
DE AANLOOP TOT DE NEDERLANDSE UNIE

In Neutraal gaven wij weer dat Telders het neutraliteitsbeleid 'niet alleen
Nederlands recht' genoem.d had, maar 'Nederlands hoogste plicht, ook en
juist tegenover de mogendheden om ons heen.' De schending dier neutrali-
teit trof hem diep: opeens besefte hij dat het naast elkaar plaatsen, in welk
verband ook, van Duitsland, Frankrijk en Engeland fnndamenteel onjuist
geweest was. Zijn gekwetst rechtsgevoel zette zich om in politieke strijd-
baarheid. Al op 25 mei ried hij Snouck Hurgronje aan, benoemingen van
nieuwe rechters en burgemeesters eenvoudig na te laten; liet men de zittende
rechters wat harder werken en de opengevallen burgemeestersplaatsen door
een der wethouders innemen, dan voorkwam men dat de bezetter eigen
creaturen naar voren kon schuiven.
Wat de plichten en rechten van autoriteiten en burgers in bezet gebied

waren, werd door Telders in vier lange artikelen uiteengezet die hij begin
juni voor de Nieuwe Rotterdamse Courant schreef op verzoek van de waar-
nemend hoofdredacteur, mr. M. Rooy; zij werden zonder auteursnaam
als hoofdartikelen geplaatss.! De teneur er van was, dat Seyss-Inquart met
de formuleringen die hij in zijn eerste verordeningen gebezigd had (zijn
'Verfassung', zoals Rabl gezegd had), zorgvuldig binnen de grenzen van het
volkenrecht gebleven was. Die grenzen werden evenwel door Telders
nauwkeurig aangegeven, zulks met de bedoeling dat elke lezer van wat in
die tijd het meest gezaghebbende dagblad was, precies zou kunnen nagaan
waar zij eventueel overschreden zouden worden. Dat ambtenaren ontslag
zouden nemen, werd door Telders met klem ontraden, tenzij zij meenden,
iets dat van hen gevraagd werd, 'naar eer en geweten niet te kunnen uit-
voeren'; waar' eer en geweten' dan behoorden te spreken, werd door hem
precies aangegeven: daar waar de Duitse politiek bepaald zou worden door
belangen die geen enkel verband hielden met de Duitse oorlogsvoering. In
zijn laatste artikel waarschuwde hij bedekt tegen elke vorm van Jodenver-
volging. Het 'geestelijke beginsel' van de verdraagzaamheid had, schreef
hij, in de Tachtigjarige Oorlog Nederland doen ontstaan. Welnu:

'Een zelfstandigNederland dat dit beginselniet langer zou huldigen, is niet
denkbaar. De eerbied voor anderer godsdienstige overtuiging of geestelijke
inzichtenheeft ons volk.door de eeuwenheen gesierd,de gelijkheidder burgers,
ongeacht afkomst of geloof, heeft het steeds als een nastrevenswaardbeginsel
voor ogen gestaan.'

Daarop volgde een waarschuwing:

1Nieuwe Rotterd. Crt., 8, Ia, II, 12 juni 1940, ook afgedrukt in B. M. Telders :
Verzamelde geschriften, dl. IV (1947), p. 301-09 en 318-24.


