
SNOUCK HURGRONJE I RINGELING

betreft, gelieve de lezer in gedachten te houden dat Snouck als voorzitter
van het college van secretarissen-generaal aan Nederlandse kant een extra
zware verantwoordelijkheid droeg. Helaas - voor de rol van kapitein-op-de-
brug tijdens een zware storm was Snouck Hurgronje totaal ongeschikt. Hij
zàg die storm niet eens. Hij was een diplomaat, en met zekere starheid bleef
hij diplomaat in een wereld waarin met diplornatie niets wezenlijks meer te
bereiken viel.

Ringeling

Verzet is geen kwestie van leeftijd geweest maar van karakter. De eerste
secretaris-generaal die in een scherp conflict met Seyss-Inquart verzeild
raakte, was het oudste lid van het gehele college. Twee dagen voor de
Duitse inval had Comelis Ringeling de pensioengerechtigde leeftijd bereikt:
vijf-en-zestig jaar.

Hij was in I875 in Buiksloot bij Amsterdam geboren. Na zijn eindexamen-
hbs koos hij een militaire loopbaan. Hij werd artillerie-officier en was vóór
de eerste wereldoorlog zeven jaar werkzaam bij het grootste Nederlandse
bedrijf voor de productie van wapens: de Artillerie-Inrichtingen bij de
Hembrug. Van' I4 tot' I 8 ontpopte hij zich op allerlei terrein als een bekwaam
organisator. Toen hij dan ook als officier gepensioneerd werd, kreeg hij een
aanstelling bij het departement van defensie; in '37 werd hij er secretaris-
generaal.
Ringeling was een eenvoudig man: geen hoogvlieger; eerder een uiterst

zorgvuldige administrateur die het in zijn gehele carrière als zijn taak had
leren zien om, terecht, op de dubbeltjes en centen te passen. Er waren er velen
zo in het zuinige Nederlandse overheidsapparaat en daar waren er ook wel
onder bij wie het wereldbeeld door de dubbeltjes en centen beheerst werd. Zo
was Ringeling niet. Als man van liberale beginselen had hij al spoedig een
hartgrondige afkeer gekregen van het Derde Rijk. Hij was, hoewel burger-
ambtenaar , in zijn hart militair gebleven; de nederlaag in de meidagen ervoer
hij als een persoonlijke krenking. Maar voor hem was die oorlog nog niet
afgelopen! Hij dacht als Winkelman: er waren normen waarvoor ook hij
pal wilde staan. Toen hem bleek dat de Duitsers de Artillerie-Inrichtingen,
zijn Artillerie-Inrichtingen, bij hun wapenproductie wilden inschakelen,
zette hij zich schrap, legde alle argumenten die, ook in eigen kring, tegen
hem aangevoerd werden, naast zich neer, weigerde medewerking, liet zich
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