
'NET EEN TROEP NATGEREGENDE MUSSEN'

buitenlandse zaken, Lord Halifax, op en legde hem, kennelijk namens het
gehele kabinet, twee vragen voor: of de Nederlandse regering zich in
Londen mocht vestigen en of het wenselijk was dat zij nu reeds een oord
in het westen van Engeland uitkoos waarheen zij zich zou kunnen begeven,
mocht het noodzakelijk zijn, de Britse hoofdstad te verlaten. Halifax liet
er geen gras over groeien: na raadpleging van het door Churchill geleide
War Cabinet deelde hij nog diezelfde dag schriftelijk aan van Kleffens mee
dat de Nederlandse regering in Londen welkom was ('His Majesty's govern-
ment ... hope to be able to keep in close contact'), maar voor een uitwijkoord
in het westen van Engeland behoefde, zo had de Minister of Home Security
gezegd, 'at present' geen stappen genomen te worden.'

Eén avond tevoren, 20 mei, hadden dr, G. H. C. Hart en mr. W. G.
Peekema, twee van de vier uit Den Haag overgekomen hoofdambtenaren
van Koloniën, een bezoek gebracht aan Grosvenor House. 'Daar zitten',
noteerde Hart in zijn dagboek,

'droevig voor zich uitstarend, de leden van H. M. 's Regering: 'net een troep
natgeregende mussen', noemde Peekema het terecht ... Enkelen zijn flink en
tegen de situatie opgewassen: Steenberghe, Welter, van Kleffens, Dijxhoorn,
doch de rest is, zij het in gradaties, abominabel. 'C en A' noemde Michiels het
stel nogal plastisch. Waar moet dat heen? Premier de Geer is de oudste grijsaard:
moeten we onder zulke leiding ons land herwinnen en ons wereldrijk besturen ?"

*

Kort voor Hart en Peekema op die zoste mei in Grosvenor House binnen-
vielen, had de Geer via de European Service van de BBC het woord gericht
tot de bevolking in bezet gebied. Pelt, die inmiddels hoofd geworden was
van een onder Buitenlandse Zaken ressorterende Regeringspersdienst
(later tot 'Regeringsvoorlichtingsdienst' herdoopt - wij zullen die tweede
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