
ONDER CONTROLE

toegetreden waren, liet men in de vergaderingen meer dan eens, aldus
Schaepman (die er zich danig aan ergerde), 'schampere opmerkingen' vallen
over de regering te Londen": die had gemakkelijk praten! Zèlf stond men er
voor - en men had er waarlijk niet om gevraagd! Goed, men zou het samen
zien op te knappen en dat zou des te vlotter kunnen gaan omdat men, als
regel, elkaar al jaren kende; men tutoyeerde elkaar en er heerste dan ook,
aldus weer Schaepman, in het algemeen ter vergadering 'een -kameraad-
schappelijke, soms zelfs een enigszins studentikoze toon" - wij willen dat
laatste niet te zwaar nemen: grote moeilijkheden worden wel vaker in
grapjes afgereageerd.
Grote moeilijkheden waren de secretarissen-generaal in hun ambtelijke

loopbaan vóór mei '40 niet onbekend geweest. Verscheidene hunner hadden
al in de jaren' 20 en '30 op vrij hoge of hoge ambtelijke posten gestaan: de
misère die uit de diepe economische crisisvan '29 voortgevloeid was, hadden
zij aanschouwd; de een had op dit, de ander op dat gebied ervaren dat
constructieve plannen niet of niet voldoende verwezenlijkt werden. Natuur-
lijk wisten de secretarissen-generaal dat hun ministers bij elke beslissing

bezwaar tegen, dat de echtgenoten der in Londen vertoevende ministers krachtens
een regeling die Winkelman getroffen had, maandelijks fl. 600 als voorschot ont-
vingen. Snouck Hurgronje merkte toen op, dat men terzake als kriterium 'het al of
niet vrijwillig vertrek' der ministers moest aanvoeren. Men was het er in de kring
der secretarissen-generaalover eens dat alleen de ministers van KleffensenWelter het
land onvrijwillig, namelijk 'op bevel van de regering' verlaten hadden - een absurd
onderscheid. Voor de consequentie: dat de echtgenoten der andere ministers voor-
taan geen cent zouden ontvangen (mevrouw van Kleffens had overigens haar man
vergezeld), werd evenwel niet gevoeld: verschillenden zouden dan immers 'in be-
hoeftige omstandigheden geraken'. (Csg: Notulen, 2I juni I940) De bestaande rege-
ling bleef gehandhaafd. Winkelman had deze regeling op 25 mei op voordracht van
Financiën vastgesteld en zij hield in dat de gezinnen van ministers en van de rijks-
ambtenaren en -arbeidscontractanten die naar Engeland vertrokken waren, op hun
verzoek twee-derde van de maandwedde als voorschot zouden ontvangen tot een
maximum van fl. 600. De regeling werd later uitgestrekt tot de gezinnen van be-
roepsmilitairen en van dienstplichtigen. Winkelmans besluit werd evenwel in
januari '42 door Seyss-Inquart geannuleerd: alle betrokkenen ontvingen nadien
slechts fl. 70 per maand plus een geringe kindertoeslag. Verscheidene ministers-
vrouwen kwamen toen in moeilijkheden; zij werden als regel door persoonlijke
vrienden en zakenrelaties, in een enkel geval (mevrouw Furstner) ook door vol-
ledig onbekenden geholpen; de echtgenote van van Rhijn ontving vooral steun
van Hirschfeld: 'Als ik iets had, ging ik 's avonds naar Hans toe. Hij stond altijd op
de bres.' (mevr. van Rhijn, 28 nov. I955).

1 C. J. M. Schaepman: 'Verslag betreffende de secretarissen-generaal', p. 5 (CNO,
Csg). 2 A.v., p. 4.
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