
SNOUCK HURGRON]E

geworden bij 'BZ'; als hoofd van de economische afdeling speelde hij er in
de eerste wereldoorlog een hoogst belangrijke rol. Daar dankte hij ook zijn
promotie aan: hij was nog geen veertig toen hij ('21) tot secretaris-generaal
benoemd werd. Zijn financiële omstandigheden stonden hem niet toe, een
positie in de slecht betalende buitenlandse dienst te aanvaarden (daarvoor
moest men min of meer gefortuneerd zijn) - hij bleef dus jaar in, jaar uit
dezelfde post bezetten. Dat kwam zijn veerkracht niet ten goede; eerder
bevorderde het een lichte gemakzucht. In het ambtelijk bedrijf wist Snouck
Hurgronje die gemakzucht te maskéren achter een charmante vlotheid die
in de loop der jaren op een verbazingwekkende routine was gaan steunen.
Hij kon een ingewikkeld gesprek voeren en tegelijk een stapel documenten
doorwerken om daar met onfeilbare intuïtie de stukken uit te halen die voor
zijn minister van belang waren. Met die gemakzucht ging een vleugje cynis-
me gepaard dat men wel vaker bij diplomaten aantreft: wie veel achter de
schermen gekeken heeft, weet dat de zaken vaak heel anders in elkaar zitten
dan de goegemeente meent en kan zich dan ook licht boven die goe-
gemeente verheven achten, zich verbazend over de opwinding en de ver-
ontwaardiging waaraan zij zich bij tijd en wijle overgeeft.
Snouck Hurgronje had een lichte neiging tot stotteren. 'Daarom deug ik

niet voor minister', zei hij eens tegen Ringeling, de secretaris-generaal van
defensie.' Hij was een hartelijk man, hij was bekwaam en ervaren, hij had
de roep van 'onkreukbare eerlijkheid'2 en hij had veel meer contact met bui-
tenlanders, ook met Duitsers, gehad dan de meeste van zijn ambtgenoten.
Eigenlijk had het voor de hand gelegen dat hij van meet af aan als voor-
zitter van het college van secretarissen-generaal was opgetreden, maar
Scholtens (sociale zaken) was drie jaar eerder dan Snouck tot secretaris-
generaal benoemd: hij bleef het presidium uitoefenen. Dat deed hij slechts
enkele dagen. Snouck gold alsminder 'anti-Duits', in elk geval als soepeler:
hij nam het voorzitterschap van Scholtens over.
Het leiden der vergaderingen kostte hem niet veel moeite. Een grote

meerderheid waartoe hij zelf ook behoorde, was het althans in de zomer van
,40 over de hoofdzaken eens: Duitsland kon niet meer verslagen worden,
Nederland moest zich aanpassen, de traditionele politieke partijen hadden
afgedaan, verzet was uit den boze - dergelijke klanken waren het die men
toen in de kringen waarin Snouck verkeerde, allerwege hoorde, trouwens
ook in de vooraanstaande zakenmilieuswaarmee hij veel contact had, en ook
wel daarbuiten. Niet overal! Er bevond zich binnen Snoucks eigen departe-

1 C. Ringeling, 6 juli 1960. 2 C. J. M. Schaepman: 'Bovengronds verzet', p. 23
(CNO, Csg).
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