
ONDER CONTROLE

Hurgronje en van Karnebeek naar Londen door dat de regering via de radio
vooral geen redevoeringen moest laten houden 'die Duitsland zouden
kunnen prikkelen en de Duitse machthebbers in Nederland zouden kunnen
brengen tot het nemen van maatregelen tegen de bevolking.'! Daarbij werd
overigens niet meegedeeld dat de secretarissen-generaal in hun eigen streven
om elke prikkeling van Duitsland achterwege te laten, al heel ver gegaan
waren: begin juli hadden zij aanvaard dat Nederlandse beroepsofficieren
dienst namen in de Waffen-SS, mits de betrokkenen 'vast genoeg in hun
schoenen stonden!' 2 - alsof de bereidheid tot dienstneming al niet voldoende
bewijs leverde voor het tegendeel!

De houding welke de secretarissen-generaal tegenover de verschillende po-
litieke stromingen gingen aannemen (te denken valt dan aan de Nederlandse
Unie, Nationaal Front en de NSB) en tegenover de eerste verzetsorganisaties,
korrit nog ter sprake; hier willen wij allereerst vermelden dat toen er in jun
,40 klachten van de bezetter kwamen dat Duitse burgers die in het oosten des
lands woonden, geboycot werden, ja 'als lucht beschouwd', de secretarissen-
generaal onmiddellijk rnr. J. B. Kan (een populair oud-minister, lid van de
Raad van State) naar Twente en de Achterhoek zonden om er de in ver-
gadering samengeroepen burgemeesters op te wijzen dat dergelijke ge-
dragingen 'ernstige afkeuring' verdienden. 'Wie', aldus staatsraad Kan,

enigszins bekend is met de geschiedenis of zelfs maar de 'Aanwijzingen' heeft
gelezen ... kan tot geen andere slotsom komen dan dat de wijze waarop de
Duitsers, nadat de vijandelijkheden gestaakt waren, onze burgers behandelen,
bij uitnemendheid correct moet heten. Zij getuigt van een welwillendheid, welke
een antecedent stelt dat tot heden zijn weerga niet vindt ... Onder de periode
van voor en gedurende de oorlog dient een forse streep gesteld."

Het was een merkwaardige ontwikkeling: begin juni had Snouck Hur-
gronjede 'Aanwijzingen' nog 'richtlijnen' genoemd 'voordezetijdsomstandig-
heden' - eind juni (Frankrijk had inmiddels gecapituleerd) ging staatsraad
Kan in opdracht van het college van secretarissen-generaal een betoog afste-
ken waarvan de korte inhoud was dat Duitsland niet langer als vijand gold.

1 Brief, 24juli 1940, van E. N. van Kleffens aan de koningin (kabinet der koningin).
Het verzoek is vermoedelijk een reactie geweest op een radiotoespraak die prins
Bernhard op 25 juni gehouden had voor de Overseas Service van de BBC; de prins
had Hitler toen als 'a German tyrant' aangeduid en was geëindigd met te zeggen:
'We have no fear as to the outcome of this momentous struggle.' Op zijn toespraak
werd, zoals later zal blijken, ook door Goebbels gereageerd.· 2 Csg: Notulen,
5juli 1940. 3 Het Nederlandse verslag van Kan's bespreking te Almelo op 24 juni
en het Duitse van zijn bespreking te Doetinchem op 27 juni in: Vu], HA Inneres,
125 r.
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