzegeld pakket had ingezien? Zou de opperbevelhebber, ware hij tevoren
door de overste ingelicht, zijn verlangen klakkeloos hebben gehandhaafd?
Hoe dat zij, wat overste Van Voorst Evekink toen deed, was niet meer dan
zijn plicht.

De contacten van admiraal Furstner met de Britse marine waren een
geheel ander gevaL Hij verbrak geen zegels, maar nam, buiten de betrokken
minister (en buiten de opperbevelhebber) om, maatregelen op eigen houtje.
Kende hij de minister van Defensie te weinig?

Hij heeft kennelijk betwijfeld of de heer Dijxhoorn bereid zou zijn,
diens fiat te geven op 's admiraals voornemens.

Hoe dat zij, de betreffende contacten hebben geen inbreuk gemaakt op
onze neutraliteit, omdat zij betrekking hadden op een situatie waarvan niet
vaststond dat die ooit zou ontstaan, maar waarin, als zij mocht ontstaan, van
onzijdigheid voor Nederland geen sprake meer zou zijn. Ook ten dezen
treft de regering generlei verwijt, noch voor doen, noch voor laten.

Nu de ministeriële verantwoordelijkheid. Prof De Jong schrijft: "De
staatkundige verantwoordelijkheid voor wat zij" (bedoeld zijn admiraal
Furstner en overste Van Voorst Evekink) "deden, blijft bij de ministers
berusten, maar bij die ministers berust ook, dunkt mij, de historische
verantwoordelijkheid in zoverre dat het kabinet als geheel (ik maak een
uitzondering voor de ministers Van Kleffens, Dijxhoorn en Gerbrandy) het
niet opbracht, de dreigende gevaren nuchter onder ogen te zien en
besluiten te nemen die, zeker, niet vrij waren van risico - maar was het
risico van nietsdoen niet groter?"

Dat de ministers verantwoordelijk waren voor zaken waarvan zij niet of
niet in bijzonderheden op de hoogte waren (zoals de contacten van
admiraal Furstner), is misschien formeel-juridisch juist, maar in dit geval
wil dat er bij mij toch niet in. Indien een hooggeplaatste functionaris dingen
voor zich houdt, die hij aan de betrokken minister behoorde mede te delen,
kan men dan redelijkerwijs spreken van ministeriële verantwoordelijk-
heid?

Nog minder kan dat, dunkt mij, in het geval van de militair attaché te
Parijs: deze toch handelde in strijd met uitdrukkelijke instructies, die
geboden de zegels eerst te verbreken in een geval dat zich (nog) niet had
voorgedaan. Daarmede had de betrokken minister alles gedaan wat


