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Nadat Tenkink en Trip op 18 resp. 20 maart '41 hun functie neergelegd
hadden, vertrok eind juli Snouck Hurgronje. Nadien waren van de secre-
tarissen-generaal die in de allereerste bezettingsperiode onder Snoucks voor-
zitterschap vergaderd hadden, nog slechts vier aanwezig: Frederiks, Hirsch-
feld, Six en Spitzen.

Spitzen werd in augustus' 43 ontslagen, Frederiks dook ruim een jaar later
onder, Hirschfeld en Six bleven, ja het mag wel gezegd: tot het bittere einde.

Over Spitzen (waterstaat) en Six (koloniën) zullen wij kort zijn; het
departement van koloniën was van minieme betekenis geworden en bij
waterstaat kwamen de grote kwesties eerst in '44 naar voren. Frederiks en
vooral Hirschfeld verdienen veel meer aandacht.

Spitzen

Dirk Gerard Willem Spitzen was een beschouwelijk man. De lezer kwam
hem als zodanig ook al tegen: nl. als de (voorzover bekend) enige secretaris-
generaal die zich later afvroeg of hij op de zçste mei '40 niet een onjuiste
beslissing genomen had toen hij, Winkelmans advies volgend, besloot in
functie te blijven.

Ook Spitzen was in '40 nog vrij jong: vier-en-veertig jaar. Hij was in
'96 in Wageningen geboren, doorliep een der gymnasia in Den Haag,
studeerde in Leiden, werd ambtenaar bij binnenlandse zaken, ging over naar
het departement van waterstaat en werd daar in '39 tot secretaris-generaal
benoemd. Ten tijde van de capitulatie was hij dus nog slechts kort in functie.
Wij hebben de indruk dat zulks hem enigszins geremd heeft: van figuren als
Snouck Hurgronje, Trip, Hirschfeld en Frederiks voelde hij zich de mindere.
Zeven jaar na de oorlog noemde hij zich nog jegens Frederiks 'innig dankbaar
. .. dat hij vanaf de eerste veertien dagen van de bezetting steeds heeft
gezegd: over een week zijn de Duitsers vertrokken' (dat is een tikje gechar-
geerd weergegeven). 'Hij werd er door ons steeds om uitgelachen, maar dat
heeft me toch een geweldige kracht gegeven.'!

Het is geen uitlating die van de kant van Spitzen van grote zelfstandigheid
van oordeel getuigt. Misschien was Spitzen daar ook te fijnbesnaard voor.

1Getuige D. G. W. Spitzen, Enq., dl. VII c, p. 546.
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