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minister Dijxhoom gesteund en het gevolg was dat men slechts een deel
van de Nederlandse militairen uit België en Frankrijk wegkreeg. De militaire
missie bij het Franse hoofdkwartier vloog tenslotte naar Engeland en het-
zelfde deed het hoofd van de militaire missie bij het Belgische, de gepen-
sioneerde luitenant-generaal G. B. Noothoven van Goor, maar twee
officieren van diens missie èn overste van Voorst Evekink dienden in eerste
instantie in Frankrijk te blijven. Het was namelijk de bedoeling om via de
Nederlandse eonsulaten alle zich in Frankrijk bevindende mannelijke
Nederlanders die voor de militaire dienst in aanmerking kwamen, te
registreren. Die registratie werd ter hand genomen, maar toen het Neder-
landse gezantschap en het Nederlandse consulaat-generaal op 9 juni het
bedreigde Parijs verlieten (de Duitsers hadden, na het Britse bruggehoofd
bij Duinkerken opgeruimd te hebben, op de sde hun offensief over de
Somme zuidwaarts ingezet), viel het centrale punt weg. Van Voorst Evekink
bevond zich in augustus in Marseille en berichtte toen aan minister Dijxhoorn
dat hij op 24 juni, twee dagenna Frankrijks capitulatie (22 jLUU),een kleine
duizend geregistreerden op papier bijeenhad - een bericht dat hij, zo schreef
hij enige tijd later, 'uitsluitend uit hoofde van zijn historische betekenis'
doorgegeven had 1, want voor geen van die geregistreerden had men passage
naar Engeland weten te vinden.

Nederlandse burger-vluchtelingen werden aanvankelijk in Parijs bekwaam
opgevangen. Er vormde zich daar op 14 mei onder voorzitterschap van de
Nederlandse consul-generaal, dr. A. Sevenster, een Nederlands hulpcomité
(de Association de secours aux réfugiés néerlandais) dat met gelden van parti-
culieren, vooral van vooraanstaande industriëlen, enkele duizenden vluchte-
lingen in de Franse hoofdstad bijstond: ze werden gehuisvest, ze kregen
voorzover nodig kleding en werden in de regel naar het zuiden doorge-
zonden. Op 9 juni waren er evenwel nog meer dan zeshonderd in Parijs
die men niet had kunnen wegkrijgen. Een deel van de bestuursleden van de
Association bleef toen in de Franse hoofdstad, een deel, onder wie Sevenster,
trok zuidwaarts. Hoe groot de chaos in Frankrijk was, wist de regering
te Londen niet in bijzonderheden, maar het leek vooral van Kleffens wense-
lijk, zo spoedig mogelijk enige greep op de zaak te krijgen: in zijn opdracht
vloog op IS juni jhr. mr. H. F. L. K. van Vredenburch, die in Den Haag
sous-chef van de afdeling diplomatieke zaken geweest was en tijdens de
Meidagen op instructie van van Kleffens naar Engeland was gekomen

1 Brief, 2 okt. 1940, van D. van Voorst Evekink aan Dijxhoorn (Memoires Dijx-
hoorn, bijlage I bij bijlage 40).
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