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Inleiding
George Henry Charles Hart werd op 9 augustus 1893 in Amsterdam geboren als zoon
van John Walter Hart en Estella Binger. J.W. Hart was directeur van de NV
Vereeniging van Nederlandsche Kleermakerijen aan de Herengracht 406, een
maatkledingbedrijf voor welgestelde Amsterdammers en vooraanstaande
Nederlanders. Als enige van vier zonen had hij het bedrijf voortgezet, dat in 1839
door zijn Engelse, joodse grootvader gesticht was. George Hart's moeder stamde uit
een Amsterdamse joodse familie. Estella's vader dreef een uitgeverij in de
Vondelstraat.
Nadat het jonge gezin in 1895 uitgebreid was met Neville Otto en in 1897 met
Jeanette Regina overleed in 1899 Estella Binger. J.W. Hart hertrouwde in 1902 met
Beatrice Ethel Turner, de drieentwintigjarige dochter van een graanhandelaar uit het
Engelse Kington (Herefordshire), die hij ontmoet had ten huize van Robinson, de
Britse consul in Amsterdam. De nieuwe moeder paste zich vlug bij de nieuwe situatie
aan, waarin zij door haar huwelijk was komen te verkeren; zij leerde tamelijk snel
Nederlands, onderhield goede contacten met de familie van Estella Binger en raakte
vertrouwd met het Amsterdamse milieu, dat haar als kind van het Engelse platteland
onbekend was.
De kinderen uit het eerste huwelijk en hun stiefzuster Dorothy, geboren uit het
tweede huwelijk, groeiden in volkomen harmonie met elkaar op. Over hun jeugd is
weinig bijzonders te vertellen. Zondags bezochten zij de anglicaanse zondagsschool
op de Groenburgwal; in de zomermaanden reisden zij per ‘Batavier’ naar Engeland
voor bezoek aan familieleden van moeders- en vaderszijde. Tijdens deze
vakantiereizen maar ook thuis leerde Hart al vroeg de Engelse taal vlekkeloos
beheersen, wat hem later bij vele internationale contacten zeer van pas zou komen.
Na de lagere school bezocht hij het Stedelijk Gymnasium in Amsterdam. In 1911
begon hij zijn rechtenstudie aan de Gemeentelijke Universiteit. Hij werd lid van het
dispuut Flanor. Door de mobilisatie op 31 juli 1914 werd hij gedwongen zijn studie
te onderbreken. Aanvankelijk als vaandrig, later als tweede luitenant diende hij bij
het VIIe Regiment Infanterie. Nog tijdens zijn diensttijd kon hij zijn studie in 1917
hervat-
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ten, zodat hij in 1918 zijn doctoraalexamen kon afleggen. Zoals gebruikelijk in die
tijd sloot hij zijn rechtenstudie op 14 december 1920 af met een promotie op
stellingen1.
George Hart begon zijn maatschappelijke loopbaan als juridisch adviseur van de
Bond van Kleedermakerspatroons en van de Federatie van Werkgevers in het
Kleedingsbedrijf in Nederland, waarvan zijn vader vele jaren voorzitter was. Kort
daarna aanvaardde hij dezelfde functie bij de Algemeene Patroonsvereeniging en de
Centrale Raad voor de Bouwvakken in Amsterdam. Op het gemeenschappelijke
kantoor van deze verenigingen leerde hij Johanna Frederika Coeterier kennen, die
als dochter van een van de bestuursleden tot de komst van Hart de zaken behartigd
had. Het aanvankelijk zakelijke contact mondde op 18 januari 1921 uit in hun
huwelijk.
Als juridisch adviseur kreeg Hart veel te maken met de problemen in de
arbeidsverhoudingen, die na de eerste wereldoorlog leidden tot een verbetering van
de positie van de arbeiders. Hart had voor deze problematiek grote belangstelling en
spande zich in om te komen tot een zo duidelijk mogelijke regeling ten bate van
zowel werkgevers als werknemers. Zijn bemoeienis met deze zaken was echter van
korte duur. Kort na zijn huwelijk vertrok hij naar Soerabaja, waar hij op uitnodiging
van mr dr D. Talma als juridisch adviseur in dienst trad van de Java Suiker
Werkgeversbond. Deze in 1920 opgerichte organisatie stelde zich ten doel te
bemiddelen in conflicten tussen de suikerindustrie op Java en derden volgens een
meer uniform patroon; dit in tegenstelling met de willekeurige beslechting van
geschillen zoals die tot dan toe in die industrie door elke onderneming naar eigen
goeddunken was toegepast. Van Mook schreef over deze eerste functie van Hart:
‘De bijzondere positie van de suikerindustrie in het agrarisch recht van Java; de vele
economische verhoudingen bij dit bedrijf betrokken; zijn beteekenis voor de
internationale handel van Indië; de groei van het sociale vraagstuk onder zijn talrijke
en veelsoortige werknemers: dit alles maakte deze eerste functie vol afwisseling en
aantrekkelijkheid voor den jongen ju-

1

Enkele van zijn stellingen mogen hier vermeld worden: ‘Stelling XVIII. Beperking der
gemeentelijke autonomie is in een tijd, in welken naar een doorgevoerde decentralisatie van
wetgeving wordt gestreefd, niet gewenscht’. ‘Stelling XX. Het instellen van een snel
politierecht, gepaard aan wederinvoering van (niet-verminkende) lijfstraffen is noodzakelijk
in het belang eener doeltreffende bestrijding der criminaliteit. Stelling XXI. Gezinsverpleging
is voor ter beschikking der regeering gestelde minderjarigen verre te verkiezen boven
verpleging in een rijksopvoedingsgesticht of een tuchtschool. Stelling XXII. De regeling der
disciplinaire strafbevoegdheid van militaire chefs, biedt niet voldoende waarborgen voor een
rechtvaardige berechting van de aan die strafbevoegdheid onderworpen personen’.
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rist, in wien de econoom en organisator reeds vroeg geboren werden’2. In 1927 werd
Hart benoemd tot algemeen secretaris van de Centrale Organisatie van de
suikerindustrie in Nederlands-Indië. Toen hem echter bleek, dat het voorzitterschap
om allerlei redenen voor hem onbereikbaar zou blijven en de strikt zakelijke
belangenbehartiging op den duur te eng en onbevredigend was, aanvaardde hij in
1930 het voorzitterschap van het Algemeen Landbouwsyndicaat. In deze
gemoedelijker en minder straf gecentraliseerde organisatie voor de bergcultures op
Java leverde hij uitstekend werk voor de verbetering en, na het uitbreken van de
economische crisis, voor de instandhouding van de voor de moderne landbouw
onmisbare proefstations. Op 1 mei 1933 werd Hart benoemd tot voorzitter van de
Indische Ondernemersbond als opvolger van ir W.F. Staargaard. Deze functie vervulde
hij slechts kort; op 22 augustus 1934 benoemde gouverneur-generaal jhr mr B.C. de
Jonge hem tot directeur van economische zaken als opvolger van de plotseling
overleden ir E.P. Wellenstein.
Hart was ongetwijfeld een bekwaam jurist, econoom en organisator, maar die
kwaliteiten waren onvoldoende om te verklaren, dat hij het zo snel bracht tot een
van de hoogste en zwaarste functies van het sterk door de economische wereldcrisis
getroffen Nederlands-Indië. Kenmerkend voor zijn optreden in elke functie was, dat
hij in staat was zich snel vertrouwd te maken met de kern van de zaak, dat hij zich
steeds op de hoogte stelde van de bij anderen levende opinies en de achtergronden
daarvan. Op grond van deze informaties durfde hij beslissingen te nemen die niet
zozeer gebaseerd waren op diepgewortelde principes, maar vooral vaste grond vonden
in de werkelijkheid van het ogenblik. Hart was echter geen man van het compromis
omwille van het compromis of, erger nog, een opportunist die, om zichzelf te
pousseren, zijn opinie zou matigen of aanpassen. Naast zijn zakelijke bekwaamheden
werkte ongetwijfeld ook zijn grote gevoel voor humor in zijn voordeel, een humor
die soms niet ontbloot was van scherpe satire.
In zijn eerste dertien Indische jaren vallen de bemoeienissen van Hart met de
oprichting en uitbouw van de Vaderlandse Club in Soerabaja op. Hart was een van
de initiatiefnemers en bleef zolang hij in Soerabaja woonde de drijvende kracht achter
de schermen. De Club, begonnen als debatingclub na de ‘communistische troebelen’
van 1926, propageerde vooral het behoud van de band tussen Nederland en
Nederlands-Indië in tegenstelling tot het door de Stuw-groep voorgestane idee van
zelfstandigheid van Indië; ook speelde een sterke angst voor communistische en
extreem-linkse groeperingen een grote rol in het denken en

2

Vrij Nederland (Londen), 11 september 1943; 4 (1943-1944) 210.
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optreden van de Club. Waarom Hart zich van de Vaderlandse Club heeft afgewend
kunnen we slechts gissen. Was hij door bestudering van de inlandse beweging
vervreemd van de ontwikkelingen binnen de Club in nationalistische richting?
Het einde van de betrekkingen met de Vaderlandse Club betekende echter niet,
dat Hart geen banden meer had met de politiek. In 1932 werd hij voor de Economische
Groep benoemd tot lid van de Volksraad. In 1933 kreeg hij als voorzitter van de
Ondernemersbond zitting in het College van Gedelegeerden van de Volksraad. Dit
college oefende veelal de wetgevende bevoegdheden van de Volksraad uit, omdat
de Volksraad door de korte duur van zijn zittingsperiode meestal de handen vol had
aan de behandeling van de begroting. Zijn activiteiten als Volksraadlid brachten Hart
in directe aanraking met de vele facetten van het bestuur in Nederlands-Indië. De
ruimere ontplooiingsmogelijkheden die aan een bestuurlijke functie verbonden waren
in vergelijking met de toch steeds beperkte belangenbehartiging, die de
Ondernemersbond van hem verwachtte, moeten Hart erg aangetrokken hebben.
Deze extra dimensie heeft hem waarschijnlijk doen kiezen voor het aanbod om
directeur van economische zaken te worden als opvolger van Wellenstein in augustus
1934. De functie stelde midden in de economische crisis van de jaren dertig bij een
nog steeds verslechterende economische situatie in Indië haar bijzondere eisen.
Wellenstein had tussen 1932 en 1934 in grote lijnen een plan opgesteld, dat in de
eerste plaats de economische achteruitgang tot staan moest brengen en tegelijkertijd
door hervormingen van structurele aard het herstel op gang moest brengen. Aan Hart
was het deze plannen ten uitvoer te leggen.
Bij zijn voorstel om Hart te benoemen tot directeur van economische zaken merkte
de Raad van Nederlands-Indië op, ‘dat de omstandigheid dat hij uit
ondernemerskringen komt zeker geen bezwaar behoeft op te leveren, aangezien
voldoende duidelijk gebleken is, dat de Indische belangen op het gebied van landbouw
en economie evenzeer zijn volle belangstelling hebben als de Westersche. Van belang
is voorts, dat de heer Hart algemeen groot prestige geniet en van zijn meening steeds
veel gezag pleegt uit te gaan. Daarvan en ook van zijn algemeene belangstelling en
orientatie en organiseerend talent heeft hij - om één voorbeeld uit verscheidene te
noemen - duidelijk blijk gegeven bij de delicate kwestie der theerestrictie’3. Bij het
volvoeren van deze veeleisende taak zou Hart al zijn werkkracht, organisatietalent
en prestige nodig hebben. Het is hier niet de plaats om zijn werkzaamheden als
directeur van economische zaken uitvoerig en diepgaand te bespreken.

3

Kol., verbaal 21 augustus 1938, H 23.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

XI
Volstaan kan worden met het belichten van drie aspecten van de zeer uitgebreide
scala van taken van het departement van Economische Zaken, namelijk de
economische besprekingen tussen Nederlands-Indië en Japan tussen 1934 en 1937
die leidden tot het Hart-Ishizawa-agreement, het afwegen van de belangen van de
inlandse en westerse economische belangen in verband met de import van textiel en
de economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië4.
Onderhandelingen met Japan. Om de Indische economie tegen de gevolgen van
de wereldcrisis te beschermen had de Indische regering door een stelsel van
contingenteringen de gestadig stijgende goedkope importen uit Japan, met name van
textiel, aan banden gelegd. De Japanse regering wist in Den Haag gedaan te krijgen,
dat over de handel tussen Japan en Nederlands-Indië in Batavia besprekingen zouden
worden gevoerd en dat tijdens die onderhandelingen geen nieuwe beperkingen in
het handelsverkeer zouden worden opgelegd. Hart was benoemd tot lid van de
Nederlands-Indische delegatie voor die onderhandelingen, die in juni 1934 begonnen
en al spoedig in een impasse geraakt waren. Hart stelde zich op het standpunt, dat
aan Japanse verlangens alleen tegemoet gekomen kon worden, wanneer daar
voldoende voordelen voor export uit Nederlands-Indië tegenover zouden staan. Op
deze basis konden geen vorderingen gemaakt worden. In december werd de
conferentie verdaagd in afwachting van de resultaten van een conferentie in Kobe
over de vrachtverdeling tussen de Java-China-Japan-Lijn en enkele Japanse
maatschappijen5. Deze conferentie mislukte nog voordat hij werkelijk begonnen was.
Tijdens een bezoek aan Japan in april 1935 besprak Hart met Kurusu de
mogelijkheden tot heropening van de scheepvaartonderhandelingen, die na het
bereiken van overeenstemming gevolgd zou kunnen worden door het voortzetten
van de economische besprekingen. Vóór de her-

4

5

Voor de uiteenzetting over de twee laatste onderwerpen is in hoofdzaak gebruik maakt van
P. Creutzberg ed., Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië. Capita selecta. Een
bronnenpublicatie. 2e en 3e stuk. Groningen 1974-1976.
De vrachtverdeling was tegen de wil van de Java-China-Japan-Lijn (JCJL) door de
Nederlandse delegatie tot onderwerp van bespreking gemaakt. Vóór het begin van de
conferentie in Batavia was in Kobe in hoofdlijnen al overeenstemming bereikt met de
betrokken Japanse scheepvaartmaatschappijen. Op verzoek van de Indische regering was de
nadere uitwerking aangehouden. De raad van commissarissen van de JCJL probeerde aan
deze voor haar in de verhouding met de Japanse maatschappijen ongelukkige gang van zaken
verandering te brengen. Zij was van oordeel, dat vooral Hart, gesteund door
gouverneur-generaal De Jonge, voorstander was van een agressieve politiek tegenover Japan
inzake de vrachtverdeling. Nederlandsche Scheepvaart Unie: notulen van de vergadering
van de raad van commissarissen van de JCJL 1934 en 1935; met name de vergadering van
14 januari 1935.
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opening moest echter vaststaan, dat voor Batavia aanvaardbare resultaten zouden
worden bereikt. Met nadruk betoogde hij, dat Indië er niet voor zou terugschrikken
een vrachtenoorlog tegen Japan te voeren. Zijn overtuiging, dat de Japanse politiek
op ‘bluff’ berustte, scheen bewaarheid te worden: nadat in 1936 een
scheepvaartovereenkomst bereikt was, kwam in 1937 een handelsovereenkomst tot
stand, het Hart-Ishizawa-agreement. Economisch gezien was de opstelling van Hart
voor Indië ongetwijfeld juist; of hij echter doorzag welke politieke aspiraties de
Japanse politiek motiveerden en welke middelen dat land kon mobiliseren om dat
doel te bereiken, moeten we betwijfelen. In 1940 nog was hij van mening, dat met
schijnbare concessies aan Japan Nederlands-Indië buiten de oorlog kon worden
gehouden.
Inheemse textielindustrie. De bescherming die aan de Nederlandse textielindustrie
geboden was door de contingentering van de textielimport in Nederlands-Indië had
niet de volledige instemming van Hart. In zijn ogen werd de moeilijke positie van
de Nederlandse textielindustrie verlicht door de bescherming van de afzet van die
industrie in Indië. In de praktijk betekende dit, dat de inheemse bevolking gedwongen
was de dure Nederlandse textiel te kopen. Ontplooiing van de inheemse huisindustrie,
die tegen lagere prijzen kon produceren, was daardoor nauwelijks mogelijk. Als er
ten gunste van die huisindustrie een reductie zou worden toegepast op het aan
Nederland toegewezen contingent, zou dit een verruiming betekenen voor de inheemse
productie, waarvan de baten ten goede zouden komen aan landbouwers, die toch al
ernstig getroffen waren door de sterk gedaalde landbouwprijzen. Voor de op het
bestaansminimum levende inheemsen zou het goedkopere inheemse product enig
soelaas bieden in de uiterst benarde situatie. Voorstellen van Hart om dit te realiseren
werden, zij het met terughoudendheid, aanvaard en doorgevoerd.
Economische samenwerking met Nederland. In Nederland kon men voor dit
interveniëren met het oog op de levensstandaard van de inheemse bevolking
nauwelijks begrip opbrengen. De voornaamste drijfveer van Hart bij deze en andere
gelijksoortige maatregelen was dat ondanks de verslechterde situatie Nederland meer
in staat was dit soort marginale verslechteringen te dragen dan de inheemse Indische
bevolking, die al op het absolute bestaansminimum leefde.
Daar kwam bij, dat Hart van mening was, dat uitgedrukt in geld Indië bij de
bestrijding van de gevolgen van de economische crisis meer offers bracht ten bate
van Nederland dan omgekeerd. Zijn zorgen hierover werkte hij uit in een nota, die
hij op 28 november 1935 voorlegde aan gouverneur-generaal De Jonge. Voorop
stelde hij, dat men in Indië vooral verbolgen was over de mentaliteit, waarmee in
Nederland de
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samenwerking, die in 1933 begonnen was om de economische crisis in Rijksverband
te bestrijden, benaderd werd. Terwijl in Indië steeds geprobeerd was aan voorstellen
tot verbetering van de positie van Nederland uitvoering te geven, waren de Indische
voorstellen in Nederland bijna steeds op onoverkomelijke bezwaren gestuit. Mocht
het al waar zijn, dat in geld uitgedrukt Nederland evenveel offers bracht als Indië
(wat volgens Hart niet het geval was), dan nog moest er iets gedaan worden om het
gevoel van onvrede in Indië over de vermeende Nederlandse baatzuchtigheid weg
te nemen.
De nota van Hart leidde ertoe, dat een Indische delegatie onder zijn leiding in
maart 1936 in Nederland besprekingen voerde over de samenwerking tussen
Nederland en Indië. Het resultaat van die besprekingen was, dat er van Nederlandse
kant maatregelen ten gunste van Indië genomen werden. Bovendien stelde Nederland
ƒ. 25.000.000 beschikbaar voor welvaartsmaatregelen. In Indië werd dit gebaar
opgevat als een teken van de bereidheid van Nederland om het economisch zwaar
getroffen Indië te helpen, nadat Nederland in betere tijden zoveel van Indië had
geprofiteerd.
In augustus 1937 vroeg Hart ontslag als directeur van economische zaken. Drie
jaar lang had hij steeds met plezier al zijn tijd gewijd aan het versterken van de
Indische economie. Dat hij bij het vervullen van die zware taak slechts gesteund
werd door een kleine staf onder dr H.J. van Mook, betekende in de praktijk, dat er
nauwelijks tijd was voor het uitstippelen van een evenwichtig beleid en het evalueren
van de uitwerking van de genomen maatregelen. Ongetwijfeld zijn er fouten gemaakt,
maar de conclusie, dat onder leiding van Hart fundamentele veranderingen in de
Indische economie tot stand zijn gebracht, die de gevolgen van de economische crisis
enigszins opvingen, lijkt gerechtvaardigd. Onder zijn opvolger Van Mook waren er
slechts weinig nieuwe diepgaande wijzigingen nodig in de economische politiek.
Het belangrijkste winstpunt van Hart's politiek was ongetwijfeld, dat het Indische
bedrijfsleven overheidsingrijpen in het economische proces accepteerde, soms zelfs
bevorderde en dat begonnen werd met het nemen van beschermende maatregelen
ten gunste van de inheemse produktie met achterstelling van de westerse bedrijven.
Hart had besloten zijn ontslag aan te bieden, omdat hij naar Nederland wilde
terugkeren in verband met de opleiding van zijn kinderen. Het voorstel van zijn vader
om zijn beide zoons - John George geboren in 1921 en Neville Mogens geboren in
1927 - naar één der bekende Engelse kostscholen te sturen, wees hij af. Hij was ervan
overtuigd, dat zijn gezin bij elkaar moest blijven en dat hij daarvoor een mogelijk
nog hoger stijgen op de maatschappelijke ladder in Nederlands-Indië moest op-
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geven. Hart kon zijn gezin beslist niet missen. Later in Londen zou hij er alles voor
over hebben om weer met zijn gezin verenigd te zijn.
Na zijn terugkeer in Nederland werd Hart eerst tijdelijk verbonden aan het
departement van Koloniën; op 5 januari 1938 volgde zijn benoeming tot hoofd van
de achtste afdeling als opvolger van prof. J. van Gelderen. In deze functie kwam hij
te staan aan de Nederlandse kant van de lijn, waarbij hij moest nagaan hoe de Indische
belangen op economisch gebied, zowel binnen het Koninkrijk als in internationaal
verband, het beste konden worden behartigd. Zo was Hart lid en voorzitter van de
commissie voor de economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-Indië,
die na zijn bovengenoemde besprekingen in Nederland in 1936 was opgericht. In de
zomer van 1938 reisde hij met prof. H.A. Kaag en J. de Waard naar Batavia om
besprekingen te voeren over de verdere uitvoering van de samenwerking. Een ander
belangrijk aspect van zijn functie was, dat hij voor Nederland zitting had in de
internationale commissies, die belast waren met de uitvoering van de internationale
restrictie-overeenkomsten voor onder meer rubber, thee, suiker, tin en kina. Een
aantal van die overeenkomsten was totstandgekomen tussen 1934 en 1937. Hart had
een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding van die overeenkomsten en was
goed op de hoogte van de maatregelen, die in Indië genomen waren om de produktie
aan te passen aan de toegestane afzetquota.
Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog in september 1939 ging Hart met
A.Th. Lamping, directeur voor de handelsaccoorden van het ministerie van
Economische Zaken, naar Londen om met de Britse regering te onderhandelen over
de handhaving van de rechten van Nederland als neutrale mogendheid in verband
met de Britse bepalingen ten aanzien van de contrabande. Over de onderhandelingen
is weinig bekend, omdat de daarop betrekking hebbende archivalia vernietigd zijn.
Wel is bekend, dat zij zeer traag verliepen en dat de Britse regering aanvankelijk
alleen die doorvoer naar Nederland wilde toestaan, die noodzakelijk was ‘om te
leven’6. De Nederlandse regering eiste onder meer onbelemmerde doorvoer van alle
ladingen uit Nederlands-Indië, maar dat wilden de Britten onder geen beding toestaan.
Uiteindelijk kwam in het voorjaar van 1940 een regeling tot stand, die belangrijke
Britse concessies bevatte.
Op 14 mei 1940 volgde Hart op uitdrukkelijk ‘verzoek’ van de minister van
Koloniën, Ch.J.I.M. Welter, de regering naar Londen. Zijn wederwaardigheden in
het eerste jaar van de oorlog heeft Hart vastgelegd in

6

Joh. de Vries ed., Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring (1871-1954). Utrecht 1970,
1404-1408.
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zijn dagboek. Tot 22 juni 1942 was hij hoofd van de economische afdeling van het
ministerie van Koloniën en vanaf 16 februari 1942 tevens plaatsvervangend
secretaris-generaal. In deze Londense jaren hield hij zich vooral bezig met het
aanpassen van de export van Indië aan de veranderde omstandigheden, met name
het vinden van nieuwe afzetgebieden na het verlorengaan van de Europese markt en
aan het beperken - en later stopzetten - van de export naar Japan. Doordat hij
samenwoonde met Welter, was Hart nauwkeurig op de hoogte van de ontwikkelingen
en verhoudingen binnen het kabinet. Hij probeerde Welter ertoe te bewegen het
kabinet te overtuigen van de noodzaak met de Britse regering tot duidelijkheid te
geraken over het politieke doel van het bondgenootschap. Welter slaagde daarin niet
ondanks de steun van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, mr M.P.L.
Steenberghe. Hun aandringen op besprekingen over de war aims werd door de
diehards in het kabinet, onder leiding van Gerbrandy, opgevat als een uiting van het
in Welters omgeving levende defaitisme. Van de andere pogingen van Hart om
invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid was die om de voedselhulp voor
Nederland na de bevrijding voor te bereiden zeker de belangrijkste.
Na het aftreden van Welter als minister van Koloniën in november 1941 vroeg
minister-president, prof. mr P.S. Gerbrandy, aan Hart om Welter op te volgen, maar
Hart is niet op dit voorstel van Gerbrandy ingegaan7. Gerbrandy trad daarop tot de
benoeming van Van Mook in mei 1942 zelf op als minister van Koloniën. Naar Hart's
motieven voor deze weigering kunnen we slechts gissen. Misschien heeft de
overweging een rol gespeeld, dat Hart niet in de plaats wilde treden van de man op
wiens beleid hij een duidelijk stempel had gedrukt. Mogelijkerwijze hebben ook zijn
opvattingen over de persoon van Gerbrandy en de door hem niet hoog aangeslagen
kwaliteit van de andere ministers een rol gespeeld. Zoals uit het dagboek blijkt,
waardeerde Hart naast Welter met name minister Steenberghe, die echter tegelijk
met Welter was afgetreden, omdat naar hun beider oordeel Gerbrandy het kabinet
regelmatig voor faits accomplis stelde in zaken waarover het kabinet tenminste had
behoren te worden gehoord. Een derde reden zou kunnen zijn geweest, dat hij
oordeelde als jood niet zo'n vooraanstaande positie te kunnen innemen vanwege het
mogelijk schadelijke effect daarvan op de positie van de joden in bezet Nederland.

7

BZ, collectie Van Bylandt: correspondentie met jhr mr H.F.K.L. van Vredenburch; brief van
Van Vredenburch, 2 februari 1942. Op 15 januari 1976 berichtte Van Vredenburch mij, dat
hij zich alleen kon herinneren, dat Hart gevraagd was voor de portefeuille van Koloniën,
maar niets over de context daarvan.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

XVI
In juni 1942 trad Hart af als waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van
Koloniën en vertrok naar de Verenigde Staten, waar hij als voorzitter van de
Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao ondervoorzitter was van
de Nederlandse Financiële en Economische Missie in de Verenigde Staten, kortweg
de missie-Steenberghe genoemd. Deze functie bracht naast de behartiging van de
financiële en economische belangen van de onbezette gebieden op het westelijk
halfrond vooral de verdediging van het door Nederland gevoerde koloniale beleid
met zich mee tegen de sterke anti-kolonialistische stroming in de Verenigde Staten,
die zich sterk maakte voor de idee om na de nederlaag van Japan de Aziatische
bezittingen niet aan de Europese moederlanden terug te geven, maar ze te plaatsen
onder het trusteeship van de Verenigde Naties met het doel deze gebieden zo snel
mogelijk hun onafhankelijkheid te geven. Om deze stroom te keren spande Hart zich
in duidelijk te maken, dat het Nederlandse beleid in Indië niet gericht was op uitbuiting
van het gebied ten bate van Nederland, maar op een voorbereiding van de
zelfstandigheid in politiek en economisch opzicht binnen het Koninkrijk. Voor dit
doel schreef hij Towards economic democracy in the Netherlands Indies8.
Eind juli 1943 vertrok Hart uit New York naar Londen om besprekingen te voeren
over de toekomst van Indië. Enkele vrienden in de Verenigde Staten hadden
geprobeerd hem ervan te weerhouden de reis naar Engeland te ondernemen, omdat
hij zwaar overwerkt en blijkbaar ernstig ziek was. Hart sloeg deze adviezen in de
wind. Tijdens de oorlog moet hij, gekweld door het gemis van zijn gezin, als het
ware gevlucht zijn in zijn werk. Ook was hij ervan overtuigd, dat hij met minister
Van Mook en de directeur van economische zaken, mr J.E. van Hoogstraten, tot de
weinige Nederlanders behoorde die begrepen hoe de verhoudingen in
Nederlands-Indië werkelijk lagen en wat er ondernomen moest worden om na de
oorlog een evenwichtige ontwikkeling naar zelfstandigheid te waarborgen. Veel
vertrouwen in de competentie van de leden van het kabinet (Van Mook uitgezonderd)
moet hij na zijn ervaringen in de eerste twee oorlogsjaren in Londen niet hebben
gehad. Al deze factoren kunnen hem ertoe hebben aangezet om tot het uiterste door
te werken. Na aankomst in Londen werd Hart op 15 augustus opgenomen in het
ziekenhuis, waar diagnose uitwees, dat hij ernstig aan kanker leed. Een operatie kon
geen uitweg meer bieden. In de vroege ochtend van 3 september 1943 overleed de
vijftigjarige Hart, berustend in het onvermijdelijke einde. Op 7 september werd hij
op eenvoudige manier begraven op Highgate Cemetary in Londen. In Vrij Nederland

8

New York, 1942.
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van 11 september 1943 lezen wij daarover: ‘Minister Dr. H.J. van Mook was hoorbaar
ontroerd, toen hij een laatste afscheidswoord sprak. “George Hart”, zoo zei hij, “heeft
een rijk veelzijdig leven geleid, een leven vol menschelijke warmte. Hij was bezield
door een brandende vaderlandsliefde die in deze laatste jaren de leiddraad van zijn
leven was: in deze jaren van verbanning heeft hij gestreden tot hij sneuvelde: hij
heeft zich voor zijn land doodgewerkt”’9.
Als we tot slot proberen een karakteristiek te geven van George Hart moeten we
wijzen op de volgende elementen. Hart was een kundig jurist en econoom, die zich
in zijn handelen niet uitsluitend liet leiden door beginselen, maar steeds terdege
rekening hield met de werkelijkheid. Vandaar dat we hem zonder aarzelen een
pragmaticus zouden willen noemen. Ernst Heldring noemde hem in zijn dagboek
‘een zeer intelligent, practisch man’10. In zijn oordeelsvorming ging hij niet alleen
af op zijn eigen kennis en intuïtie, maar legde zijn oor ook te luisteren bij anderen
om uiteindelijk tot een opinie te komen, waarin zoveel mogelijk alle facetten van het
probleem verdisconteerd waren. Die eenmaal verworven opinie verdedigde hij daarna
met verve, totdat zijn opponenten hem overtuigd hadden van de noodzaak tot correctie.
Voor opportunisme en arrogantie werd Hart behoed door zijn hoogstaand karakter
en menselijke bewogenheid. Allen die hem gekend hebben herinneren zich zijn
oprechtheid en hartelijkheid en wijzen op zijn grote gevoel voor humor. Zeker zal
ook het gemis aan een ongezonde innerlijke drang tot stijgen op de maatschappelijke
ladder velen voor hem hebben ingenomen. Opvallend is dat ondanks zijn levendige
en hartelijke manier van optreden die het hem mogelijk maakte velen voor zich te
winnen, Hart slechts enkele echte vertrouwde vrienden had. Waar nodig nam hij deel
aan het sociale leven, maar het liefst was hij thuis bij zijn gezin.

Het dagboek
Van de nagelaten papieren van dr G.H.C. Hart is het dagboek, dat hij tussen mei
1940 en juni 1941 in Londen schreef, het belangrijkste document. Bij zijn vertrek
naar Londen op 14 mei 1940 had Hart aan zijn echtgenote opdracht gegeven om zijn
persoonlijke papieren te verbranden. Op enkele stukken na heeft zij dit gedaan. Uit
de jaren vóór 1940 zijn alleen enkele bundels gedichten, een Indisch sprookje, een

9
10

Vrij Nederland (Londen), 11 september 1943; 4 (1943-1944) 211.
Joh. de Vries ed., Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring (1871-1954). Utrecht 1970,
1164.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

XVIII
paar brieven en enkele overdrukken van tijdschriftartikelen bewaard gebleven. Buiten
het dagboek is de oogstvoor de periode na 1940 eveneens gering: enkele brieven en
een afsprakenboek voor de periode, waarin Hart in de Verenigde Staten verbleef. De
nagelaten papieren zijn in het bezit van mevrouw J.F. Hart-Coeterier te Soestdijk.
Het dagboek is geschreven in drie afzonderlijke boeken; de eerste twee zijn
dictaatcahiers; het laatste is een agenda met één pagina per dag. De aantekeningen
voor de maand mei 1940 zijn vanaf 2 juni 1940 door Hart in terugblik geschreven.
Hierin heeft hij integraal het dagboek opgenomen, dat zijn echtgenote tussen 10 en
14 mei 1940 geschreven heeft over hun wederwaardigheden in Den Haag. Vanaf 1
januari 1941 heeft Hart zijn aantekeningen beperkt tot één pagina per dag. Vanaf 9
april plakte hij dagelijks kranteberichten in, waardoor de ruimte voor eigen
aantekeningen nog meer beperkt werd. We mogen aannemen, dat de aantekeningen
onder een bepaalde datum in 1941 niet steeds op die dag geschreven zijn, omdat bij
sommige dagen potloodaantekeningen staan, die uitgewerkt zijn tot de aantekeningen
van die dag. Voor sommige dagen zijn die aantekeningen niet uitgewerkt. Na de
aantekening onder 8 mei 1941 (de laatste van het gepubliceerde dagboek) volgen
nog potloodaantekeningen tot 1 juni 1941. Een bij het dagboek behorende bundel
bijlagen is bij de overdracht van het dagboek aan mevrouw J.F. Hart-Coeterier in
1945 niet aangetroffen.
Hart schreef zijn dagboek voor zijn echtgenote in Nederland, waardoor het een
zeer persoonlijk karakter draagt: Hart nam geen blad voor de mond. Mede daarom
is het van groot belang voor onze kennis van het eerste jaar van het verblijf van de
Nederlandse regering in ballingschap in Londen. In tegenstelling tot de memoires
van andere betrokkenen, geschreven met de wetenschap dat de oorlog geëindigd was
in een geallieerde overwinning, bezitten we in dit dagboek de aantekeningen van een
hoge ambtenaar die ons van dag tot dag deelgenoot maakt van het ongewisse van de
situatie en van het zoeken naar een nieuwe internationale positie door de Nederlandse
regering. Niet alleen de beschreven feiten zijn van belang, maar evenzeer de
emotionele en psychologische context waarin Hart de feiten heeft geplaatst. In dit
verband zou ik willen wijzen op zijn opinie ten aanzien van de mogelijkheden om
met Duitsland tot een Verständigungsfrieden te komen. Voor een goed begrip van
het later zo hartgrondig verachte ‘defaitisme van de zomer van 1940’ is dit dagboek
van grote betekenis. Ook is dat het geval voor de meningsverschillen over de aard
van het bondgenootschap van Nederland met Groot-Brittannië tussen Van Kleffens
en Gerbrandy enerzijds en Welter en Steenberghe anderzijds.
Enkele keren maakt Hart opmerkingen over andere joden, omdat zij
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als spraakmakers voor de Nederlandse regering aan de Duitsers argumenten in handen
zouden geven om in bezet gebied maatregelen tegen de joden te verscherpen. De
gedachte, dat verslechtering van het lot van de joodse bevolking voorkomen kon
worden wanneer joden zich niet luidruchtig zouden uiten en wanneer aan de tegen
hen genomen maatregelen zo weinig mogelijk commentaar gewijd zou worden,
leefde in het begin van de oorlog ook bij andere joden, in en buiten bezet Nederland.

Bewerking van de tekst
Bij de bewerking van het dagboek zijn de Regels voor het uitgeven van historische
bescheiden van het Historisch Genootschap (Utrecht, 1966; 4e druk) toegepast. Op
enkele punten is van deze regels afgeweken. Van het gebruik van letternoten is
afgezien, omdat er slechts een klein aantal noten van dien aard nodig was. De in de
tekst voorkomende onderstreepte passages en woorden zijn cursief gedrukt.
Samenvattingen van weggelaten gedeelten van de tekst zijn opgenomen in de noten,
die volgen op de drie kastlijntjes (- - -), die aangeven dat een gedeelte van de tekst
is weggelaten. Voor de gedachtenpuntjes die in het manuscript voorkomen zijn in
deze editie steeds vijf puntjes geplaatst. Afwijkende spelling van eigennamen is als
kennelijke verschrijving opgevat en dientengevolge genormaliseerd.
De tekst van het dagboek is niet integraal uitgegeven. Allereerst zijn passages
weggelaten, die een strikt persoonlijk karakter dragen. Ook passages die onbelangrijk
geacht werden, zoals bijvoorbeeld de regelmatig terugkerende beschrijvingen van
de schade aangericht door de Duitse bombardementen, zijn weggelaten.
Kranteknipsels en potloodaantekeningen zijn niet opgenomen. In de dagaantekening
van 5 oktober 1940 is een passage op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw J.F.
Hart-Coeterier niet opgenomen.
De annotatie is beperkt tot de noodzakelijke verduidelijking van de tekst van het
dagboek. Voor nadere informatie wordt verwezen naar documentenuitgaven en
literatuur. Van de in de annotatie regelmatig genoemde Documenten betreffende de
buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945; periode C 1940-1945 zal het eerste
deel kort na dit dagboek verschijnen. Het tweede deel is ter perse. In de annotatie
kon echter nog niet verwezen worden naar de nummers van de documenten in dat
deel, zodat volstaan is met de datum en agendanummer. Omdat veel daarin afgedrukte
documenten rechtstreeks bij de tekst van het dagboek aansluiten, heb ik gemeend
dat het nuttig was hiernaar te verwijzen.
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Geen enkele uitgave komt tot stand door de inspanning van één persoon. Ook deze
niet. Velen hebben mij geholpen bij het oplossen van de uiteenlopende moeilijkheden,
waarop ik tijdens de bewerking van het manuscript en het schrijven van de korte
biografie van dr G.H.C. Hart stuitte. Als eerste wil ik mevrouw J.F. Hart-Coeterier
noemen, die steeds probeerde op mijn vele vragen een antwoord te vinden en die mij
in contact bracht met personen, wier levensweg die van haar man gekruist had. Van
hen wil ik in het bijzonder noemen mevrouw D.E. van Holst Pellekaan-Hart te
Monbulk (Victoria; Australië), S. Dumas Kaan te Santa Barbara (California;
Verenigde Staten) en mr D.A. Delprat te Amsterdam. Veel moeizame arbeid is mij
bespaard gebleven, doordat ik voor de bewerking van het manuscript gebruik heb
kunnen maken van de uitgetypte kopie van het dagboek bij het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, waar het hoofd van de Indische afdeling, F. de Rochemont,
mij zeer behulpzaam was.
De algemeen rijksarchivaris verleende mij toestemming tot het raadplegen van de
notulen van de ministerraad en de bij het Algemeen Rijksarchief gedeponeerde
collecties-Van Mook, -Van Blankenstein en -Welter. De minister van Binnenlandse
Zaken verleende mij toestemming tot het raadplegen van de archieven van het
voormalige departement van Koloniën en het publiceren van daarin aangetroffen
gegevens. Van de archieven van het departement van Buitenlandse Zaken kon
eveneens gebruik gemaakt worden. Mr P. Creutzberg te Maarn stelde mij in staat de
drukproeven van het derde stuk van Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië
te raadplegen. Mevrouw mr E.M. Hulshoff-Welter te Wassenaar gaf mij de
ongepubliceerde memoires van haar vader, Ch.J.I.M. Welter, ter lezing. J.N. Korstjens
van de Nederlandsche Scheepvaart Unie te Rijswijk maakte het mij mogelijk de
notulen van de raad van commissarissen van de Java-China-Japan-Lijn te raadplegen.
Voorts ontving ik inlichtingen van mr G.H. Bak te Oegstgeest, dr J.G. de Beus te
Wassenaar, mevrouw J. Bijl-Welter te Den Haag, mevrouw J. Brägger-Lindenaar te
Maastricht, P. Gleichmann te Hilversum, mevrouw S.M. Goossens-Wentholt te
Wassenaar, dr H.N. Hart te Rotterdam, N.M. Hart te Soest, W.G. Hart te Overschie,
mr J.E. van Hoogstraten te Den Haag, dr L. de Jong te Amsterdam, mevrouw
Kruysboom te Den Haag, mr M.G. Levenbach te Amsterdam, mevrouw H.N.A.
Peekema-van Gils te Den Haag, dr mr A.A. van Rhijn te Den Haag, H.M. van der
Schalk te Laren (NH), mr S.J. Sinninghe Damsté te Den Haag, N.E. van de Stadt te
Amsterdam, jhr mr H.L.F.K. van Vredenburch te Chéserex (Zwitserland) en J.Ph.
van de Water te Son; van de ambassades van de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en
Zweden, van de Bank of England, van de Corporation of the City of London, van de
fa-
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culteit der rechtsgeleerdheid van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, van
de gemeentearchivaris van Den Haag, van de gemeente Den Helder, van de
Generaldirektion van de Schweizerische Post-, Telephon- und Telegraphenbetriebe
te Bern en van de Mayor of Guilford (Surrey; Engeland).
Bij de samenstelling van de index van personen en het corrigeren van de
drukproeven alsmede bij andere minder prettige werkzaamheden heb ik veel
medewerking ondervonden van G.S.J. Muth te Zoetermeer.
Mijn bijzondere erkentelijkheid gaat uit naar drs G.J. Hooykaas die namens de
Bronnencommissie van het Nederlands Historisch Genootschap speciaal met het
toezicht op de bewerking van het dagboek was belast.
Albert E. Kersten
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In de annotatie gebruikte afkortingen
ADAP

Akten zur deutschen auswärtigen Politik
1918-1945.

ARA

Algemeen Rijksarchief, Bleyenburg 7,
's-Gravenhage.

BZ

Archief van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, Fluwelen Burgwal
18, 's-Gravenhage.

DBPN

Documenten betreffende de buitenlandse
politiek van Nederland 1919-1945.

EZ

Archief van het ministerie van
Economische Zaken, gedeponeerd bij het
Hulpdepot van het Algemeen
Rijksarchief, Koningsweg 13c te
Schaarsbergen.

FRUS

Papers relating to the Foreign Relations
of the United States.

Kol.

Archief van het ministerie van Koloniën,
beheerd door het Subbureau Statische
Archieven Overzeese Rijksdelen van het
ministerie van Binnenlandse Zaken,
Leeghwaterstraat 125, 's-Gravenhage.

LA

Londens Archief.

Oranjeboek

Overzicht van de voornaamste enz.

Verslag PEC

Enquêtecommissie regeringsbeleid
1940-1945. Verslag houdende de
uitkomsten van het onderzoek.
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Maandag 13 mei 1940
Donderdagnacht vielen de Duitschers Nederland binnen, zonder oorlogsverklaring,
zonder waarschuwing, zonder aanleiding: de aanval begon Vrijdag 10 Mei, 4 v.m.1.
Hun voorwendsel was, dat de Nederlandsche Regeering heulde met die van
Engeland en Frankrijk, ja, dat een medegaan met die landen al zou zijn beraamd en
dat onze neutraliteit reeds lang zou zijn gecompromitteerd2.
Deze leugen is door onze Regeering op de meest besliste en overtuigende wijze
tegengesproken; trouwens, buiten Duitschland heeft niemand hem een oogenblik
geloofd en, men mag aannemen, ook de denkende Duitschers - want denken kan ook
Hitler niet beletten - evenmin.
Toch ligt er een zekere voldoening in, ook uit eigen ervaring te kunnen getuigen,
dat onze Regeering de Nederlandsche neutraliteit heeft hooggehouden tot het laatst
toe, in een mate, die vermoedelijk sterk heeft bijgedragen tot de overmeestering van
ons goede land.
Tezamen met den Directeur van de Handelsaccoorden3, Lamping, ben ik vanaf
den aanvang van den oorlog belast geweest met het voeren van de onderhandelingen
met Engeland en Frankrijk over den aanvoer van goederen van overzee naar Nederland
en met de vraagstukken, die daarmede samenhangen als contrabande-contrôle,
heruitvoer naar Duitschland en de neutralen, uitvoerregelingen, enz.4.
Met stelligheid kan ik verklaren dat in al die maanden van onderhandeling, nooit
iets is gedaan, dat zou kunnen worden uitgelegd als onneutraal of als getuigend van
een onneutrale geestesgesteldheid.

1

2
3
4

De gebeurtenissen die volgden op de Duitse inval op 10 mei 1940 zijn beschreven in De
Jong, Het Koninkrijk, III. Voor een overzicht van de militaire gebeurtenissen raadplege men
o.m. De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De tekst van het Duitse ultimatum en het Nederlandse antwoord zijn afgedrukt in Verslag
PEC, 2B, 17.
Van het ministerie van Economische Zaken (sinds 8 mei 1940 geheten: ministerie van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart).
Over het verloop van deze onderhandelingen is weinig bekend, omdat het overgrote deel
van de relevante archivalia is verloren gegaan. Voor de protesten van de Nederlandse regering
tegen de Britse, Franse en Duitse contrabanderegelingen zie Oranjeboek november 1939 en
Oranjeboek april 1940.
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Van Engelsche zijde werd ons meermalen het verwijt gedaan, dat onze neutraliteit
onzakelijk en star was en dat wij van alle landen, met welke zij hadden te
onderhandelen het minst geneigd waren ‘to make a practical deal’. De Engelschen
hebben ons daarom gerespecteerd, maar het heeft onze onderhandelingen gerekt en
de bevochten resultaten beïnvloed.
De regeling, die tenslotte tot stand kwam - kort vóór den Duitschen inval - was
voor den invoer naar Duitschland gunstiger dan de regeling in eenig ander neutraal
land: die regeling is door Nederlanders verkregen.
Een relaas van het gebeurde in die eerste dagen na den inval, wil ik hier niet
neerschrijven: dat zal door vele anderen op velerlei wijzen gebeuren en daarvan is
nog te weinig bekend. Bovendien waren onze ervaringen in geen verhouding tot
hetgeen vele van onze landgenooten, en vooral ons leger en onze vloot en de burgers
van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland hebben doorgemaakt.
Slechts enkele persoonlijke indrukken van die ellendige dagen schrijf ik dus neer.
Er was al eenige dagen spanning in Nederland en ik geloof, dat velen voelden, dat
ditmaal die spanning dreigender achtergrond had, dan de ‘alertes’, welke Nederland
al eerder in den oorlog had meegemaakt5.
Alle studie- en zakenverloven waren ingetrokken en niet slechts de periodieke en
allerlei andere voorzieningen maakten den man in the street wel duidelijk, dat de
Regeering den toestand als vrij bedenkelijk beschouwde.
Sinds de vorige spanningsperiode hadden wij echter de onverhoedsche
overweldiging van Denemarken en den aanval op Noorwegen onder de meest doorzichtig - leugenachtige voorwendsels meegemaakt, zoodat, zoo nog noodig,
iedereen volkomen genezen was van eenig geloof in welke Duitsche garantie of
toezegging ook. Zeker heeft dan ook een verklaring van de Wilhelmstrasse6 van kort
te voren, dat men niets snoods in den zin had, op niemand eenigen indruk gemaakt.
Wèl pessimistisch in kleinen kring was mijn Minister Welter, doch die was reeds
lang somber gestemd.
Wèl heeft hij gelijk gekregen!

5
6

De meeste van deze waarschuwingen waren afkomstig van de militaire attaché in Berlijn,
majoor Sas; zie Verslag PEC, 2A, 60.
Dit was tot 1945 een gebruikelijke aanduiding voor het Duitse ministerie van Buitenlandse
Zaken.
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Nu ik deze eerste bladzijden eenige weken later invul en dus gewapend ben met
eenige kennis, welke ik toen niet bezat, kan ik hier neerschrijven, dat de militaire
autoriteiten wél meer bezorgd waren, dan bij vorige perioden van spanning en hun
maatregelen daaraan ook hadden aangepast.
Er was al vele maanden hard gewerkt aan de verdediging, maar 't was mij wel
bekend, dat onze hoeveelheid luchtdoelartillerie, jagers en anti-tankgeschut nog zeer
onvoldoende was: de bestellingen konden niet worden uitgevoerd.
Nederland had groot vertrouwen in de pas twee maanden tevoren nieuw opgetreden
Generaal Winkelman, die aanstonds de discipline - die in de eerste
mobilisatie-maanden ook buiten het leger nogal stof tot critiek had gegeven - flink
[had] aangeschroefd. Dat was ook voor den buitenstaander dadelijk merkbaar aan
de betere houding van den soldaat, aan het correcter salueeren, enz.
De geest van het leger is intusschen vanaf den aanvang van de mobilisatie in einde
Augustus voortreffelijk geweest en door het geheele land werden de bezwaren van
de mobilisatie en de kosten - vóór wij in den oorlog geraakten reeds 3.7 millioen per
dag - bereidwillig gedragen.
Hier volgt een stuk dagboek dat jij begon te houden van de eerste dagen van den
inval, dagboek dat ruw is afgebroken toen ik vertrekken moest en dat je mij meegaf
in mijn koffer. Ik heb het uit zijn eigen omslag losgemaakt en het hierin geplakt;
wanneer zul je het terugzien?
De courantenknipsels heb jij nog ingevoegd7; het zijn de laatste Nederlandsche
couranten, welke ik wel in een heelen tijd gezien zal hebben.
De eerste bladen van het dagboek gaan van 13 Mei enkele dagen terug naar den
9en: daar had ik feitelijk ook moeten beginnen.
Nu laat ik jou aan het woord, al moet ik het, helaas, maar al te spoedig weder van
je overnemen:
‘Donderdag 9 Mei
Corry Vermeulen hier den geheelen dag geweest. Hedenavond 10 uur per auto
naar Bloemendaal terug met Nev, die daar tot Woensdag zal blijven logeeren.
Vrijdag
Was zeer onrustig. Kon niet slapen. Tegen 3 uur hoorde ik schieten. Om George
niet wakker te maken en denkende, dat het oefeningen wa-

7
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ren, rustig in bed gebleven, totdat om 4 uur een zware slag ons uit bed deed springen.
Ook John was direct van boven naar ons toegekomen.
Op het balcon8 zagen we vreemde dingen gebeuren. Vliegtuigen, die beschoten
werden en razend lawaai.
We begaven ons op straat, waar ongeveer alle bewoners uit onze straat zich
bevonden.
De radio gaf berichten uit, zoodat bleek, dat er een Duitsche inval plaats vond.
Op dit zonderlinge uur, half 5 in den morgen en op dit merkwaardige oogenblik,
maakten we kennis met de meeste onzer straatgenooten. Om onze zenuwen te stalen,
dronken we eenige koppen koffie en rookten sigaretten. Ik belde Voorburg op9, kreeg
Joh. Koning aan de telefoon, die vertelde, dat er op het vliegveld Iepenburg
parachutisten werden neergelaten en dat zij allen gereed stonden het huis te verlaten
en naar ons toe te komen. Tegen kwart voor 5 uur opnieuw Voorburg aan de telefoon
met de mededeeling, dat het hun niet mogelijk was te vertrekken, daar op de brug
over de Vliet hevig gevochten werd, ook in de buurt van hun huis.
Hierna hoorde ik niets meer en om 8 uur bleek telefoneeren niet meer mogelijk.
Langzamerhand kwamen de berichten binnen: eenige bommen hebben de kazernes
(nieuwe Alexander kazernes)10 getroffen, 15 dooden en vele gewonden; de meesten
jongens, die den vorigen dag opgeroepen waren, nog geen uniformen hadden en in
de stallen waren ondergegebracht. Groot gedeelte der kazerne verwoest.
In Bronovo11 alle gewonden ondergebracht.
In den omtrek Waalsdorperweg en Van Alkemadelaan alle ruiten vernield en
andere schade aan huizen.
Officieel radiobericht: Nederland oorlog verklaard.
Eerste luchtalarm, gevolgd door vele anderen, gedurende den dag. John ingedeeld
bij de blok-brandweer: moest direct dienst doen, denzelfden avond en nacht ook.
Verblijfplaats 's nachts garage in de Van Soutelandelaan.
Vergeefsche pogingen om de Vermeulens op te bellen, waar Nev is. Verbindingen
over de hoofdwegen onmogelijk.
Den geheelen dag bezig geweest alle ruiten met strooken papier en leukoplast te
beplakken. Eetkamerramen geheel beplakt met zwart papier, aangezien vanaf
hedenavond black-out.

8
9
10
11

Hart woonde aan de Van Soutelandelaan in Den Haag.
Daar woonde mevrouw Coeterier-Engels.
Aan de Van Alkemadelaan.
Nl. de Diaconesseninrichting Bronovo aan de Bronovolaan.
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Willy gelukkig binnengekomen: heeft onmiddellijk alle reservebedden (3 stuks) in
orde gemaakt voor dadelijk gebruik. Bad en waschtafels met water gevuld.
Zaterdagmorgen 8 uur. 11 Mei
Gedurende den nacht verscheidene keeren luchtalarm. Zijn allen gekleed gaan
slapen, waarvan weinig terechtkwam.
9 uur: John Koning met Siegfried en een kennis van hun hier met verslag van hun
vreeselijke wederwaardigheden, die ons totaal onbekend.
Na laatste telefonische verbinding met mij was het volgende gebeurd.
Neergelaten Duitsche parachutisten waren over de sloot achter hun huis gekomen,
en 10 hunner drongen het huis binnen. Zwaarbewapend drongen ze hun allen in de
keuken. Van buitenaf werd op het huis geschoten door Hollandsche militairen. Een
kogel vloog Moeder rakelings over het hoofd, drong door 3 muren heen. Eenige der
Duitschers klommen op de zolderverdieping en beschoten van daaruit onze militairen.
De gedekte ontbijttafel was spoedig geplunderd. Twee Hollandsche
krijgsgevangenen had men mee in huis gebracht.
't Geval duurde ongeveer een uur, waarop de Duitschers het huis verlieten. Na
eenigen tijd kwam een buurman opdagen en vluchtten allen naar zijn huis, waar zij
den daaropvolgenden nacht in de schuilkelder hebben doorgebracht. Hedenmorgen
vertrokken zij allen naar het huis van een kennis, dat wat veiliger gelegen is.
Daar niemand nog iets ontbeten had, maakte ik gauw ontbijt voor de 3 ontdane
menschen en sprak af in ieder geval Moeder op te gaan halen en hierheen te brengen.
Daar telefoonverkeer verbroken was, beloofde John per fiets naar een garage te
zullen gaan en een auto naar mijn huis te zullen sturen.
Om half 11 kwam er een taxi en begaf ik mij met mijn paspoort op weg naar
Voorburg. Overal zwaar bezet en bewaakt door militairen; zeker 8 × ons paspoort
en rijbewijs van den chauffeur moeten toonen. Moeder overgehaald mee te gaan:
daartoe noodig om naar het huis in park Leeuwenberg te gaan om een koffertje met
kleeren te halen en haar paspoort. Het huis in groote wanorde teruggezien. Ramen
allen stukgeschoten, lampekap doorzeefd met kogelgaten, ook kogel door een der
fauteuils en een kogel, die door 3 muren ging, en Moeder bijna trof.
Geheele huis in groote wanorde. Voor Zus eenige dingen uit het huis gehaald en
haar aangereikt in Prinses Mariannelaan. Juist vertrokken we weer vandaar per auto
toen luchtalarm, iemand per fiets ons toeschreeuwde onmiddellijk taxi verlaten en
dekking zoeken. Hetgeen we deden in het huis waar Zus vertoefde. Ongeveer een
kwartier zaten we
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met ons allen, de chauffeur incluis, onder de trap. Daarna konden we weer op weg.
Taxi's rekenden het dubbele bedrag. 't Ritje kostte ons ƒ 4.35.
Na de lunch gelukte het mij Moeder in bed te krijgen: zij sliep eenige uren. 's
Avonds zijn wij allemaal om half 9 naar bed gegaan om te trachten wat slaap in te
halen. Hetgeen gelukte, daar dien nacht maar 2× luchtalarm. John doet geregeld
diensten in onze buurt. Op alle punten in de stad straatgevechten. George had 2½
(twee en half) uur nodig om van het Plein12 via Houtrust en Cremerweg thuis te
komen. Gas brandt niet meer, zijn bezig aan onze laatste restant petroleum.
Na 't avondeten even uit om eenige boodschappen te doen. Halverwege Van
Hogenhoucklaan werd George en mij toegeroepen overzijde (huizenkant) te nemen
en terug te keeren, aangezien verderop straatgevechten.
Eenige malen op straat pas moeten vertoonen, zoodat maar gauw weer naar huis.
George weer getracht Vermeulen telefonisch te bereiken, zonder resultaat. Daarna
geseind. Geen antwoord tot op heden ontvangen.
Zondag 12 Mei (Moederdag). 1ste Pinksterdag
Half 8 allen gekleed beneden. Flink uitgerust en paraat. Organisatie overal
uitstekend. Radio geeft geregeld berichten door. Af en toe ontvangen we een krant.
Overal in den lande alles goed georganiseerd. Overal wordt hevig gevochten. Heden
Britsche troepen geland en ook Fransche strijdkrachten in Breda.
Van Nevje en de Vermeulens nog geen bericht.
Maandag 13 Mei. 2e Pinksterdag
Gisteravond om 5 voor 8 uur George even vlug met 2 briefkaarten naar de bus,
aangezien na 8 uur niemand meer op straat mag. Om kwart over 8 George niet terug
en Moeder en ik zeer ongerust. Even later George thuis met 't volgende gebeurde:
op terugweg van de bus ziet hij 5 menschen met handen omhoog tegen kerkmuur
geplaatst. Bij naderen ontdekt hij John 1 van de 5. George er direct heen. De anderen
bleken de wijkcommandant en ons straathoofd. Wat was gebeurd. Ze moesten allen
hun legitimatiebewijs gaan halen in de kerk en dat kon tot 8 uur gebeuren. Dit was
gedaan, omdat de banden die ze om de armen dragen ook in handen van eenige
Duitschers zijn. 't Was 3 minuten voor 8 uur, zoodat ze op een drafje naar de kerk
gingen met het gevolg en

12

Daar was het departement van Koloniën gevestigd.
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bevel: handen omhoog. Als een van hen even zijn armen liet zakken, klonk opnieuw:
handen omhoog!
George legde de situatie uit, maar toch moesten ze allen mee naar [...]. Allen
werden gefouilleerd en John was in bezit van een zaklantaarntje dat George voor
hem uit Engeland had meegebracht, omdat hij het zoo handig vond, met wit en blauw
licht. Dat is om te seinen, zei één van de militairen en of John al ontkende: 't hielp
niet. Gelukkig werd alles gans opgehelderd en konden ze huiswaarts gaan. De banden
om de mouwen moesten ze inleveren en ze moeten nu ten spoedigste een ander
legitimatiebewijs zien te krijgen.
John kwam een kwartier later thuis en was toch wel eenigszins ontdaan van 't
geval.
Vannacht vrij rustig geweest. Om 11 uur gisteravond ging de telefoon plotseling
hevig tekeer. We hadden hem vergeten mee naar boven te brengen. George die in
slaap was en wakker werd, vergiste zich door opeens het licht aan te trekken. Ik riep:
doe uit, doe uit dat licht. 't Was een reuzen schrik! Hij stommelde toen in 't pikdonker
naar beneden, maar toen hij bij de telefoon kwam, was er niemand meer.
Om half 5 vanmorgen luchtalarm en daarna verscheidene keeren, zoodat we om
kwart voor 7 uur al gekleed beneden’.
Hier eindigt je dagboek; vermoedelijk zou je het Dinsdagochtend hebben voortgezet,
hadden er in den loop van Maandagnacht niet gebeurtenissen plaatsgevonden, welke
wij Maandag in den loop van den dag nog volstrekt niet hadden voorzien.
Maandag stelden we telkens pogingen in het werk om met de Vermeulens in
Bloemendaal in contact te komen, eerst per telefoon, maar die was steeds geblokkeerd;
daarna per telegram, doch daarop kwam geen antwoord, evenmin als op onze
briefkaarten. Ik informeerde bij Ideal-Tax, of hij (de baas) mij naar Bloemendaal
kon brengen om Nev te halen: hij had er heel weinig lust in: reeds twee chauffeurs
van hem waren ernstig gewond: voor ƒ 50. - wilde hij er wel eens over denken. Bij
nader inzien zagen we ervan af, omdat het Nev noodeloos in gevaar zou brengen en
omdat het erg onzeker scheen, of ik terug zou kunnen komen.
We waren niet al te bezorgd nog, omdat er geen speciale redenen waren om
Bloemendaal in gevaar te achten, maar erg behagelijk was 't toch lang niet.
Hier volgen een aantal courantenknipsels van de eerste oorlogsdagen, welke jij
nog hebt ingeplakt13.
---

13
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Het was uitermate moeilijk een eenigszins behoorlijken indruk te verkrijgen van het
verloop van de militaire operaties. De A.N.P. berichten waren weliswaar gunstig,
doch heel weinig overzichtelijk en dat gaf ons geleidelijk toch wel eenige
ongerustheid.
De eerste paar dagen had de zeer actieve Luchtwachtdienst voortdurend de nadering
en het overvliegen van Duitsche vliegtuigen rondgeroepen, telkens het
radioprogramma doorbrekend: ‘Hier luchtwachtdienst, hier luchtwachtdienst: 15
Heinckels vliegen over Delft in noordelijke richting; parachutisten neergelaten,
parachutisten neergelaten’. ‘Hier luchtwachtdienst, hier luchtwachtdienst: groot
aantal Junkers naderen Dordrecht; weest op Uw hoede; parachutisten’. Later liet men
na om deze berichten om te roepen; inderdaad waren zij niet geschikt om mede te
werken tot een rustige stemming.
De houding van de troepen in de stad is schitterend: tengevolge van de landing
van zoo talrijke parachutisten overal in 't land, van 't schandelijke verraad van talrijke
Duitschers en N.S.B. ers hebben zij een enorm zwaren dienst: sommige dagenlang
zonder aflossing, maar ze blijven altijd even opgewekt en vroolijk; uiterst beslist,
maar ook uiterst beleefd op hun posten in alle deelen der stad, waar men alle
voorbijgangers aanhoudt en om passen of andere legitimatiepapieren vraagt. Ook de
vrijwilligers van de Luchtbeschermingsdienst doen voortreffelijk werk: brandwachten,
verkeer regelen, eerste hulp enz. Ondanks de zooveel gesmade slechte organisatie,
wordt er heel wat gepresteerd.
Bewonderenswaardig is ook de rust van het publiek: met een heel, heel enkele
uitzondering heb ik in die dagen niemand ontmoet, die in een paniekstemming was;
men ontmoette elkaar op straat; wildvreemden keuvelden met elkaar.
't Meest opvallend was dat in de schuilkelders, waar ik heel wat keeren langen tijd
moest wachten van of naar het Departement gaande: er was daarin een gemoedelijk,
bijkans gezellige stemming en iedere keer was er wel iemand aanwezig, die een
gewichtige informatiebron bleek of wilde schijnen en de overige aanwezigen
aangenaam bezighield met min of meer fantastische mededeelingen.
(Eerst veel later, in Londen, heb ik eenigen indruk kunnen krijgen van het werkelijk
verloop van de krijgsverrichtingen. Hierachter plak ik een afschrift van het uitvoerige
telegram, dat ±20 Mei aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië14 werd
gezonden en dat een vrij overzichtelijk, zij het nog lang niet volledig beeld van den
gang van zaken biedt15.)

14
15

A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
Minuut in Kol., LA: telegrammen aan de gouverneur-generaal 1940; verzonden op 24 mei
te 12.45 uur, telegram no. 28. Op 26 mei is hetzelfde telegram verzonden aan de gouverneurs
in Paramaribo en Willemstad. In alle gevallen was vermeld, dat het telegram gepubliceerd
mocht worden.
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‘- - Samenvattend: Hollandsche soldaat als leeuw gevochten; plaats waardig gemaakt
onder beste soldaten in wereld. Verliezen Nederlandsche weermacht beloopen
ongeveer eenvierde totale effectieven terwijl alle Nederlandsche bommenwerpers
strijdend ten onder gegaan16. Tenminste 200 Duitsche vliegtuigen vernietigd. Ondanks
geweldige verliezen deden troepen tot bittere einde hun plicht. Voor officieren
manschappen diepe teleurstelling toen eindelijk bevel moest gegeven hopeloos
geworden strijd staken. Dolkstoot in rug door talrijke Duitschers achter linies geland
en geholpen door “Vijfde Kolonne” hadden dit besluit onvermijdelijk gemaakt17. In
ieder geval had vijand viermaal zoolang noodig voor uitvoering plannen als blijkens
verscheidene aanwijzingen berekend’.

Vervolg: Maandag 13 Mei 1940
We gingen, vrij moe en gaar, vroeg naar bed. Om half twaalf ging de telefoon, ik
sprong uit bed: Six, de secretaris-generaal van Koloniën.
‘'t Ziet er slecht uit; volgens de laatste berichten zullen we 't niet kunnen houden.
De Koningin is naar Engeland vertrokken, de Ministers ook. De heer Welter
telegrafeert uit Londen om U te verzoeken dadelijk over te komen. Hetzelfde verzoek
is gedaan aan Hardeman, Mühlenfeld en Peekema. U moet zelf beoordeelen, of U
aan dit verzoek wilt voldoen’18.
Toen ik je dit bericht overbracht, was ik, ik erken het, volstrekt in de war. Ik zeide
Six, dat ik een half uur bedenktijd wilde hebben en hem spoedig nader zou opbellen.
Ik riep John uit zijn slaap naar onze kamer en we bepraatten de situatie.
Ik wilde niet gaan, waar ik jullie niet kon meenemen. Jij, en ook John, stonden
dadelijk op het standpunt, dat ik de opdracht om de Regeering te volgen, niet mocht
weigeren. Ik vond 't een ontzettend dilemma jullie in den steek laten, want of ik wat
voor jullie zou kunnen doen als ik bleef, of niet, ik kon tóch niet ontkomen aan de
idee, dat ik jullie aan je

16
17
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Voor de verrichtingen van de luchtstrijdkrachten raadplege men Molenaar, De
luchtverdediging.
Een diepgaande studie van dit verschijnsel in De Jong, Duitse Vijfde Colonne.
Welter verzond dit telegram op 13 mei om 19.30 uur vanuit Londen aan het departement
van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Afschrift in Kol., LA; telegrammen aan de
Gouverneur-Generaal 1940.
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lot zou overlaten; weigeren aan de opdracht van den Minister gevolg te geven, terwijl
de Regeering voor de uitoefening van haar taak, die nu toch in de allereerste plaats
Indië zou betreffen, mij noodig had.
Het is heel iets anders je gezin achter te laten om voor het land te gaan vechten,
dan het achter te laten om in het buitenland voor je land te gaan werken, wetend, dat
vrij zeker binnen enkele dagen de Duitschers in Den Haag zullen zijn en welke
onzegbare en laffe schoften het zijn, die niets ontzien in hun sadisme en volslagen
amoraliteit.
Ik gaf toe, dat ik moest gaan en belde Six op om hem dat te zeggen. Toen bleek
mij, dat het feitelijk een instructie was, die voor den vorm aan mijn vrijen wil was
overgelaten. Jij hield je, zooals trouwens altijd in moeilijke momenten van ons
gezamenlijk leven, buitengewoon; flinker dan ik. John was rustig; had alles, geloof
ik nog niet verwerkt in al zijn consequenties.
Van weer naar bed gaan was geen sprake. Kalm, althans uiterlijk kalm, zette je
koffie. Uren zaten we in de eetkamer bijeen. Ik belde Luyten op; zijn telefoon was
geblokkeerd, maar met medewerking van den Generalen Staf werd het toestel
vrijgegeven. Ik vertelde Luyten, dat ik naar Londen moest en vroeg of hij voor jullie
wou zorgen zooveel dat kon en je, waar noodig, zou willen adviseeren en helpen.
Hij was dadelijk bereid en beloofde 's ochtends om 9 uur op Koloniën te zullen komen
om alles te bespreken. Om 10 uur moest ik mij melden op de Britsche Legatie.
De lange nacht kroop traag voort: wij pakten somber een koffer; ik stelde een
generale volmacht aan jou op. Van allerlei bespraken we en trachtten elkander in
geen enkel opzicht den toestand rooskleurig voor te stellen. Ik wees je erop, dat het
vertrek van de Regeering en van mijzelf als een vlucht zou worden uitgelegd en dat
je, misschien zelfs van je naaste omgeving, veel leelijks over mij zou hooren: dat ik
jullie had verlaten en een goed heenkomen had gezocht, en zoo meer. Ik wees je
erop, dat het misschien met de financiën zou vastloopen, als de Duitschers mij
ontsloegen. En zelfs ergere dingen schakelden wij niet uit. Dat is, geloof ik verstandig
geweest: op zulke momenten is het beter tegenover elkander alles uit te spreken.
Tegen vier uur gingen we nog wat liggen, maar van slapen kwam niets. Spoedig
waren we weer beneden en het daglicht begon te komen, de ellendigste dag van mijn
leven tot dusverre.

Dinsdag 14 mei 1940
Om 7 uur gingen jij en ik naar de Michielsens, die allang op waren. Ik kwam hun
vragen, of ze waar noodig jou en de jongens zouden willen

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

11
helpen, als ik weg was en zij waren dadelijk bereid. Maar we realiseerden toch, dat
hun bezorgdheid nog veel grooter moest zijn dan de onze: twee zoons aan het front
bij de veldartillerie en totaal geen berichten. Gretel's moeder19 in Praag, oud en zonder
eenig middel van bestaan, nu zij niets meer konden sturen.
Wij gingen naar huis terug en spoedig daarna moest ik afscheid nemen: we hielden
ons alle drie flink, geloof ik. Dubbel ellendig dat Nev er niet was.
Op het Ministerie had ik nog van alles te doen: volmacht voor jou opmaken; met
Luyten allerlei bespreken; een ƒ 500. - voorschot opnemen om aan jou te laten
brengen: met de bedragen, die aan Peekema, Hardeman en Mühlenfeld gingen, de
laatste duiten van het departement.
Afscheid van Six, die erg ontroerd was en wiens taak het was de komst van den
vijand af te wachten.
Tegen tien uur reden we, zooals afgesproken, naar de Britsche Legatie op het
Westeinde.
Maar daar was alles al vertrokken: de Amerikaansche vlag hing uit20. We reden
naar het Amerikaansche Gezantschap op de Princessegracht; drommen menschen
verdrongen zich: ik sprak den kanselier21, doch die wist slechts, dat de Engelschen
al weg waren. Vervolgens gingen we naar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
om nadere instructies, waar Mr. van Royen, voorbeeld van kalmte en efficiency
temidden van onrust en zenuwachtigheid, ons voortreffelijk hielp. Hij vertelde ons
van de wanhopige en vruchtelooze pogingen die zij hadden gedaan om behoorlijke
hulp van Engelschen en Franschen te krijgen22. Snouck Hurgronje gaf mij een groote
koeriersenveloppe mee voor Minister van Kleffens in Londen met verzoek die
onmiddellijk te vernietigen als ik in Duitsche handen viel. Ik zei, dat ik volkomen
bereid was de enveloppe mede te nemen en mijn uiterste te zullen doen voor de
eventueele vernietiging doch dat ik daarvoor, bij een overval onderweg niet zou
kunnen instaan.
Tegen elf uur reden wij weg in twee Redtaxes, voorafgegaan en gevolgd door
militaire politie op motorfietsen, IJmuidenwaarts.
De tocht was niet zonder hindernissen: tweemaal werden wij beschoten en moesten
we terug of een omweg maken: de militaire politie waren geweldig flinke kerels.

19
20
21
22

Niet geïdentificeerd.
De Verenigde Staten behartigden de Britse belangen.
Bedoeld is waarschijnlijk J. Webb Benton.
Zie De Jong, Het Koninkrijk, III, 155-160 en 168-169.
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Overal schildwachten, overal barricades van zandzakken, van beton, van Friesche
ruiters. Weinig teekenen van den strijd overigens: in een weide langs de weg lag het
cadaver van een neergeschoten vliegtuig, zóó levenloos, zóó ontzield, alsof werkelijk
het leven daaruit gevloden was.
Verderop werd de voortreffelijke discipline, de nauwgezette controle, de flinke
houding van de schildwachten opeens minder: de posten waren nu gedrukt,
onverschillig, verstrooid.
Spoedig vernamen wij de oorzaak: het ontzettende, misschien onvermijdelijke,
maar niettemin ontzettende bericht van het vertrek der Koningin was bekend geworden
en kort daarop het bevel om de wapenen neer te leggen. De voortreffelijke geest van
onze troepen zakte in elkaar: 't was diep droevig om aan te zien; men zag 't goede
vaderland ineenstorten in zijn dappere, flinke, opgewekte, jonge leger. De
beestachtig-laffe bedreiging van onze groote steden met een vernietigende bomaanval,
die in de tienduizenden dooden van Rotterdam zijn voorlooper vond tezamen met
verraad en inefficiency, die den vijand achter en in onze linies brachten; te kort aan
vliegtuigen en gemechaniseerde wapens en aan hulp van onze bondgenooten waren
de oorzaken, die ons dappere leger ontijdig en ongewild tot de capitulatie brachten.
Dat alles hoorden wij later en wij konden die overwegingen tenslotte begrijpen
en misschien billijken, maar op den weg naar IJmuiden, bij het passeeren van
diep-terneergeslagen, diep-teleurgestelde posten voelden wij slechts schaamte, wrok
en verbijstering: ons prachtig leger, dat in vijf dagen ongelooflijke heldendaden had
verricht, door défaitisme en ongeschiktheid van enkelen in onze gelederen en door
mechanische overmacht aan de andere zijde verslagen.
In den namiddag kwamen wij in IJmuiden aan: de Britsche destroyer ‘Havock’
bleek bereid ons mee te nemen, maar we moesten binnen 5 minuten aan boord zijn,
want in de haven blijven liggen was levensgevaarlijk met het oog op voortdurende
luchtaanvallen. Ik had nog net tijd om een afspraak te maken met den chauffeur van
de Redtax, die ik een flinke fooi gaf, en met den wachtmeester van de militaire politie.
Ik vertelde hun, dat Nev bij kennissen in Bloemendaal moest zitten, welke wij niet
hadden kunnen bereiken. Ik vroeg hun of ze bereid waren iets - slechts enkele
kilometers - om te rijden naar Bloemendaal op hun terugweg naar Den Haag. Als ze
het veilig vonden dan moesten ze Nev naar jou terugbrengen; zoo niet, dan moesten
ze jou over hem berichten; konden ze hem niet vinden, dan moesten ze jou alleen 't
bericht over mijn vertrek brengen en maar niet over Nev spreken, om je niet,
vermoedelijk noodeloos, ongerust te maken.
Ik ben benieuwd, wat er van dit alles is terechtgekomen. Zal ik het ooit weten?
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Dadelijk nadat we aan boord waren, voer de torpedojager naar buiten: voorloopig
werd ons verzocht in de messroom te blijven, waar we gastvrij onthaald werden. Er
waren nog enkele medereizigers: een zekere Hooper, Engelschman met een
Hollandsche vrouw en twee kinderen. Hij was van 't Gezantschap, sprak feilloos
Hollandsch, vermoedelijk een Secret Service man.
Een tijdje later konden wij aan dek gaan en 't bleek, dat we deel uitmaakten van
een flottille van zes destroyers, die den heelen middag en avond tot donker vóór de
Nederlandsche kust manoeuvreerden. Tegen donker liepen we met grote vaart weer
naar IJmuiden terug, waar we een dertigtal Hollandsche matrozen opnamen, die nog
tijd hadden gehad de petroleumhaven van Amsterdam ernstig te beschadigen.
Bij IJmuiden was in onze afwezigheid gedurende eenige uren heel wat gebeurd.
Men had de sluizen onklaar weten te maken en de oude ‘Heemskerck’ had men in
het kanaal laten zinken.
We kozen onmiddellijk weer zee en de overtocht begon. We trachtten wat te slapen
op den grond in 't officiersverblijf, maar daar kwam niet veel van terecht: lang was
ik aan dek in den kouden, helderen sterrennacht en liet alle wederwaardigheden van
den dag weer langs mij heengaan.
Nu en dan was er alarm: vliegtuigen, een onderzeeboot.
Ongeloofelijk snel was de destroyer ‘op toeren’; het heele schip trilde en sidderde,
zigzaggend door de zee, den vliegtuigen bijna geen trefkans biedend.
Met 't oog op den onderzeeer werden dieptebommen uitgeworpen, maar we bleven
niet op 't effect wachten.
's Nachts aan dek had ik een lang gesprek met één der officieren; de ‘Havock’ was
vooraan geweest in den aanval op Narvik: ik had van haar daden al in de couranten
gelezen.
De commandant Courage was één van tweelingbroeders, die elk eenzelfde klasse
destroyer commandeerden: de ander was een tijd geleden in den strijd gedood en nu
had onze commandant slechts één doel: Duitsche schepen in den grond te boren. Hij
had er al vele op zijn credit. Op een tocht van 14 dagen kwam hij practisch niet van
de brug af en bleef voortdurend in zijn kleeren: wij zouden hem wel niet ontmoeten.
Mijn lichte keelontsteking is erger en mijn stem is weg.

Woensdag 15 mei 1940
In den loop van den ochtend voeren we de baai van Harwich binnen, namen afscheid
van onze gastheeren: de ‘Havock’ voer meteen weer uit. Uren moesten wij onder
strenge bewaking wachten vóór de formalitei-
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ten vervuld waren: men was klaarblijkelijk beducht voor fifth columnists uit Holland,
niet geheel ten onrechte.
Wat ons bijzonder hinderde was, dat onze brave Hollandsche matrozen, die gisteren
nog gevochten hadden, ontwapend werden. Wij riedden den jongen, flinken sergeant,
die hen commandeerde, aan bij den Britschen militairen chef te protesteeren tegen
deze behandeling als vijanden, in plaats van als bondgenooten, en wij deden zelf ook
een duit in 't zakje.
Maar het hielp niets: hoffelijk, doch beslist zei hij, dat hij zijn orders had en wij
moesten met tegenzin erkennen, dat hij niet geheel ongelijk had.
Eindelijk konden wij een trein nemen naar Londen, waar we in de loop van den
middag aankwamen.
We gingen dadelijk naar het Gezantschap: de kleine kanselarij was tjokvol met
menschen, die elkaar voor de voeten liepen en veel of niets te doen hadden. Ik gaf
mijn stukken af aan den Gezant23, die mij vertelde, dat de ministers van Kleffens, en
Welter, enkele dagen geleden naar Parijs waren gevlogen voor besprekingen, maar
dat ze dien avond werden terugverwacht: dat heeft nog bijna drie dagen geduurd.
Eén nacht bleven we in Claridge's maar verhuisden den volgenden dag naar Grosvenor
House, dat minder duur was en waar ik sedert het begin van den oorlog in September
1939 met korte onderbrekingen voortdurend had gelogeerd.
Aldus eindigde mijn vijfde reis naar Engeland sedert September met velerlei routes:
Ostendeboot, Batavier, KLM, Imperial Airways, Air France, destroyer: hoe en
wanneer zou ik naar Holland terugkomen?

Donderdag 16 mei 1940
Wij begonnen aanstonds in Grosvenor House een bureau op te richten en telegrafisch
het contact met Indië op te nemen, dat een paar dagen over het gezantschap had
geloopen. De volgende weken waren overkropt met werk en voelend en tastend
kwamen wij tot een goede werkverdeeling en begonnen de vele vraagstukken zich
af te teekenen.

Vrijdag 17 mei 1940
De Minister24 kwam uit Parijs terug na besprekingen met President Lebrun en
Reynaud. Hij vertelde mij daar een en ander van: noch Frank-
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E.F.M.J. Michiels van Verduynen.
Ch.J.I.M. Welter.
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rijk, noch Engeland hadden ons kunnen helpen in de verwachting alles in België en
Noord-Frankrijk noodig te hebben. Reynaud had zelfs gezegd, dat het zenden van
troepen naar België buiten de verlengde Maginot-linie, een groote strategische fout
was geweest, ingegeven door politieke overwegingen.
Churchill, bij wien Van Kleffens en hij reeds eerder waren geweest, had, ondanks
hun meer dan dringend beroep, niet meer kunnen doen dan eenige destroyers zenden
en wat vliegtuigen, lang en lang niet genoeg.
‘Waarom zijt Ge niet eerder bij ons gekomen’? Ja, waarom?
Mijn stem is practisch nog geheel weg; erg lastig!

Maandag 20 mei 1940
Een avond in de lounge van Grosvenor House is op het oogenblik noch opwekkend
voor de stemming, noch streelend voor den vaderlandschen trots.
Daar zitten, droevig voor zich uitstarend, de leden van H.M.'s Regeering: ‘net een
troep natgeregende musschen’ noemde Peekema het terecht.
Ze zijn meerendeels volkomen verslagen en lijken op alles, behalve op de leiders
van een staat, die zijn onafhankelijkheid moet herwinnen.
Ik moet bekennen, dat ik mij toen al afvroeg: ‘ben ik weggegaan, heb ik mijn gezin
in den steek gelaten, om deze menschen te dienen’?
't Was ontzettend deprimeerend.
Enkelen zijn flink en tegen de situatie opgewassen: Steenberghe, Welter, Van
Kleffens, Dyxhoorn, doch de rest is, zij het in gradaties, abominabel. ‘C. en A.’
noemde Michiels het stel nogal plastisch. Waar moet dat heen? Premier de Geer is
de oudste grijsaard: moeten we onder zulke leiding ons land herwinnen en ons
wereldrijk besturen?

Woensdag 21 mei 1940
't Werken in Grosvenor House was geen bijster behagelijke geschiedenis: reeds vóór
de Minister uit Parijs was aangekomen had ik voor ons samen een werkkamer erbij
genomen, maar toen daar nog twee typisten bijkwamen werd het onhoudbaar en ik
huurde nog een kamertje.
In die twee kamers werkten: Hardeman, Mühlenfeld, Peekema, Delgorge
(oud-hoofd van de opiumfabriek, die uit Genève was gekomen en onze administratie
op zich nam), de kolonel Verniers van der Loeff, de kapitein Klein, twee typisten en
ik zelf. Vaak zat de minister er ook nog en er kwamen heel wat bezoekers. In die
dagen stelde bovendien de
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Internationale Rubber Regelings Commissie25 haren tweeden secretaris Westermann
tot mijn beschikking, en die kwam er natuurlijk bij. Behalve de gesprekken ratelde
de telefoon voortdurend en als achtergrond zorgden de beide schrijfmachines voor
een aanhoudend en levendig trommelvuur. Telegrammen uit Indië stroomden binnen;
telegrammen naar Indië stroomden uit: waarom gebeurt dit niet? Wat vindt Ge
hiervan? Weet Ge waar die zit? Hoe bereik ik dien?
We hadden nog geen archief; wisten nog niet, hoe onze taak zou zijn; waren nog
bezig zoo goed mogelijk het werk te verdeelen. Wel een zeer groot deel van het werk
lag dadelijk op economisch gebied en viel dus mij toe. Tusschen al het andere door
waren er voortdurend besprekingen dan op de kamer van dezen, dan van dien Minister,
meestal over vitale onderwerpen, die veel tijd vorderden. Het is wonderlijk, hoeveel
er in die eerste weken, ondanks al deze handicaps en nadeelen toch nog is verricht.

Donderdag 23 mei 1940
De Nederlandsche gulden was zonder meer, na de invasie uit het internationale
verkeer verdwenen, maar ook de Indische gulden hing volkomen in de lucht: feitelijk
zat hij nog aan den dollar vast, doch die situatie was niet te handhaven - alles wees
erop, dat wij, geallieerden geworden, wel in het sterlingblok moesten komen.
De onderhandelingen daarover werden ingeleid door een bespreking, waaraan van
onze zijde de Ministers Welter en Steenberghe en Lamping en ik deelnamen, aan
Britsche zijde de Chancellor of the Exchequer, Sir Kingsley Wood en de Gouverneur
van de Bank van Engeland, Montague Norman, ook geassisteerd door een aantal
ambtenaren. Kingsley Wood maakte geen bijzondere indruk op ons; Montague
Norman daarentegen wiens portret van Spaanschen hidalgo ieder wel kent26, is een
indrukwekkende figuur, doch uiterlijk uitermate onrustig en nerveus27.

Vrijdag 24 mei 1940
De besprekingen over een monetair accoord op de Treasury werden

25
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Officieel heette deze commissie International Rubber Regulation Committee. De commissie
was opgericht door de rubberproducerende landen met het doel de productie van rubber aan
te passen aan de vraag. Voor de oprichting, taak en werkwijze van deze organisatie raadplege
men McFadyean, History of the Rubber Regulation.
Waarschijnlijk bedoelt Hart het in 1931 door August John vervaardigde portret, dat nu in
het bezit is van de Bank of England. (Brief van de Bank of England aan de bewerker, 30
september 1975).
Zie voor de onderhandelingen over het monetair accoord tussen Nederland en Groot-Brittannië
ook DBPN, I, nos. 41, 46, 72, 87, 88, 88A en 105.
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door de ambtenaren voortgezet onder leiding van Waley, met wien Lamping en ik
reeds vroeger hadden onderhandeld28. Besloten werd vast, dat de koers van den gulden
ten opzichte van het £ zou worden vastgesteld op ƒ 7.60 = £ 1.; dat was de koers van
den dag vóór den Duitschen inval en dat leek ons een redelijk uitgangspunt.
Op verzoek van de Foreign Office wees onze Regeering twee ambtenaren aan om
mede te werken aan de top-organisatie van de Britsch-Fransche economische
samenwerking: de Anglo French Coordinating Committee, die tot taak had alle
kwesties die tusschen Britsche en Fransche instanties, maar ook tusschen
departementen onderling mochten rijzen, op te lossen. Die commissie heeft weer een
aantal subcommissies voor voedsel, grondstoffen, scheepvaart, economische
oorlogvoering, militaire aanschaffing enz. en een filiaal in de Vereenigde Staten.
Voor de Centrale Commissie wees de Regeering aan Lamping en mij; in diverse
subcommissies hadden wijzelf of andere ambtenaren zitting: ik in die voor Food and
die voor Raw Materials.
Nog29 altijd houden onze Hollandsche strijdkrachten in Zeeland stand onder
vice-admiraal van der Stad en op de meest heldhaftige wijze.
In deze dagen vond een langzame terugtocht door België plaats, waar, in
tegenstelling met in Nederland, wel belangrijke Britsche en Fransche strijdkrachten
aanwezig waren. In het midden latende, of de geallieerden Nederland hadden kunnen
helpen onder de toen heerschende omstandigheden, kan men vaststellen, dat practisch
géén hulp gezonden is en dat onze strijdkrachten practisch geheel op zich zelf waren
aangewezen en niettemin de Duitschers viermaal zoo lang hebben opgehouden, als
zij, blijkens in onze handen gevallen plannen hadden verwacht. In die dagen begon
overigens duidelijk te worden, hoe terecht Paul Reynaud, Van Kleffens en Welter
tijdens hun bezoek aan hem te Parijs omstreeks 12 Mei had gezegd, dat het te hulp
komen van België, hoezeer politiek begrijpelijk, een groote strategische fout is
geweest, inzooverre men zich had begeven buiten de verlengde Maginot-linie30.
Op 14 Mei begonnen de Duitschers bij Sedan, de spil waarom de Britsch-Fransche
troepen noordwaarts waren gedraaid om de Belgen te hulp te komen, hun doorbraak
en daarna ging het voortdurend slechter voor de geallieerden: op 20 Mei werd Gamelin
vervangen door Weygand en plotseling bleek, dat eerstgenoemde veldheer, die tot
toen
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Zie p. 1.
Deze zin is door Hart tussengevoegd.
Zie p. 15.
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hemelhoog was geprezen feitelijk ongeschikt was en met hem een twaalftal andere
generaals31.
Het is de tijd niet om de waarheid van alle beschuldigingen te beoordeelen, maar
wel weet ik, dat wij de situatie somber begonnen in te zien, vooral Welter, die steeds
als een Cassandra sombere voorspellingen doet, die helaas telkens uitkomen.
's Avonds bespreken we de situatie in de lounge van Grosvenor House; eenige
ministers - meestal Welter, Dyxhoorn en Steenberghe - en eenige ambtenaren.
Dyxhoorn heeft daarbij het gezag van den Minister van Defensie gekoppeld aan dat
van de oud-leerling van de Fransche Ecole Militaire Supérieure32: hij kent al die
Fransche generaals - Gamelin, Pétain, Weygand - en heeft in hen en in het Fransche
leger groot vertrouwen. Een tijdlang vertrouwen we op hem, maar als elken dag het
gat in de Fransche linies grooter wordt en de Duitsche gemotoriseerde colonnes
tusschen het leger in België en dat in Frankrijk zitten en Boulogne naderen (23 Mei),
begint, tegelijk met ons vertrouwen in Frankrijk, ons vertrouwen in Dyxhoorn's
inzicht te tanen.

Zondag 26 mei 1940
De Duitschers belegeren Calais: feitelijk is het Belgisch-Britsch-Fransche leger
afgesneden van de hoofdmacht: een hachelijke situatie! En 't is ons somber te moede.

Maandag 27 mei 1940
De Nederlandsche Regeering heeft haar intrek genomen in Stratton House, een groot
flatgebouw in Piccadilly, waar wij drie verdiepingen bezetten: voor het werk een
groote uitkomst. In plaats van een kamer met vijf anderen te deelen, heb ik nu 5
kamers voor de Economische Afdeeling van Koloniën en ik kan nu beginnen de zaak
behoorlijk te organiseeren33.

Dinsdag 28 mei 1940
Een heele zwarte dag: Koning Leopold heeft gecapituleerd met het overgroote gedeelte
van het Belgische leger, naar beweerd wordt zon-
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Voor het verloop van de strijd in België en Frankrijk raadplege men Butler, Grand Strategy,
II, 175-207.
Van 1927 tot 1929.
De Britse regering had op 21 mei toestemming gegeven voor de vestiging van de Nederlandse
regering in Groot-Brittannië; zie DBPN, I, no. 36.
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der eenig overleg met de Britsche en Fransche commando's, die in een uiterst
hachelijke positie zijn geraakt. De ontsteltenis en verontwaardiging in Engeland,
doch vooral in Frankrijk zijn zéér groot34. Wij Hollanders zijn minder fel in ons
oordeel, althans voorloopig; als men leest van de ontzettende tafereelen van de door
de Duitschers opgejaagde vluchtelingen; tienduizenden, ja honderdduizenden die
door de Duitschers in het geallieerde vuur gejaagd worden, vrouwen en kinderen
bestookt door bommenwerpers en machinegeweren uit jagers, door duikvliegtuigen
en gemotoriseerde kolonnes, overreden, moedwillig door tanks, alles om verwarring
te stichten en 't moreel van de Belgische troepen te vernielen, dan kan men zich
indenken, dat de Koning, door zooveel leed gebroken, het niet langer kan aanzien
en ineenstort. De geschiedenis zal wel oordeelen en vermoedelijk milder dan het
heden. Wel blijkt duidelijk, hoe bedenkelijk de combinatie van de functie van
opperbevelhebber met die van koning is en hoeveel zuiverder de gang van zaken,
bij alle ellende, bij ons is geweest, hetgeen in Engeland en Frankrijk duidelijk, feitelijk
nu eerst wordt begrepen. En ook is er veel teleurstelling over dit ongeluk van de
vorst, die in Nederland zoo gezien was. Ook voor onze Koningin, die op Leopold
zoo bijzonder gesteld is, zijn dit wel vreeselijke dagen.

Woensdag 29 mei 1940
De Fransche en Britsche legers trekken snel terug op Duinkerken, maar het valt zeer
te vreezen, dat niet velen uit dezen muizenval zullen ontsnappen.
Er wordt geweldig gevochten en men krijgt wel den indruk, dat Franschen en
Engelschen met ongehoorden moed en hardnekkigheid stand houden.
Er is hier groote bezorgdheid en tegelijk groote geestdrift en spanning.

Donderdag 30 mei 1940
Het zware vechten aan de Belgische kust duurt voort en tegelijk beginnen de
Duitschers weer op te dringen tegen het Fransche hoofdfront, dat langzaam
achterwaarts wordt geplaatst.
We hooren nu, dat de Franschen een geheele nieuwe tactiek toepassen: een front
van groote diepte met lichte versterkingen inplaats van de rigide Maginotlijn en haar
verlenging. Dit is de vondst van Generaal Weygand, die nu steeds een tegenstander
van de Maginot-linie heet te
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zijn geweest. We zijn bereid het te gelooven, omdat we het wenschen en spreken
veel over het militaire genie van Frankrijk en over de geweldige Duitsche verliezen.
Maar met den dag gevoelen we ons onbehagelijker: 't gaat niet goed en de
optimistische berichten klinken steeds ijler en onzekerder.

Vrijdag 31 mei 1940
Mussolini dreigt weder erg met oorlog35. Men is hier geneigd, dat nog steeds als
intimidatie te beschouwen, om groote Fransche strijdkrachten aan de Italiaansche
grens te binden: ik geloof ook, dat Italië niet mee doet, vóór en indien de overwinning
van de Duitschers nagenoeg zeker is.
En hiermede heb ik de lacune in dit dagboek bijgewerkt, zoodat het aansluit op 2
Juni toen ik er geregeld mede ben begonnen.

Zaterdag 1 juni 1940
Clifford Figg, de vertegenwoordiger van Ceylon in de Internationale Thee Commissie,
heeft mij voor de weekend bij hem uitgenodigd.

Zondag 2 juni 1940; Little Hampden, Buckinghamshire; 5 uur 's
ochtends
Ik begin nu mijn dagboek voor je te houden, Joke: ik had het al eerder willen doen,
maar vond daarvoor nog geen rust in het jachtige leven van de laatste weken.
Ik zal trachten elken dag een paar dagen terug te werken, zoodat ik bij ben, vóórdat
de herinneringen van dien eersten tijd haar levendigheid verliezen.
Ik zit voor het open raam van de logeerkamer: naast mij staan drie portretten; wat
ben ik blij, dat ik die bij mij heb.
Van jou die uitstekende photo uit Melbourne; van John, die waarop hij grijnzend
staat, omstrengeld met zijn slangen en hagedissen; van Nev een lachende photo, ook
uit Indië.
Elken avond en elken ochtend kijk ik jullie eens aan en lees ik het briefje nog eens
over, dat je schreef in de vroegte van dien vreeselijken Dinsdagochtend van mijn
vertrek en dat ik later in mijn koffer vond: dat briefje is mij aldoor weer een groote
steun.
Hoe zouden jullie 't hebben? Zouden de onzegbare schoften jullie
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met rust laten? Ik hoop het, ik geloof het zelfs een beetje. Maar wat overigens te
gelooven van de Duitsche radio uit Nederland, die elken avond met het Wilhelmus
schijnt te sluiten en die zoo geruststellend wil doen en tegelijk zoo sinister-dreigend
is?
Ik voel, dat ik verkeerd doe zooveel over jullie te tobben, terwijl er millioenen
jonge menschen in direct levensgevaar verkeeren en er elken dag tienduizenden
worden afgeslacht in afschuwelijke omstandigheden, soldaten en burgers in België
en Noord-Frankrijk.
Als ik maar wist, dat jullie veilig zijn en niet al te gedrukt; dat jullie te eten hebt
en gezond zijn!
Dat jullie, ook Nev, bij elkaar zijn en elkaar helpen kunnen; dat jullie rust en kracht
vinden in God, zooals ik die tracht, als maar tracht te vinden.
Aldoor, als ik alléén ben, pijnigt het mij, dat ik het zoo goed heb, terwijl ik van
jullie niets weet.
Want goed heb ik het hier, juist nu.
Het is hier prachtig voor het open raam in den voorzomer: buiten golft het breede
landschap van de Chiltern Hills; alle schakeeringen van groen: hooge dennen; zware
beukebosschen; donkere heggen, slingerend over jadegroene weiden en zilvergroene,
jonge graanakkers. Ochtendnevels tusschen de groepjes boomen. Over alles een
bleekblauwe, wolkelooze hemel: zingende, tsjilpende, kwetterende, fluitende vogels,
kraaiende hanen, geloei van koeien.
Beneden tusschen de paarse verbena, de gele brem, de terracotta muurbloemen in
den Engelschen rotstuin, hippen wat wilde konijnen rond: daar zit het hier vol van.
Rust, vrede, schoonheid - als jullie maar bij mij waren.
Niet heelemaal rust en vrede: héél ver weg hoor ik nu en dan doffe slagen, meer
voelbaar dan hoorbaar, maar toch onheilspellend en dreigend: denkelijk komen zij
van Duinkerken, waar de achterhoede van het Britsche expeditieleger standhoudt
om den uittocht van de kameraden te dekken. Gruwelijk als nog nimmer een oorlog
was; heldenmoed als nimmer te voren vertoond.
Hoe haat ik Hitler en zijn laaghartigen oorlog; alle ridderlijkheid, alle redelijkheid,
elke trek van schuchter fatsoen en sportiviteit, van ‘playing the game’, van dieveneer,
van verholen schaamte over zijn eigen daden, van bleeke herinnering aan den tijd,
dat hij nog wroeging voelde, zooals de ergste misdadiger die moet kennen, zijn bij
Hitler zoek; schuimbekkende waanzin, duistere wraakbegeerten, epileptische
woedevlagen, blinde hoogmoed, naakt sadisme regeeren de wereld.
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Maandag 3 juni 1940
Gisteren een Zondag, vrij van oorlog, vol rust, maar toch geheel van den oorlog
vervuld.
Met Figg en zijn vrouw, waar ik logeer voor de weekend, twee en een half uur
over de weiden en akkers van zijn boerderijen gezworven onder de warme, weldadige
zon: overal een praatje makend met de vriendelijke menschen, die ploegen en zaaien
en oogsten; eten en slapen, trouwen en kinderen ter wereld brengen; die bidden en
werken, een beetje kwaad doen en een beetje meer goed; die lachen en mopperen,
maar die zeker geen oorlog willen en niet begrijpen, waarom zij al die zorgen moeten
hebben.
Waarom zij geen veevoer genoeg kunnen krijgen en zóó weinig kippenvoer, dat
zij twee derden van hun pluimvee moeten slachten; waarom zij zelfs stukken grond
moeten beplanten, die vrijwel niets zullen opbrengen; waarom de jongens moeten
vechten in België en Frankrijk en waarom er velen niet zullen terugkomen. Maar ze
begrijpen wel, dat dit voor hen pas het begin is: zij hooren het schieten in de verte
en de couranten en de radio geven allang geen optimistische berichten meer uit. Men
praat niet veel over de directe oorlogsgebeurtenissen, maar over repercussies op het
leven, op bekenden en vrienden en men doet Engelsch ‘gewoon’, ‘Carry on’; ‘business
as usual’, in de steden en op het land.
‘Remember to put your scrap-iron by the garden gate today; there is not enough
petrol for the truck to come round twice’!
‘It 'll be there, sir’.
‘Colonel A is back from Flanders. And glad I am to hear it, sir’.
‘B has not heard from his son since March’. ‘Doesn't look to good, sir’.
‘Don't forget the anti-parachutist drill tonight’. ‘I'll be coming, sir’.
Niet het gewone leven, maar een sympathieke, kinderlijke, dwaze, stilzwijgende
afspraak tusschen alle standen op het platteland om het gewone leven te blijven
acteeren. Britsche hypocrisie of Britsch karakter.
's Middags ging ik met de Figgs naar de kerk: een héél klein kapelletje van het gehucht
Little Hampden, gebouwd in de twaalfde eeuw: zwarte, onbehouwen balken,
kruimelende36 baksteenen, grauwe en roestroode kalkmuren. Om het kerkje stonden
witte en rose meidoorns in overweldigenden bloei.
Binnen was ruimte voor ongeveer veertig menschen, boeren uit den
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omtrek met domme, eerlijke gezichten en veel jonge kinderen. De binnenmuren
waren als die van buiten; grijs en bruin, verregende kalk. Maar in die kalkvlakken
waren half vervaagde fresco's in vaal rood en vaal blauw:een opgeheven arm, een
bijkans uitgewischt gelaat, een speer, een paar biddende handen, een verbleekte
figuur, devoot geknield.
De oude, witharige geestelijke met 't steenroode, gegroefde gezicht en de vierkante
trekken van den Engelschen buitenman, leidde den dienst met dat karakteristieke
anglicaansche mengsel van schablone en sterk persoonlijken invloed. Zijn mooie,
overtuigende, overredende stem golfde op en neer door het kerkje, rustgevend, in
simpele beelden, die Christendom en landelijkheid dicht en vertrouwelijk
bijeenbrachten.
De zon van den prachtigen dag straalde door de ongekleurde, verweerde ramen;
de brave boeren zongen hun zorgen weg; de dunne muziek van 't kleine orgel vulde
de kerk en ik moest al maar denken aan twee bijbelregels, die mij in het ingewikkelde
leven misschien meer dan iets anders de werkelijkheid en de essentie van religie
hebben doen voelen: ‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk
der hemelen’ en vooral ‘Komt herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en ik zal U rust geven.
Neemt mijn juk op U, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart
en gij zult rust vinden voor Uwe zielen.
Want mijn juk is zacht, en mijn last is licht’37.
Inderdaad, slechts de armen van geest, die los zijn van alle ingewikkeldheden en
obsessies en hypotheses en voorspellingen, voelen het juk aan als zacht en de last
als licht.
Zulk een dienst brengt de armoede van geest, die de overtuiging schenkt, dat het
allemaal weer goed zal worden als we maar vertrouwen op God en niet zelf willen
uitdenken en dóórdenken, wat we toch in dezen ontzettenden tijd minder dan ooit
kunnen omvatten.
Vertrouwen, Joke, dat we allemaal weer eens gelukkig bijeen zullen mogen zijn.
De ‘armoede van geest’ alléén geeft dat.
Die dienst heeft mij veel gegeven: althans een tijdlang den rijkdom van de armoede
van geest, die verwarmend vertrouwen schenkt.

Dinsdag 4 juni 1940. Selsdon Park
Terwijl ik bij de Figgs in Buckinghamshire de weekend doorbracht zijn Welter en
Peekema op zoek geweest naar een kwartier, dat meer bui-
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ten het centrum van Londen is gelegen en zijn geslaagd in Selsdon Park Hôtel bij
East Croydon. Lamping, Philipse en Mej. Wentholt gaan ook daarheen, dus heb ik
ook mijn boeltje maar ingepakt en ben eveneens naar buiten verhuisd. Het hotel is
inderdaad prachtig gelegen in heuvelachtig terrein en geheel buiten, midden op een
golfcourse met veel oude, mooie boomen.
Er is ook een zwembad en een groote tuin.
Alles even heerlijk..... als jullie hier ook waren in plaats van misschien in allerlei
ellende en narigheid te zitten. Wat heb ik aan al die mooie boomen en schitterende
uitzichten? Juist als je in de natuur zit, moet ik vooral aldoor aan jullie denken.....
Het is een reusachtig geluk, dat ik het enorm druk heb en niet door het werk heen
kan komen: elk oogenblik hartige kwesties met Indië en met allerlei Engelsche
departementen over leveringen van producten, over moeilijkheden met hier gestrande
ladingen, over verhuren van schepen aan de Britsche Regeering, assuranties tegen
oorlogsrisico, kwesties met de Treasury en de Bank of England over het monetaire
accoord, over koppeling van pond sterling aan gulden38 en wat niet al.
Vaak heb ik moeite om mijn forensentrein van 6.10 uit Victoria te halen en 's
ochtends vertrek ik om 8.15 uit het hotel.
Koloniën is het eenige departement, dat nog heeft te zorgen voor werkelijk territoir;
Buitenlandsche Zaken en Defensie hebben nogal wat werk; Handel, Nijverheid en
Scheepvaart weer minder; Justitie en Financiën weinig; Binnenlandsche Zaken en
Waterstaat bijkans niet; Onderwijs heelemaal niets. De Minister van Binnenlandsche
Zaken, de Excellentie van het Mastbosch39, doet feitelijk de boekhouding van de
geheele Regeering.....

Woensdag 5 juni 1940
Twee dingen houden de aandacht gespannen: de wonderbaarlijke ontsnapping van
de British Expeditionary Force uit den Duitschen nijptang, weliswaar met achterlating
van enormen oorlogsbuit aan geschut, munitie, tanks en voorraden, doch niettemin
een ongeloofelijke prestatie: ongeveer 335.000 man zijn ontkomen, terwijl eenige
dagen terug hun vernietiging bijna zeker scheen.
Aan de vreugde in Engeland zou men zeggen, dat er een groote overwinning is
behaald, instede van een buitengewone nederlaag geleden,
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waarvan de vijand slechts niet de volle vruchten heeft kunnen plukken. Wel is er
reusachtig veel gepresteerd, vooral door de numeriek veel zwakkere Britsche
luchtmacht, als door de Fransche en Engelsche troepen zelf en niet te vergeten door
de vloot, inclusief honderden en honderden schuitjes, motorbootjes, reddingbooten,
jachten, treilers, waarbij heel wat Hollandsche.
Het andere feit is het voortdurend terugtrekken van de Fransche legermacht op
steeds betere stellingen. Sedert eenige dagen is onze dronk aan tafel op den Generaal
Weygand, maar 't moet worden erkend, dat dit elken dag met minder geestdrift en
met meer plichtmatigheid geschiedt.

Donderdag 6 juni 1940
---

Vrijdag 7 juni 1940
In Frankrijk schijnt het nog steeds bergaf te gaan, terwijl het er werkelijk op gaat
lijken, dat Italië zich in den strijd begeeft.

Zaterdag 8 juni 1940
Langzamerhand heeft mijn werk zich hier geconsolideerd; er is waarschijnlijk vrij
grooten afzet van Indische producten mogelijk: suiker, thee, koffie, copra, rubber,
wat tabak. Het is niet gemakkelijk de juiste contacten te scheppen, vooral niet met
de Fransche instanties, die telkens weg zijn naar Parijs en nooit precies weten, wat
ze willen.
Ook ben ik niet diep onder den indruk van de Engelsch-Fransche economische
samenwerking, waarin Lamping en ik nu zijn opgenomen; als die cooperatie op de
andere terreinen even slecht is, als op dit, is er niet veel om over naar huis te schrijven.
Veel werk geeft ook de verhuring van de Nederlandsche handelsvloot aan Engeland
en de reserveering daaruit van voldoende schepen voor de vaart van Indië naar
Amerika, Australië, Zuid Afrika, Japan en China.
Die onderhandelingen voeren wij samen met een commissie uit de reeders,
Netherlands Shipping and Trade Committee40, met het Britsche Ministry of Shipping.
Voorts is er werk voor de internationale rubber, thee, suiker en tin commissie,
gaan de onderhandelingen met de Treasury voort over de
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monetaire overeenkomst41 en zijn er talrijke kwesties, met Indië, Suriname en Curaçao,
om over de moeilijkheden met Japan maar niet te spreken42.
's Avonds komen de besprekingen meestal op politiek terrein: het is zeer jammer,
dat ik Welter's belangstelling zoo moeilijk voor de economische kwesties kan krijgen.
Ze zijn niet alleen om zichzelf al erg belangrijk, maar ook omdat het onder de huidige
omstandigheden dubbel noodig is, dat men in Indië het gevoel heeft, dat het
Opperbestuur niet slechts een vorm en een vlag is, doch een realiteit, die regeert en
heel wat vermag te bereiken voor de Overzeesche Gewesten.
Ik erken, wanneer ik de ministers zoo de revue laat passeeren, dat die realiteit erg
fragmentarisch is en dat er van een representatief en gezaghebbend karakter van het
geheele kabinet, een enkel lid daargelaten, deprimeerend weinig terecht komt.
De enkele goede ministers erkennen dat langzamerhand zelf ook wel, maar niemand
doet er tenslotte iets aan, ook de Koningin klaarblijkelijk niet. De Geer is nóg niet
bij Churchill op bezoek geweest, een hoffelijkheid en een plicht, zou men zeggen,
van de allereerste orde, en tevens van groot principieel belang.
Die kennelijke incompetentie van het meerendeel onzer leiders houdt ons telkens
bezig, naast allerlei ergernissen over onbevredigende behandeling van Britsche zijde.
M.i. komt die in overwegende mate voort uit de serviele en stuntelige houding van
vele Hollanders inclusief vele ministers, die zich van alles laten welgevallen: ‘qui
se fait brebis, le loup le mange’.

Maandag 10 juni 1940
Mussolini heeft Frankrijk en Engeland den oorlog verklaard: zijn daad wordt hier
en in Frankrijk algemeen met diepe minachting ontvangen en men stelt zich op 't
standpunt dat deze hyena [zich] wel heel zeker moet gevoelen van Frankrijk's
aanstaande nederlaag, dat hij den teerling heeft geworpen.
Laten we van harte hopen, dat hij er uiteindelijk heel weinig plezier van moge
beleven.
Overal worden hier de Italianen geïnterneerd, inclusief eenige kelners in dit hotel,
die niets met den oorlog uitstaande hebben of willen hebben.
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Dinsdag 11 juni 1940
Met Frankrijk gaat het als maar bergafwaarts: de Duitschers bezetten steeds meer
plaatsen op de kust en 't gaat er voor de Britten ook erg hachelijk uitzien: zij voelen
dat eindelijk ook wel, hoewel ik nog volstrekt niet het gevoel heb, van een volk dat
om zijn bestaan vecht. Men ziet overal nog zeer vele jongelui in burger en 't wil er
bij mij ook volstrekt niet in, dat men niet veel en veel meer menschen zou kunnen
oproepen en oefenen, ook als men ze niet dadelijk volledig zou kunnen uitrusten en
wapenen.
Geleerd door de ervaringen met de parachutisten en verraders in Nederland is men
begonnen hier menschen te trainen voor locale verdediging (had men in Holland
maar tijdig het advies van velen, o.a. van mij in de ‘Telegraaf’43, opgevolgd!) als
vrijwilligers. Wat ik er zoo van zie, gaat het nog allemaal erg dilettanterig.

Woensdag 12 juni 1940
De berichten over bombardementen van Parijs zijn legio, doch worden ook weer
tegengesproken. Sommige geruchten zeggen, dat de Place de la Concorde en
omgeving geheel in puin liggen.
God geve, dat het niet het geval is.
Ontzettend moet de vluchtelingenstroom in Frankrijk naar het Zuiden zijn.
In het Oosten zitten de Duitschers feitelijk al geheel achter de Maginot-linie.
Wat moet dat worden? Mussolini heeft wel een nobel moment gekozen om
Frankrijk op het lijf te vallen.
Zouden de Franschen Parijs verdedigen? Zoo ja, dan wordt het een tweede
Rotterdam, maar tien malen zoo groot.

Donderdag 13 juni 1940
De Franschen geven Parijs op: de Loire zal de lijn van tegenstand worden. Zal het
dat? De Duitschers trekken steeds verder langs de kust voort en steeds meer zuidwaarts
achter de Maginotlinie.
De Engelschen gaan weer een deel van de B.E.F.44 naar Frankrijk zenden of hebben
het al gedaan. Ik geloof er niets van.
Met Engelsche hulp gingen reeds vele landen te gronde: Tsjecho-Slowakije, Polen,
Noorwegen, Holland, België en nu Frankrijk.
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Vrijdag 14 juni 1940
De Duitschers zijn Parijs binnengetrokken! De couranten verkleinen de beteekenis
van dat feit, maar ieder ziet volkomen in, hoe ontzettend dit is.
Is het het einde? Niemand weet precies, waar de Fransche Regeering zit;
waarschijnlijk heeft zij geen vasten zetel.
Wij zijn allen diep onder den indruk; de dronk van elken avond op Generaal
Weygand wordt zonder commentaar achterwege gelaten.

Zondag 16 juni 1940
't Kabinet Reynaud afgetreden: Pétain en Weygand hebben de leiding. Men gevoelt,
dat Frankrijk zieltogend is.
Er beginnen vele berichten binnen te komen van de vluchtelingen, die met schepen
uit de Fransche havens hierheen komen. Geweldige verwarring; de Regeering moet
al wekenlang geheel gedesorganiseerd geweest zijn.

Maandag 17 juni 1940
Pétain heeft Hitler om een wapenstilstand gevraagd: er is nog geen antwoord45.
Dit is het einde van Frankrijk's rol in den oorlog. Iedereen is verslagen: de eerste
reactie is meer diepe droefheid dan vrees voor het verdere verloop.
Maar het ziet er nu héél slecht uit, voor het verder verloop van den oorlog, ook
voor Engeland.

Dinsdag 18 juni 1940
De tweede maal, dat ik den 18en van jullie gescheiden meemaak46.
Waarvoor ben ik weggegaan. 't Ziet er allemaal ellendig uit. Wat nu?

Donderdag 20 juni 1940
Wat moet men er allemaal over in een dagboek schrijven? Dat de geallieerden van
een week geleden elkander thans vinnig te lijf gaan met de bitterste verwijten? Dat
de wapenstilstand er voor het arme Frank-
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rijk vreeselijk zal uitzien. Dat de Franschen ook naar Rome zullen moeten om de
voorwaarden te vernemen van den overwinnaar Mussolini, die te laf was om te
vechten?
Ik laat 't maar achterwege.
Maar er komt bij ons, bij enkelen een hoogst bedenkelijke gedachte naar voren:
de wensch om, met Frankrijk en België samen, een afzonderlijke vrede met
Duitschland te verkrijgen en te redden wat er te redden valt, dat wil m.i. zeggen:
overgave op genade of ongenade aan Hitler.
Dit punt geeft tot steeds heftiger en pijnlijker discussies aanleiding; eenerzijds
wordt beweerd dat wij daarmede een vrij grote mate van onafhankelijkheid van
Duitschland zouden verkrijgen en dat wij met de ‘realiteit’ moeten rekening houden,
dat Engeland en Frankrijk en daarmede ook wij den oorlog nu eenmaal hebben
verloren en daarvan de consequenties op de best mogelijke wijze hebben in
overeenstemming te brengen met de belangen van het Nederlandsche volk.
Anderzijds - en daarbij behoor ik o.a. met volle overtuiging en felheid - wordt
gezegd, dat ‘beperkte vrijheid’ onder de hegemonie van Duitschland of als aanhangsel
van het Derde Rijk erger is dan voortzetten van den strijd tot het uiterste en dat het
schandelijk is over zulk een vrede te denken, laat staan te praten.
Bovendien, hoe ernstig de situatie ook inderdaad is, Engeland is nog niet verslagen,
terwijl de eenige kans op een voor ons aanvaardbare vrede is, aan Engelands zijde
te blijven. Het kan niet worden ontkend, dat deze controverse de vriendschapsbanden
tusschen Peekema en mij niet aanhaalt, terwijl ook Welter eenigszins aan den
verkeerden kant staat, diep onder den indruk als hij is van den ondergang van
Frankrijk47.

Maandag 24 juni 1940
Het zijn wel zeer deprimeerende dagen.
Eenerzijds zie ik zelf weinig uitkomst in de situatie: ik zoek wanhopig naar
lichtpunten, maar kan er maar zeer weinige vinden. Aan den anderen kant word ik
diep terneergedrukt door het défaitisme van een deel van mijn omgeving.
Ik besef, dat het een belangrijk deel van mijn taak gaat worden het défaitisme in
Nederlandschen kring hier te helpen bevechten en onder défaitisme versta ik elke
bereidheid tot het aanvaarden van een einde van dezen oorlog, waarbij Nederland,
direct of indirect onder eenige Duitsche hegemonie zou blijven.
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Kon ik in deze, erg donkere dagen maar wat van of over jullie allen hooren: ik hoop,
dat jullie elkaar kunnen opwekken en helpen.

Donderdag 27 juni 1940
Het denkbeeld, reeds eerder terloops besproken, dat de Koningin en de Regeering
naar Indië dienen te gaan, schijnt ernstig bij den Ministerraad in overweging te
komen48. Welter, Peekema en ik zijn er sterk, zeer sterk voor geporteerd; ook
Steenberghe is een warm voorstander, evenals Dyxhoorn en Van Kleffens. Argument
no. 1 is, dat Koningin en Regeering op eigen territoir hooren, als er territoir is, dat
niet door den vijand is bezet. Ook in Nederland zal dat begrepen en gewaardeerd
worden. Voorts staan wij hier te veel onder Britschen druk; kunnen onszelf niet
geheel zijn: (het is erg jammer dat het Indië-plan nog niet zoolang geleden door
enkelen is gekoppeld aan de mogelijkheid om eventueel een afzonderlijken vrede te
kunnen sluiten; bij verreweg de meeste warme voorstanders speelt dat bepaaldelijk
géén rol). De indruk tegenover de inheemsche bevolking zou overweldigend zijn;
tegenover Japan zou het onze vastbeslotenheid om onze souvereiniteit te handhaven
voortreffelijk tot uiting brengen.
Er zijn aanwijzingen, dat verschillende landen aanstonds weer een gezant bij ons
Hof zouden benoemen, als dit weer op eigen grondgebied zou zijn.

Vrijdag 28 juni 1940
De Ministerraad is tenslotte ermede accoord gegaan, dat aan de Koningin zal worden
voorgesteld, dat Zij en de Regeering zoo spoedig mogelijk naar Indië zal vertrekken:
het heeft anders moeite genoeg gekost: er zal een brief worden opgesteld.

Zaterdag 29 juni 1940
Het vertrek van de Regeering naar Indië is door de Koningin zelve in een onderhoud
met Van Kleffens aan de orde gesteld: Zij weigert te gaan, want Zij kan niet vanwege
de warmte. Het is ontzettend, dat een Oranje zulk een argument bezigt: elk argument
ware beter en begrijpelijker geweest dan dit eene! En nu is de Regeering, althans een
deel daarvan ook weer omgevallen en de brief gaat voorloopig niet uit.
Het standpunt van H.M. is misschien te verklaren, doordat Zij geheel
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verslagen is door de gebeurtenissen en vrijwel niemand ziet, ook de Ministers hoogst
zelden. Ik hoop vurig dat Zij over deze depressie spoedig heenkomt. Wij hebben
leiding en beslissingen noodig, vooral ten aanzien van het brandende Indië-plan en
de Ministerraad in zijn geheel is een volkomen incompetent en impotent lichaam.
(Het volgende sonnet gaf uiting aan mijn - en niet mijn alléén - bezorgdheid over
het dralen met de beslissing over het Indië-plan.)

Holland wacht
Bruut overweldigd, opengereten door verraad,
Vergruisd door staal- en brandstofovermacht,
Die moed door massa breekt, door trouwbreuk recht verkracht,
Wacht bloedend Holland op een koninklijke daad.
Het vraagt geen strijdlust spuwend radiogepraat,
Geen bom van bondgenoot, die landgenooten slacht;
Dát is het niet, waarop ons Holland zwijgend wacht,
Geen hongerdwang, die vriend en vijand beiden slaat.
Het wacht de reden, waarom Kroon en Kabinet,
In bange stonde Holland's ouden tuin ontvloden,
Toen 't staken van den strijd het groote hart ons brak.
Die reden was: ‘'t Bewind Zal Worden Voortgezet’.
Welaan, maakt waar; gaat scheep, de kans wordt kort geboden,
Dankt God, als aan die Daad niet lijfsgevaar ontbrak.

Dinsdag 2 juli 1940
Degenen, een kleine kring, die op de hoogte zijn van het ‘Indië-plan’, houdt dit
voortdurend bevangen.
Hoe meer ik erover denk, hoe juister, hoe grootscher, hoe meer in overeenstemming
met de tijdsomstandigheden ik het vind.
Welter en Steenberghe en, in mindere mate ook Van Kleffens en Dyxhoorn, strijden
er met alle kracht voor en Lamping en ik steunen hen daarbij met argumenten en
aanmoediging.
Maar bij de rest van het Kabinet is, na de weigering van Hare Majesteit, het élan
er weer uit: als zij eendrachtig waren zouden m.i. de bezwaren van de Koningin wel
worden overwonnen. Maar ik moet de eerste gave, flinke daad van het Ministerie
als zoodanig nog zien.
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Ook tegenover de Britsche Regeering zijn zij zonder ruggegraat en het gevolg is dat
wij hier m.i. voortdurend aan gezag op allerlei terrein inboeten. De Engelschen
hebben alleen respect voor den tegenspeler, die partij geeft. Op mijn eigen terrein
heb ik weinig moeilijkheden met hen, maar ik moet telkens bemerken, dat
Buitenlandsche Zaken en Defensie tegenover de Britten practisch nooit een standpunt
durven innemen.
En de meeste andere ministers kunnen zich nauwelijks in de Engelsche taal
verstaanbaar maken: diploma M.U.L.O. moest in den vervolge voor ministers zeker
worden geëischt.
Daarbij komt, dat thans blijkt, hoe bitter weinig onze uit de politieke partijen
gesproten Ministers beteekenen en praesteeren, als zij hun departement niet bij de
hand hebben.
Deze zaak, naast de naargeestige behandeling van het plan om de Regeering naar
Nederlandsch-Indië over te brengen, gaat mij langzamerhand zéér hoog zitten en ik
sta daarin zeker niet alleen. Maar wat kunnen wij eraan doen?

Vrijdag 5 juli 1940
Nev's verjaardag!
Och, wist ik maar, hoe jullie 't maken; of jullie bij elkaar zijn!
't Kalenderblaadje van 5 Juli geeft hoop49; 't vorig jaar zat ik met Nev's vrienden
ijs te eten op Scheveningen. En 't volgende?

Zondag 7 juli 1940
Ik kon het niet langer met mijzelf overeenbrengen die impotentie en lijdelijkheid en
incompetentie van het Kabinet als zoodanig aan te zien en zond Minister Welter de
volgende nota50:
‘Excellentie,
U heeft mij vergund voor U een overzicht samen te stellen van de oorzaken van
de onbehagelijkheid, die zich in toenemende mate meester maakt van de thans in
Londen vertoevende Nederlandsche ambtenaren.
Men wordt zich bewust, dat het der leiding aan daadkracht en denk-
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Op het door Hart ingeplakte kalenderblad stonden de volgende versregels van P.R. James:
‘Trust the lover, trust the friend;
Heed not what old rhymers tell;
Trust to God, and in the end
Doubt not all will still be well’.
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Gedateerd 6 juli 1940.
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kracht in het beleid, aan begrip van onze situatie, aan karakter tegenover de Britsche
autoriteiten, aan zin voor billijkheid tegenover hare eigen ambtenaren ontbreekt.
Ik ben overtuigd, dat dit bewustzijn zich niet slechts uitstrekt tot de ambtenaren;
ik vrees, dat het zich ook niet tot de Nederlanders beperkt; het is voorts nauwelijks
mogelijk, dat vertrekkenden naar onze overzeesche gewesten hunne sombere
ervaringen te Londen op de lange zeereis zouden vergeten; het is niet verwachtbaar
tenslotte, dat de Regeering in Nederland zelf eerbied en toegenegenheid blijft genieten,
indien zij daartoe niet zeer stéllige en sprekende aanleidingen kan geven. Ik weet,
dat deze zaken Uwe volle aandacht, sympathie en bezorgdheid hebben en dat het
volgende slechts in het feit van de opsomming en nevenstelling U iets nieuws kan
brengen.
Voor mijn vrijmoedigheid maak ik in de gegeven omstandigheden maar geen
verontschuldiging.
Bij de beoordeeling van de teleurstelling van de ambtenaren, die bij sommigen
reeds bezig is te veranderen in doffe woede of hopeloosheid, dient men te bedenken,
dat deze ambtenaren van hoog tot laag, evenzeer als de Regeering en op instructie
van die Regeering, hunne gezinnen hebben in den steek gelaten om het land hunne
diensten te blijven geven: zij zijn daardoor in een positie gekomen, die veel minder
gevaarlijk is, doch veel meer deprimeerend is, tot veel meer moreelen twijfel
aanleiding geeft, dan die van den soldaat, die naar het front trekt en zijn gezin achter
dat front laat.
Hoe wordt die moreele twijfel, wanneer men bemerkt, dat zij, die men volgde,
niet leiden kunnen?
De oorzaken van de onbevredigdheid zijn deels belangrijk, deels zéér onbelangrijk;
er zijn er, die slechts aan enkelen bekend zijn en dus slechts enkelen bezighouden;
er zijn andere, die naar ik meen te weten, vrijwel allen hinderen, behalve wellicht
enkelen, die zóó hoog gezeten en zoo diep verslagen zijn, dat de werkelijkheid aan
hen voorbijgaat.
Van de grieven moge ik een aantal opsommen.
1 De ‘groote’ kwestie51 roer ik hier niet aan: Goddank is zij slechts enkelen bekend;
doch die enkelen heeft zij zóó diep geschokt, dat zij zich afvragen, wat hun hoogste
plicht tegenover hun land hun thans gebiedt, een vraag, welke zij nog niet hebben
kunnen beantwoorden.
2 Er is een wassende ontstemming over de Britsche bombardementen van ons
goede land en over de dreigende uithongering van onze landgenooten tengevolge
van de Britsche blokkade.
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Noot van Hart: ‘Het denkbeeld, dat Koningin en Regeering naar eigen territoir, naar
Nederlandsch-Indië moeten gaan’.
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De rechtmatigheid of onvermijdelijkheid van die krijgshandelingen in het kader van
de Britsche oorlogvoering in het midden latende, vraagt men zich met ontsteltenis
af, of onze Regeering dat alles lijdelijk aanziet. Eenen kleinen kring is het bekend,
dat er eenige dagen geleden op niet nader omschreven wijze bij de Britsche Regeering
bezwaar moet zijn gemaakt; er schijnt geen sprake te zijn geweest van een ‘vlammend
protest’, terwijl de gebruikelijke note verbale, die juist in dit geval een belangrijk
document voor de toekomst zou zijn geweest, niet schijnt te zijn achtergelaten52. Men
kan niet ontkomen aan den indruk, dat sommigen beducht zijn, dat stappen in het
belang van onze landgenooten in bezet gebied, als blijk van pro-Duitsche of
N.S.B.-neigingen zouden kunnen worden geïnterpreteerd.
3 Vrijwel niemand weet, of onze Regeering eenige wezenlijke belangstelling heeft
voor reliefwork in Holland: na twee maanden, waarin over dergelijke belangstelling
niets is bekend geworden, is eenige twijfel aan hare verkwikkende warmte niet
verwonderlijk.
Aan kleinen kring wederom is het bekend dat men reeds lang geleden contact ten
deze heeft gezocht met H.M.'s Gezant te Washington53, die ondanks herhaald rappel,
niet antwoordt en toch gehandhaafd wordt54.
Over hetgeen nu staat te geschieden, hoort zelfs de kleine kring van insiders niets,
wellicht omdat er niets te hooren valt. Evenmin is er iets bekend van eenig overleg
met de Britsche Regeering over de mogelijkheid om met eigen geld levensbehoeften
naar Holland te sturen door bemiddeling van het Roode Kruis.
Misschien zou dat lukken - voor de Duitschers zou het geen nadeel beteekenen,
ook als zij zich zouden moeten verbinden de levensmiddelen in Nederland te laten
- misschien - vermoedelijk - lukt het niet, doch rien ne faut réussir pour entreprendre.
De Noren schijnen wél met iets bezig te zijn en misschien, dat wij op hun voorbeeld
tenslotte ook eens op informatie uitgaan.
Doch het is reeds bekend, dat eventueele mogelijkheden door ons op bescheiden
en zuinige schaal zouden worden benut: voor een spectaculair besteden van eenige
tientallen millioenen (enkele procenten van den Nederlandschen goudschat) leent de
tijd zich niet en is de nood in Holland klaarblijkelijk nog niet hoog genoeg gestegen.
Dat goud is vagelijk bestemd voor ‘reconstructie-doeleinden’, als wij allen weer
gezellig en vrij in Holland zitten, al is ons volk dan wellicht,
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Zie DBPN, I, no. 155. Michiels van Verduynen liet geen nota op het Foreign Office achter.
A. Loudon.
Zie DBPN, I, no. 32.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

35
tengevolge van betere zorg van Duitsche zijde, grootendeels genazificeerd.
4 In vrij ruimen kring heeft men vernomen, dat de behandeling van onze soldaten,
van ons nieuwe legioen, van wie velen dapper tegen groote overmacht, ongesteund
door hun huidige cipiers, hebben gevochten, alles te wenschen overlaat: tot voor
kort, zoo wil het 't bijkans ongeloofelijke verhaal, werd ons kamp door Engelsche
schildwachten bewaakt, inplaats van door een Engelsche eerewacht gehuldigd55.
Het argument schijnt te zijn vrees voor fifth column activiteit: men vergeet, dat
‘intra muros peccatur et extra’56. Alle teekenen wijzen erop, dat de pourriture interne
in Engeland grootere afmetingen heeft aangenomen dan in Nederland.
5 Men heeft vernomen, dat onze Hollandsche soldaten de eer zullen genieten den
wapenrok van His Britannic Majesty te dragen: hun eenig bewijs van
Nederlanderschap zal hun letterlijk op de mouw worden gespeld.
De uniform zal vermoedelijk minder van die der Engelschen verschillen dan die
der Australiërs: dominion status in de Britsche Commonwealth of Nations heeft
Nederland dus nog niet geheel bereikt.
‘Het kan niet anders’ is het antwoord, dat men aan onze militaire autoriteiten geeft
en die slikken dezen onzin goedmoedig.
Want het is natuurlijk onzin, dat men in het land van Bradford en Leeds, het land
par excellence van de wollenstoffenfabricage niet een soldatenlaken zou kunnen
maken, dat aan ons Hollandsch grijs-groen herinnert. Gouden en gelen chevrons voor
onze onderofficieren en korporaals zijn in dit land van geborduurde en gegalonneerde
gardenuniformen niet te verkrijgen: daarom zullen zij de Engelsche
onderscheidingsteekenen moeten dragen: deze vrij onbelangrijke zaak heeft
symptomatisch zeker beteekenis.
6 In kleinen kring alweder is bekend, dat onze eigen vlieginstructeurs niet worden
aangewezen voor de opleiding van onze leerling-vliegers: misschien is hiervoor een
aanvaardbare reden, doch in het kader van het geheel maakt het een onprettigen
indruk.
7 De geruchten, als zouden onze vliegers naar New Foundland worden verbannen,
hebben degenen die dat vernamen pijnlijk getroffen: de Nederlandsche luchtmacht,
die in den vijfdaagschen veldtocht meer vijandelijke vliegers neerhaalde dan welk
land ook in welke evenlange periode van den oorlog tot dusverre, schijnt beter te
hebben verdiend. Goddank is de Minister van Defensie57 dit eens.
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Het kamp was gevestigd in Wolverhampton. Zie ook Verslag PEC, 8A.
Latijn voor: ‘binnen de muren wordt gezondigd, ook erbuiten’.
A.Q.H. Dyxhoorn.
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8 De geruchten gaan, dat onze Koninklijke Luchtvaart Maatschappij met haar
ongeëvenaarde wereldreputatie, indien het haar vergund ware geweest, weder een
stuk van het Europa-Indië traject te bevliegen, op elk toestel een Engelsch hulp-vlieger
als dwarskijker had moeten gedoogen als straf voor het onoirbare gedrag van enkele
Nederlandsche piloten in de West58: aan de mogelijkheid, dat een loyale Nederlander
wel eens een deloyalen Engelschman zou moeten schaduwen is zelfs niet gedacht.
9 Over enkele dagen is het kleine corps Nederlandsche ambtenaren gedurende
twee maanden in Londen werkzaam in dienst van de Nederlandsche zaak, en dus,
tot op zekere hoogte, in die van de Engelsche.
Nog steeds zijn zij onderworpen aan de beperkende en vernederende bepalingen,
die voor ‘aliens’ gelden; zij worden mitsdien behandeld als onbetrouwbare, althans
verdachte pariah's van de samenleving. De Franschen genieten de privileges van een
bijkans-angelsaksischen status, evenals eenige leden van de Netherlands Shipping
and Trade Committee, die zoo onbehoorlijk en verstandig zijn geweest geen gebruik
te maken van de vlotte en hulpvaardige bemiddeling van H.M.'s Gezantschap.
De maandenlange onvermoeide pogingen van Jhr. Michiels van Verduynen en Ir.
Bonthuis van Bezuidenhout hebben tot dusverre tot geen enkel resultaat geleid59.
10 Er zijn nog vele andere grieven van minder beteekenenden aard en griefjes, die
de ambtenaren zelf betreffen: het eindeloos heen en weer praten over toelagen; over
evacuatie en tafelgerei in het kosthuis; ministers, die salarissen uitrekenen en
hotelrekeningen verifieeren; stoelen huren en telefooncentrales organiseeren; men
kan dat alles beter in het licht van de groote grieven met den mantel der vergetelheid,
zoo niet der liefde bedekken.
De overtuiging wint veld en is bij velen allang gevestigd, dat onze Regeering hier
in Engeland eenvoudig in de lucht hangt; dat zij geen enkel gezag geniet; dat zij als
zoodanig niets van de Britsche mentaliteit begrijpt en zelfs voor een groot deel de
taal niet verstaat: dat zij geen en-
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KLM-employés hadden buiten de Britse censuur om post meegenomen van Trinidad naar
Curaçao voor een vermeende Duitse spionne. Dit was vóór 10 mei ontdekt door de autoriteiten
op Curaçao, die de Britse autoriteiten op Trinidad hiervan in kennis stelden. De Britse regering
verbood de vluchten van de KLM op Trinidad. Zie DBPN, I, nos. 66, 73, 129 en 133.
Voor de regeling van de positie van de leden van het Nederlandse regeringsapparaat en die
van andere regeringen in ballingschap in Groot-Brittannië deed de Britse regering op 19
december voorstellen. Deze hielden in, dat aan leden van die regeringen en aan hoge
ambtenaren immuniteit verleend werd. Zie DBPN, II, nota en brief no. C 13570/7802/62 dd.
19 december 1940.
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kel contact heeft met de leiding van onze bondgenooten, noch met hen, die het land
regeeren, noch met hen, die den oorlog voeren; dat de Britsche Regeering niet de
minste aanleiding, dus ook niet de minste neiging heeft met de onze rekening te
houden; dat zij de heel sporadische rechten, die uit onze gehavende souvereiniteit
voortvloeien met voeten treedt, niet uit boosaardigheid of uit hoovaardig[heid], doch
omdat die rechten, evenmin als de Regeering zelve, haar opvallen; dat wij noch hier,
noch in het overige buitenland, noch in onze legatie hier, noch in onze posten overzee
informatiebronnen bezitten van eenige waarde; dat wij die informatiebronnen ook
niet bezitten in andere contacten en dat wij ook geen moeite doen om die te verwerven,
ook niet in ons eigen land.
Men geve de schuld van dit alles vooral niet aan de Britten: zij ligt geheel bij
onszelf.
Voor hem, die over dit alles nadenkt is er slechts reden tot diepe droefheid, vooral
als hij beseft, hoe geheel anders dit alles, bij al onze ellende en smaad en vernedering
en verslagenheid zou kunnen zijn.
Wij weten, dat enkele ministers geheel anders zouden willen, doch dat de
meerderheid is geslagen met een onoverwinlijke zielloosheid, daadloosheid,
stijlloosheid, met een gemis aan verantwoordelijkheidsbesef en zin voor de beteekenis
van hun plaats in de Nederlandsche historie, die daarom niet over hen zal behoeven
te oordeelen.
De flakkerende kaars van ons volksbestaan gaat, walmend, uit.....60’.
De Minister las de nota in mijn bijzijn. ‘Er zit heel veel waars in’, zei hij met een
zucht, die boekdeelen sprak.

Zondag 7 juli 1940
Wij krijgen van onzen Persdienst61 dagelijks een geroneografeerde weergave van de
luisterberichten uit Holland: het zijn Duitsche berichten in het Nederlandsch, of
althans Nederlandsche berichten onder strenge Duitsche controle: groote objectieve
waarde hebben zij dus niet.
Toch zijn zij symptomatisch wel van belang: duidelijk blijkt, dat de Duitschers in
Nederland steeds meer ergernissen ondervinden en steeds
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Niet aangetroffen in het Londens Archief van het departement van Koloniën.
De Regeeringspersdienst (RPD), die ressorteerde onder Buitenlandse Zaken. Later is de RPD
met Radio-Oranje en de Radio-Luisterdienst samengevoegd in de
Regeeringsvoorlichtingsdienst (RVD); vanaf de oprichting van het departement van Algemene
Oorlogvoering voor het Koninkrijk in mei 1942 ressorteerde de RVD voor
beleidsaangelegenheden onder dit nieuwe, door Gerbrandy geleide departement.
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grooter moeilijkheden. Men krijgt den indruk, dat het Hollandsche volk van de eerste,
geweldige verslagenheid bekomen, bezig is op karakteristiek-Hollandsche wijze in
een geraffineerd massaal lijdelijk verzet te komen62, waarin men elkander stilzwijgend
vindt.
En het is merkwaardig, welk een regeneratieve kracht die houding van het
Moederland, welke wij nog slechts kunnen distilleeren uit de Duitsche reacties daarop,
aanstonds heeft op de wankelmoedigen onder ons, die vanaf den aanvang beducht en overtuigd - waren, dat nu de nazificatie van Nederland wel zijn beslag zou krijgen
en dat de Duitsche overwinning reeds bezegeld zou zijn.
Voorshands schijnt - meer durf ik niet neer te schrijven - het tegendeel nog het
geval te zijn; waartegen zijn anders de Duitsche maatregelen, de doodstrafdreigingen
gericht; de sinister-lieve Duitsche vriendelijkheden jegens ons volk raken op de
achtergrond.
Generaal Winkelman afgezet en in krijgsgevangenschap ‘wegens sabotage van de
demobilisatie’, sabotage, waaraan géén der ministers, die hem kennen, een moment
gelooven; burgemeester de Monchy van 's-Gravenhage, een erkend-bezadigd man,
uit zijn functie ontslagen; allerstrengste straffen tegen niet-groeten van Duitsche
soldaten, tegen hulp vanuit Holland aan Engeland, tegen handtastelijkheden tegen
Duitschers: dat alles wordt niet zonder reden afgekondigd63. En men ziet de defaitisten,
die niet geheel wars zouden zijn van een afzonderlijken vrede met Duitschland
langzamerhand weer eenig zelfbewustzijn krijgen.

Maandag 8 juli 1940
De brief, dien de Minister mij gisteren in ontwerp liet lezen, bestemd voor een
schrijven van den Ministerraad aan de Koningin, is vandaag in het Kabinet
behandeld64, doch gaat vermoedelijk weer niet uit, nu H.M. over den gang naar Indië
weer met Minister de Geer gaat spreken; het schijnt dat de uitzending van den brief
nog ‘praematuur’ zou zijn! Het wordt langzamerhand de vraag, of, als er nog eens
het kloeke en eenig
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In het manuscript staat ‘komt’ i.p.v. ‘te komen’.
Vele van de hier door Hart genoemde maatregelen waren door de Duitse autoriteiten genomen
naar aanleiding van de gebeurtenissen op de verjaardag van prins Bernhard (29 juni 1940);
zie De Jong, Het Koninkrijk, IV, 282-312.
Welter bood een concept aan voor een brief aan de koningin. Besloten werd dit concept de
volgende dag te bespreken. (ARA, Notulen Ministerraad 1940-1945; vergadering 8 juli 1940).
Het inhoudelijke aspect van de discussies over de verplaatsing van de regeringszetel naar
Nederlands-Indië komt in de notulen van de ministerraad niet tot uiting tot 31 juli. Tot die
datum beperken de notulen zich tot mededelingen over de procedurele gang van zaken.
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gave besluit wordt genomen om naar eigen territoir in Indië de geheele Regeering
te verplaatsen, er nog wel mogelijkheid daartoe zal bestaan; de afsluiting van Engeland
schijnt te vorderen, al spreekt de doorsnee-Engelschman nog rustig over de ‘afsluiting
van het continent’ met evenveel egocentriciteit als hij in 1931 na de devaluatie van
het pond, verwonderd vroeg: ‘what is the matter with your guilder?’
's Middags liep het gerucht, dat een jongen erin geslaagd zou zijn met een klein
bootje uit Holland naar Engeland te ontkomen; op Selsdon Park vernam ik 's avonds,
dat het gerucht juist is: het is de zoon van Van Eendenburg65, lid van de Nederlandsche
Scheepvaart en Handelscommissie, die ook op Selsdon Park woont en dien ik geregeld
spreek.
Groote geestdrift over deze prestatie, die nog groeit als wij langzamerhand
vernemen, hoe het avontuur is verloopen. Het blijken drie jongelui te zijn geweest,
waarvan twee studenten in Leiden, tevens reserveofficieren66. Het was een zeilbootje
van slechts 12 voet, een allerhachelijkst ondernemen op de hooge zee. De jongens
zijn wekenlang met de voorbereiding bezig geweest en door geregeld op de kust bij
Noordwijk te spelevaren in het gezicht van de Duitschers hebben zij de argwaan
weten te overwinnen. Toen er tenslotte een verbod kwam voor de bootjes langs het
strand, gaven zij voor hun vaartuigje naar IJmuiden te brengen, waar het heette thuis
te behooren: zij voeren langs de kust, totdat een regenbui hun gelegenheid gaf volle
zee te kiezen.
Van Vrijdag tot Zondagavond duurde de overtocht; zij voeren geheel op een
goedkoop kompas en kwamen slechts drie mijl verder aan in Engeland dan zij bedoeld
hadden; tenslotte werden zij door een Engelsch oorlogsvaartuig opgepikt.
Wij wachtten tot laat op Van Eendenburg, die eerst om half twaalf uit de City
terugkwam: van alle kanten werd hij, moe, maar stralend, gelukgewenst.
Zijn zoon had hij nog alleen maar even door de telefoon gesproken, want de
jongelui waren den geheelen dag door de Admiraliteit, de Intelligence Service en
onze Departementen van Oorlog en Buitenlandsche Zaken verhoord.

Dinsdag 9 juli 1940
's Middags liet de Minister mij roepen. ‘Ik heb goed nieuws voor U’, zei hij: ‘een
van de jongens, die met de jol is overgekomen is een zoon
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L.C.M. van Eendenburg jr.
A.K.G.B. Michielsen en H.D. Vas Nunes.
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van Michielsen67 en hij heeft mij verteld, dat Uw vrouw en kinderen veilig zijn en
het goed maken. Mijn hartelijke gelukwenschen’! Ik wist niet wat ik hoorde, stond
op en gaf hem een hand. Ik wist eerst niet, wat ik zeggen moest. Op 'n paar dagen
na twee maanden en nu het eerste nieuws. Ik vroeg, waar de jonge Michielsen was
en de Minister zei, dat hij bij minister Dyxhoorn werd verhoord. Welter nam mij
dadelijk mee naar 't Departement van Defensie en haalde Michielsen naar buiten om
even te praten. Wat kun je in een paar minuten, als het noodig is, enorm veel vragen.
Ik hoorde, dat jullie de Gestapo thuis hadden gehad; dat ze erg onhebbelijk waren
geweest, alle matrassen hadden opengesneden, boeken en papieren hadden onderzocht
en toen weer weg waren gegaan68. Dat jij aller bewondering had gehad over je kalmte
en flinke optreden. Dat Nev terecht was; dat je voorloopig je pensioen had; dat jullie
in 't huis zaten; dat je vaak bij de Michielsens kwam. Later: dat Nev over was; en
veel meer over Holland.
Ik kreeg later op kantoor bezoek van de Ministers Dyxhoorn en Steenberghe om
me te feliciteeren: erg hartelijk.
Wateen geluk, wateen rust! 's Avonds schonk ik aan tafel een glas wijn.

Woensdag 10 juli 1940
's Ochtends kreeg ik bericht, dat wij den volgenden dag een bespreking zouden
hebben op het Ministry of Food om de voorwaarden vast te leggen van een geweldig
theecontract dat ik namens de Indische Regeering bezig was aan te gaan voor
40.000.000 pond Java thee, een kwart van den heelen Indischen oogst, een waarde
van ± ƒ 10 millioen gulden.
Wekenlang waren wij, met uitstekende hulp van het Britsche Colonial Office, aan
het onderhandelen geweest. 't Was 'n mooi succes, dat ik samen met mijn medeleden
van de Indische theedelegatie had kunnen bereiken, want de theemarkt te Batavia
was geheel in elkaar gezakt: men zat met 300.000 kisten onverkoopbare thee.
Engeland, de hoofdmarkt, had sinds September niets in Indië willen koopen.
Maar de bespreking met het Ministry of Food was niet zoo gemakkelijk: het was
een veertien dagen tevoren geëvacueerd naar Colwyn Bay, aan de Iersche Zee in
Noord-Wales, in verband met verwachte Duitsche aanvallen. 's-Middags gingen we
weg met den trein, 5½ (vijf en half) uur sporen.
Om half tien 's avonds kwamen we in Colwyn Bay aan en kregen 'n
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A.K.G.B. Michielsen.
De huiszoeking vond plaats rond 20 mei 1940. (Mededeling van J.F. Hart-Coeterier aan de
bewerker).
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plaats in een klein hotel, prijkende met den mooien Walesschen naam van
Cefu-Y-Mynach hetgeen schijnt te beteekenen ‘Achter het Klooster’. Alle hotels
waren vol; 't is een badplaats, maar alle gasten waren weggezonden om plaats te
maken voor de 3000 geëvacueerde ambtenaren van het Ministerie.

Donderdag 11 juli 1940
Om half elf hadden wij onze bespreking, die bevredigend verliep en om kwart na
een zaten we weer in de trein naar Londen. Niets bijzonders verder.
Bij terugkeer vertelde de Minister dat er nu weer een nieuw concept was voor den
brief aan H.M. over het Indië-plan, in antwoord op Haar brief69. 't Zal mij benieuwen,
of 't stuk ooit uitgaat: ik wanhoop eraan.

Vrijdag 12 juli 1940
De brief van de Koningin aan den Ministerraad hield in het z.g. ‘kleine plan’, volgens
hetwelk een drie of viertal ministers, inclusief de Premier, maar zonder de minister
van Buitenlandsche Zaken naar Indië zouden gaan.
Ik vond het een funest plan, dat elke aantrekkelijkheid van het ‘groote plan’ Koningin met geheele Kabinet naar Indië - miste, waaraan elke conceptie van
historische daad, van zich losmaken van aprioristische verbondenheid met Engeland
en zich-zelf-zijn ontbrak, maar waaraan alle bezwaren kleefden van een verdeelen
van de Regeering in zulk een tijd. Met groote meerderheid is het plan dan ook in den
Ministerraad verworpen; maar toch heeft H.M.'s brief dit goede effect gehad, dat het
kabinet eindelijk heeft besloten den brief te doen uitgaan, waarin nadrukkelijk de
enorme voordeelen van het ‘groote plan’ werden uiteengezet en verdedigd.
Welter geeft de zaak geen schijn van kans; maar ik houd het op mijn van den
aanvang af verkondigde stelling, dat het plan zóó rationeel en gaaf is, dat het tenslotte
moet winnen en dat de Koningin voortdurend aan het wikken en wegen is. Juist haar
onnoodig fel-afwijzende reacties, haar weigering om Haar raadslieden zelfs over de
zaak te spreken, Haar volkomen - sit venia verbo - futiele redenen om te weigeren,
zijn zoovele bewijzen, dat Haar weigering niet finaal is en dat de zaak Haar
voortdurend bezighoudt. Ik sta in deze meening vrijwel alleen, maar ik zie daarin
geen reden om niet te hopen.
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Zie ook p. 38.
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Zaterdag 13 juli 1940
De brief aan de Koningin is uit70!
's Middags hebben wij de drie uit Holland overgestoken jongelui voor de weekend
op Selsdon Park: Vas Nunes is de gast van Minister Welter, Michielsen de mijne.
We hooren heel wat over de toestanden in Holland en onze gasten zijn een en al
verbazing, dat wij niets, maar dan ook niets van de toestand in Nederland afweten
behalve van de door Duitschland gecontroleerde Nederlandsche radio.
We hooren, hoe gehaat de N.S.B. is; hoe op den verjaardag van den Prins heel
Den Haag met een witte anjer liep71, hoe Generaal Winkelman de durf heeft gehad
door een brief aan al zijn officieren de leugen van het Duitsche Witboek over
Nederland72 aan de kaak te stellen en dáárom als krijgsgevangene naar Duitschland
is gevoerd73; we hooren van de pastoor, die in Rotterdam een Requiem mis
aankondigde ‘voor de 300 dooden van Rotterdam, waarvan 800 in mijn parochie74’.
Wij hooren van provoceerende demonstraties van de N.S.B. en van de reacties van
het publiek daarop; van het verlaten van café's door het publiek als er Duitsche
militairen binnenkomen; hoe in het algemeen de Duitschers ‘lucht’ zijn voor het
Hollandsche publiek; hoe Hollandsche meisjes, die zich met Duitsche soldaten
afgeven, door het publiek worden geminacht of gehoond; we vernemen, hoe
burgemeester de Monchy zijn functie verloor door het ter teekening leggen van
felicitatie-registers op het Paleis op 's Prinsen verjaardag75; hoe duizenden teekenden
en Generaal Winkelman het Wilhelmus toezongen. Hoe bij het bezoek van Goering
aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken geen drie menschen bleven kijken en
hoe even later bij de aankomst van Generaal Winkelman deze een ovatie kreeg.
Wij hoorden ook vele staaltjes van groote Nederlandsche dapperheid en knappe
militaire prestaties, waarvoor ook de Duitschers bewondering hadden en helaas, ook
een aantal - te veel! - staaltjes van inefficiency en van verraad.

70
71
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Zie DBPN, I, no. 171.
Zie De Jong, Het Koninkrijk, IV, 282-293.
Weitere Dokumente zur Kriegsausbruchspolitik der Westmächte; die
Generalstabsbesprechungen Englands und Frankreichs mit Belgien und den Niederlanden.
Zie De Jong, Het Koninkrijk, IV, 309-311.
Het juiste aantal doden van het bombardement op Rotterdam staat niet vast; men neemt aan,
dat er ongeveer 750 slachtoffers gevallen zijn. Zie De Jong, Het Koninkrijk, III, 395. Het
hier genoemde getal van 300 was genoemd in een officiële Duitse bekendmaking.
De Monchy had het felicitatieregister getekend dat door de hofmaarschalk, A.D. Laman Trip,
ter tekening neergelegd was in het paleis Noordeinde.
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Alles samengenomen waren wij trotsch op den Hollandschen geest, die in het land
bezig was, zichzelf weer te vinden, na de geweldige verslagenheid van de eerste
weken.
We vroegen naar de voedseltoestand en vernamen tot onze voldoening, dat de
werkzaamheid van de R.A.F. op de verbindingslijnen naar Duitschland het
leegplunderen van ons land hielp bemoeilijken; we vernamen, dat de Duitschers zich
niet hadden ontzien om Den Helder na een Engelschen aanval nog eens ‘na te
bombardeeren’ en wel op de bevolking, teneinde de woede tegen de Britten aan te
wakkeren, hetgeen vrijwel mislukte, omdat de évacués uit Den Helder de ware
toedracht van de zaak verspreidden76.
We hoorden, hoe Duitsche soldaten, die zich overigens in het algemeen zeer
voorkomend gedroegen, nu en dan een pak slaag kregen, of in een gracht
terechtkwamen: de Zandstraat gaf het voorbeeld aan enkele leden in het Kabinet77.
Maar met zekere bezorgdheid hoorden we ook, dat dit stille, maar in het algemeen
waardige verzet de Duitsche Regeering prikkelde en tot scherper optreden bracht.
We hoorden - en het verwonderde ons niet - dat het volk, hoewel volkomen wars
van den N.S.B., van het parlementaire stelsel zich reeds gaarne afwendde, steeds
meer overtuigd, gelijk velen van ons, dat de politieke partijen in Holland hoe dan
ook de oorlog gaat eindigen, zullen moeten verdwijnen.
We hoorden, hoe aanvankelijk het vertrek van Koningin en Regeering een
verpletterenden, geweldig demoraliseerenden indruk had gemaakt, maar dat men
geleidelijk het vertrek althans van H.M. was gaan begrijpen en zelfs goedkeuren.
En het meest van dit alles frappeerde het ons, dat wij van deze drie vernamen, dat
zeer velen in Nederland zich afvroegen, waarom Koningin en Regeering niet naar
Indië naar eigen gebied gingen! ‘You are telling us’!
De jongelui waren eerst bij Prins Bernhard geweest en hadden daarna ruim een
uur met de Koningin in het park gewandeld, die hun van alles had gevraagd; ook
naar het oordeel van den Hollander over Haar vertrek en dat van de Regeering.
Zij hadden geantwoord, dat men dat vertrek later was beginnen te begrijpen, maar
dat bijkans ieder zich afvroeg, waarom H.M. niet naar
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Den Helder was in de nacht van 24 op 25 juni door de Royal Air Force gebombardeerd.
Onder de Helderse bevolking leefde de mening, dat de Luftwaffe ‘nabombardeerde’, maar
onderzoek na de oorlog heeft uitgewezen, dat hiervan waarschijnlijk geen sprake was.
(Mededeling van de gemeente Den Helder aan de bewerker, 9 oktober 1975).
De strekking van deze beeldspraak is niet duidelijk.
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Indië ging..... De Koningin zeide, dat dit denkbeeld inderdaad overwogen werd.....
De Koningin had een opgewekten en flinken indruk gemaakt.
Wie nog aan een ‘nervous breakdown’ van onze Vorstin gelooft, zij in die illusie
vrij: de Koningin is ernstig en eenzaam aan het overleggen.
In de geroneographeerde verslagen van de Duitsche radio wordt bekend gemaakt,
dat de Japansche Regeering voornemens zou zijn, een gezant te Batavia te plaatsen78:
ik ben benieuwd, hoeveel meer aanwijzingen van buiten we nog noodig zullen hebben
om ons den rechten weg met eenig effect aan te wijzen!

Zondag 14 juli 1940
Heb een groot deel van de dag gewijd aan het uitwerken van een denkbeeld om met
onze sterling en goud-saldi goederen te koopen. Het idee om ‘in de goederen te
vluchten’, kwam van Philipse, terwijl het mij voorkwam, dat hieruit een uitstekend
systeem kon worden opgebouwd om Holland op zeer snelle en doelmatige wijze van
eerste levensbehoeften te voorzien, zoodra de omstandigheden zulks zouden toelaten.
Minister Welter was voor het denkbeeld sterk geporteerd en vroeg mij hetzelve
voor te brengen in den vorm van een ontwerpbrief aan Minister de Geer. Als alles
meeloopt kan het een groot project worden; daarom plak ik het concept, dat vrijwel
ongewijzigd is uitgegaan79 hierin.
‘Hoewel bij de volkomen duisternis ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de
internationale politieke verhoudingen, elke gissing betreffende de economische
toekomst van de wereld zelfs als werkhypothese waardeloos schijnt, kan men
niettemin met eenigen grond voor verwezenlijking zekere verwachtingen uitspreken
nopens enkele incidenteele aspecten van dat toekomstbeeld.
Zoo kan men wel vaststellen, dat, op welke wijze de oorlog ook moge eindigen,
er op het vasteland van Europa en vermoedelijk ook in het
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Zie DBPN, I, nos. 174 en 185. Het betrof een Japans plan om een delegatie naar Batavia te
zenden voor besprekingen over de economische betrekkingen tussen Nederlands-Indië en
Japan. Aanvankelijk overwoog de Japanse regering de gezant in Den Haag, I. Ishii, tot leider
van deze delegatie te benoemen. Zij zag hiervan af, omdat zij niet wilde wachten op de
terugkeer van Ishii in Tokio.
Gestencild afschrift van de brief in Kol., LA: dossier XI 47 A.G.; no. C/50, 17 juli 1940,
Welter aan De Geer; afschriften zijn gezonden aan alle ministers en Hart, Peekema, Delgorge,
Mühlenfeld, Hardeman, Verniers van der Loeff, Van Lidt de Jeude en Van Lier (ten behoeve
van de gouverneur-generaal).
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Vereenigd Koninkrijk een ontstellende en schier onverzadigbare vraag naar eerste
levensbehoeften zal ontstaan, de bevrediging van welke vraag haar begrenzing zal
vinden eenerzijds in de noodlottige ineenschrompeling van koopkracht, anderzijds
in de bezwaren van het op korten termijn beschikbaar krijgen van goederen en
transportmiddelen om aan die vraag te voldoen.
Wat het tekort aan koopkracht betreft valt te verwachten, dat die slechts in beperkte
mate zal worden verminderd door reliefuitgaven, die de plaats van militaire uitgaven
zullen innemen: wat het tekort aan vervoermiddelen en goederen aangaat, zal men
althans aanvankelijk op groote moeilijkheden stuiten.
Beschouwen wij in dit verband de positie van ons eigen Rijk, dan vallen aanstonds
enkele elementen op, die relatief in ons voordeel kunnen zijn, indien momenteel nog
onbekende of onoverzienbare factoren dezelve niet neutraliseeren.
De verwoesting in het Moederland schijnt, hoewel op enkele plaatsen ontzettend,
niet van dien aard, dat zij de functionneering van het economisch leven (landbouw,
veeteelt, nijverheid, handel, scheepvaart, visscherij) op korten termijn zoodra dat
weder zijn kans krijgt, onmogelijk maakt.
Onze overzeesche gewesten zijn - tot dusverre - ongerept en, hoewel geestelijk
zwaar geslagen door de overweldiging van het Moederland en materieel door het
verlies van vele hunner afzetmarkten, dragen zij veel bij en zullen zij onder bepaalde
omstandigheden nog meer kunnen bijdragen tot het reeel en ononderbroken
voortbestaan van ons Koninkrijk.
De postitie van onze Regeering is, wat hare wettigheid betreft, veel sterker dan
die van België en van Noorwegen, om van Polen en Tsjecho-Slowakije niet te spreken;
ook vergelijkingen met de positie van de Regeeringen van Frankrijk, Denemarken,
Roemenië en andere valt, in breeder verband bezien, in ons voordeel uit, alles weder
aannemende, dat het snel wisselende lot van den oorlog daarin geen wijzigingen
brengt.
Wij beschikken, rechtstreeks en middellijk, over een aanzienlijken goudschat, dien
wij eenerzijds grootendeels in veiligheid hebben kunnen brengen80, anderzijds niet
in zorgwekkende mate behoeven aan te spreken voor de oorlogvoering.

80

Bij het uitbreken van de oorlog bevond 80% van de goudvoorraad van de Nederlandse Bank
zich in het buitenland. De goudvoorraad van het Egalisatiefonds, die eigendom was van de
Nederlandse regering, was geheel in het buitenland. Zie Verslag PEC, 3A, 23-27.
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Een belangrijk deel van onze scheepsruimte is bij de overeenkomst met de Britsche
Regeering tot onze vrije beschikking gebleven.
De combinatie nu van deze voorshands gunstige factoren moet m.i. op de meest
doeltreffende wijze in het Landsbelang worden benut. Het wil mij voorkomen, dat
zulks zou kunnen geschieden door reeds thans een aanvang te maken met het op
groote schaal aankoopen van goederen, waaraan ons land schrijnende behoefte zal
hebben op het moment, dat, naar wij allen vurig hopen het zijn vrijheid en zijn
toegankelijkheid herkrijgt of althans weder gelegenheid heeft om voor zichzelf te
zorgen.
Mijn voorstel is nu, dat onze Regeering aanstonds in verschillende deelen van de
wereld de eerste levensbehoeften en andere goederen aanschaft en betaalt, welke wij
zullen noodig hebben om ons land bij de eerste de beste gelegenheid - en ik vrees
wel, dat dit eerst bij een wapenstilstand of vrede zal kunnen zijn - in zoo ruim
mogelijke mate te voorzien van hetgeen noodig is om den nood te lenigen en het
economische leven en daardoor de werkgelegenheid tot zoo hoog mogelijk peil op
te voeren.
Ik denk daarbij allereerst aan onze overzeesche gewesten voor veevoeder
(coprakoeken, mais en gaplek), aan plantaardige oliën en vetten (copra, palmolie en
aardnoten) voor minerale oliën, voor koffie, thee en, misschien zetmeelproducten,
indien noodig, voor kunstmeststoffen, voor het geval onze moederlandsche productie
onverhoopt niet aanstonds tot onze beschikking mocht staan.
Dat Nederlandsch-Indië veel kan leveren van hetgeen het Moederland behoeft,
bewijzen wel de tientallen millioenen guldens beloopende Regeeringsaankoopen
aldaar in de acht eerste maanden van den oorlog81.
Daarnaast en ten minste even belangrijk schijnen aankoopen van granen voor
mensch en dier in Amerika, waarbij Argentinië [wellicht de voorkeur zou verdienen
boven Canada, om eventueele]82 requisitie door de Britsche Regeering voor eigen
behoeften te voorkomen.
Het schijnt denkbaar, dat bij langeren duur van den oorlog de Nederlandsche
veestapel, evenals die van Denemarken, ernstig zal hebben te lijden door gebrek aan
veevoeder, door afslachting en door roof zijdens onze vijanden; maatregelen om
daarin te voorzien schijnen zeer wel te overwegen.
Ik ben mij volkomen bewust, dat ik, ter adstructie van deze overigens
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Tussen september 1939 en mei 1940.
Dit gedeelte ontbreekt in het manuscript en is ontleend aan het afschrift in Kol., LA: dossier
XI 47 A.G.
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nog onuitgewerkte denkbeelden, ook het terrein betreed van onze ambtgenooten van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij83, doch zulks
schijnt ter verkrijging van een algemeen beeld onvermijdelijk.
Ook industrieele grondstoffen als katoen, rubber, wol komen wellicht in
aanmerking, vooral echter die, waaraan niet tevens voor oorlogsdoeleinden thans
groote vraag bestaat en die mitsdien veeleer abnormaal laag dan hoog geprijsd zijn.
Het spreekt vanzelf, dat die voorraden voor onze rekening en te onzer beschikking,
hetzij in de productie gebieden moeten blijven, hetzij naar door ons aan te wijzen,
zoo onaantastbaar mogelijke, zoo gemakkelijk mogelijk te bereiken bewaarplaatsen,
moeten worden vervoerd.
Wat aan bederf of achteruitgang onderhevige goederen betreft zullen natuurlijk
maatregelen tot verzekering van behoorlijke rouleering van de voorraden noodig
zijn.
Trouwens een goede organisatie, ook in de aankoop gebieden, verbonden aan een
snel mobilisatiestelsel van onze beschikbare [scheepvaart, zal moeten worden
ontworpen]84 opgezet.
Voor zooverre wij niet zelf over voldoende en geschikte personen mochten
beschikken om het benoodigde apparaat te vormen, ben ik overtuigd, dat
Nederlandsch-Indië aanstonds bereid zal worden gevonden, hetzij de taak van aankoop
en beheer, volgens aanwijzingen en onder supervisie van de Nederlandsche Regeering
uit te voeren, hetzij in voldoende mate, ambtenaren en personen uit het bedrijfsleven,
die ruime ervaring op soortgelijk gebied bezitten, te onzer beschikking te stellen.
Ik moge mij nog enkele algemeene opmerkingen veroorloven.
In de eerste plaats zullen wij bij de aankoopen uiteraard moeten gebruikmaken
van ons gulden /sterling tegoed, hetwelk wij niet op andere wijze kunnen benutten.
Wel niemand zal een groot vertrouwen kunnen hebben in de internationale waarde
van onze sterlingsaldi en in ieder geval is het gewenscht die niet meer dan
onvermijdelijk is, te laten aangroeien85.
Daarnaast echter zullen wij voor dit nationale doel bereid moeten
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Resp. M.P.L. Steenberghe en A.A. van Rhijn.
Zie noot 82.
In het Financial Agreement van 14 juni tussen Nederland en Groot-Brittannië was bepaald,
dat de Nederlands-Indische gulden en het pond sterling in het betalingsverkeer tussen
Nederlands-Indië en het sterlinggebied gelijkwaardig zouden zijn. Daar te verwachten was,
dat vanwege de grote export van Nederlands-Indië de Indische betalingsbalans een groot
overschot zou vertonen, was bepaald dat het sterlingsaldo boven £ 10.000.000 ten laste zou
komen van de Nederlandse regering. Zie DBPN, I, nos. 82, 87 en 105.
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zijn onze goudsaldi aan te spreken en wel om twee redenen. De meest voor de hand
liggende is wel, dat het doel van die besteding volkomen valt binnen het kader van
de reconstructiepolitiek, welke ons reeds voor oogen staat.
In de tweede plaats ben ik ook niet zoo zeker van de intrinsieke waarde van goud
als waardemeter, ruil- en betaalmiddel in een Europa en Azië, die na den oorlog van
goud volkomen zullen zijn gedraineerd: het schijnt niet wel denkbaar, dat 250 millioen
menschen, die bovendien een groot deel van de grondstoffen der aarde beheerschen,
hun onderlinge economische verhoudingen blijven zullen laten beheerschen door
een metaal, welks brieven van adeldom reeds in den tijd, dat Europa groote
goudvoorraden bezat, deerlijk gehavend waren.
Doch ook indien men niet bereid is mijn twijfel ten deze te deelen, dan zal men
toch moeten erkennen, dat wel nooit tevoren een vlucht in begeerde goederen zoozeer
op een aanval op aantrekkelijke stelling zal gelijken als in de omstandigheden, welke
ik voor oogen houd.
Stelt men de aankoopen uit, dan zal men heel hooge prijzen moeten betalen, met
bovendien de kans, dat een klein en verslagen land in het geheel niet aan bod komt.
Er is nog een punt, dat ik hier wil aanvoeren, doch niet meer dan dat: de Regeering
is noodgedwongen niet op Nederlandsch territoir. Is er wel een middel denkbaar dat
haar afwezigheid uit eigen land beter zal kunnen rechtvaardigen, beter zal kunnen
doen spreken tot het Nederlandsche volk, dan dit: dat onze terugkeerende Vorstin
Haar volk kan aankondigen, naast een verjongde constitutie en een sprekende
maatschappelijke herleving, het Hollandwaarts onderweg zijn van vele Nedelandsche
schepen met levensbehoeften op een moment, dat de rest van een zieltogende wereld
bezig is te overwegen, hoe de nood zou kunnen worden [gelenigd]’86.

Maandag 15 juli 1940
Ook de Minister heeft thans berichten van zijn vrouw: een brief van 21 Mei, die over
Amerika hierheen is gekomen. Toen was alles wel, maar het is inderdaad lang geleden.
Mijn pogingen zijn nog niet met succes bekroond om jullie te bereiken. Spoedig
na onze aankomst hier ben ik Herschell Johnson, handelsraad aan de Amerikaansche
ambassade hier, die ik goed kende, gaan opzoeken, om hem te vragen, of zij voor
mij bij Gordon in Den Haag iets
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In de eindredaktie volgt hierna het verzoek aan De Geer deze ‘slechts schetsmatig’ behandelde
kwestie te willen bespreken met Steenberghe en Van Rhijn.
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over jullie konden te weten komen en konden meedeelen, dat ik veilig in Londen zit.
Zij mochten officieel niets doen, maar hij bracht mij in contact met iemand, die
particulier aan Gordon zou schrijven. Ruim een maand later belde ik op, maar er was
nog niets binnengekomen; het moest trouwens over een heelen omweg gaan en
bovendien waren zij niet meer zeker, dat hun koerierspost veilig doorkwam.
Mijn tweede poging was via den Minister, die in een brief aan één onzer consuls
in Portugal die zijn diensten had aangeboden, een briefje van mij insloot, met dringend
verzoek te trachten den inhoud naar Holland door te krijgen.
Mijn derde poging ging via een particulier in Portugal, die contact met Holland
scheen te kunnen krijgen.
Toen hoorde ik van den Minister, dat hij toestemming had gegeven aan de Indische
Regeering tot heropening van de radioverbinding met Holland voor familieberichten
en ik seinde aanstonds op 8 Juli onderstaand telegram aan Van Mook, waarop ik van
Van Hoogstraten antwoord ontving. Het is nu maar afwachten, doch gelukkig heb
ik het vrij recente bericht van Michielsen jr. Van den officieelen weg (30 woorden
per Roode Kruis) durf ik op advies van Buitenlandsche Zaken niet goed gebruik te
maken, omdat ik tot elken prijs wil voorkomen dat mijn nieuwsgierigheid jou eenige
last geeft.
De Minister vertelde mij, dat de Koningin hem had verzocht Dinsdagochtend bij
Haar te komen. Minister Dyxhoorn zou vanavond worden ontvangen en Jhr. de Geer.
Steenberghe is ook opgeroepen.
Ik houd mijn meening meer dan ooit vol, dat het Indië-plan niet van de baan is, al
geef ik het nooit meer dan 50% kans.
Lamping en ik hebben uitvoerig met Welter nog eens de punten, waar het om gaat,
besproken en ik geloof dat mijn Minister zelf in iets optimistischer stemming ter
bedde ging.
In de Junior Carlton Club, waar ik lunchte met MacIndoo, zag ik Prins Bernhard
met het nieuwe Engelsch-Nederlandsche uniform: ik vond het niet prettig. De
ontwikkeling van de situatie in Japan geeft ons veel zorg.

Telegram van Hart aan Van Mook
Could you ask Villeneuve or other friend if possible communicate following Luyten:
‘George safe original destination. Most anxious Jo and sons’. Could you cable me
eventual reply?

Telegram van Van Hoogstraten aan Hart
Cabled through intermediary Head Office Societa Switserland concerning family
stating you are safe. Wiring eventual reply which earliest end July.
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Dinsdag 16 juli 1940
Mijn Minister heeft zijn onderhoud met de Koningin gehad over het Indië-plan. Hare
Majesteit houdt nog steeds vast87 aan haar eigen denkbeeld, volgens hetwelk een
meerderheid van het Kabinet naar Indië moet gaan: De Geer zou wél mee moeten,
maar Van Kleffens niet. Welter heeft zich wel tegen deze conceptie verzet, maar m.i.
bepaald niet beslist genoeg. Vooral daarom niet, omdat Zij zijns inziens tenslotte
niet helemaal afwijzend stond tegen het denkbeeld, dat Zijzelve met de geheele
Regeering zou gaan.
Hij had den indruk, dat Zij overtuigd, ja, min of meer gedwongen wilde worden:
dat was ook de indruk van Minister Dyxhoorn. Maar De Geer en Steenberghe hadden
den omgekeerden indruk meegenomen. Heel helder is de situatie dus nog niet.

Woensdag 17 juli 1940
Gisteren met Lamping bij Michiels geluncht, de eerste keer na onze terugkeer te
Londen na de war trade agreement-onderhandelingen.
Minister van den Tempel, die ook ‘aanzat’, vertrok spoedig, waarna wij gelegenheid
hadden Michiels' opinie over enkele vraagstukken te polsen. Hij was voorloopig
tégen het plan, dat de Koningin en de heele Ministerraad naar Indië zouden gaan en
wel omdat hij het moment ongeschikt vond; over twee maanden bijvoorbeeld zou 't
te overwegen zijn. Op 't moment leek hem aanwezigheid van de Regeering te Londen
zéér noodig.
Hij zinspeelde duidelijk op pogingen van beide partijen om contact met elkaar te
krijgen. Die geruchten in kleinen kring nemen in de laatste dagen toe88. Men wacht
zich wel die te uiten, want 't is in de laatste weken in Engeland gevaarlijk geworden
zich over vrede of Duitsche successen anders dan met ongeloovigheid te spreken.
Welter, Peekema en ik aten bij Denham: tevoren waren de Minister en ik op kamers
uitgeweest, omdat we schoon genoeg hebben van Selsdon Park, waar we elken avond
weer tegenover elkaar zitten en de politieke situatie bepraten tot het bedtijd is.
Goddank, heb ik het overdag nog zeer druk; anders hield ik het niet uit.
Maar de kamers, die we zagen in Londen, waren afschuwelijk somber en we
konden niet besluiten ze te nemen.
Ik weet wel, dat tienduizenden en honderdduizenden momenteel in
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veel en veel grooter ellende zitten, maar 't gaat mij toch langzamerhand wel zwaar
aanpakken, dit eenzame hotelleven vanaf September 1939, met een paar keer een
korte onderbreking thuis en nu een volkomen onzekerheid van naar huis keeren .....
Bij Denham lieten we ons over die sombere kamers uit en hij bood ons dadelijk
zijn flat in onderhuur aan, want hij en zijn vrouw gaan de volgende week voor zes
maanden naar Amerika en Indië. Welter was erg sterk voor aannemen en alléén kan
hij het niet.
't Zal wat goedkooper uitkomen dan op Selsdon Park, maar toch altijd nog meer
dan ik feitelijk bereid ben uit te geven, in dezen tijd. Maar ik mag Welter niet alléén
laten, dan gaat hij er zeker onderdoor van gedeprimeerdheid en pessimisme en 't is
een landsbelang en een Indisch belang dat hij fit, energiek en strijdlustig blijft.
Het zal een vrij sombere mess worden, vrees ik, maar ik geloof, dat het mijn plicht
is hem nu niet in den steek te laten. Hardeman en Mühlenfeld zijn voor deze taak
niet geschikt, hebben geen enkel politiek inzicht. Peekema trekt zich van de zaak
geen laars aan; woont op een flat. Ik zal er maar eens een nacht over slapen; als ik
mijzelf er boven op kan houden, kan ik misschien Welter nog op den koop toe nemen.

Donderdag 18 juli 1940
‘Say it with flowers’; 18 Juli. Maar er valt niets te zeggen, te schrijven, te telefoneeren
of te telegrafeeren. Hoe lang nog?
Ik heb maar besloten 't ‘Denhamplan’ te steunen: veel deprimeerender dan de
huidige toestand kan 't toch niet worden.
Welter is erg blij; 't is overigens een prachtige flat en we betalen alleen de huishuur
en de bediening en onze voeding.
Ik ben benieuwd - en bezorgd of die eigen menage nu zal meevallen.
Met Minister van Rhijn geluncht. Mijn ravitailleeringsplan van Nederland89 ontmoet
bij hem nogal bezwaren: de opslagkosten der goederen zullen zoo oploopen .....
De zaak zal wel weer getorpedeerd worden, zooals elke grootere conceptie, die
bij dit kabinet komt.
Verder hebben wij onze gesprekken over een nieuwe Grondwet, of althans
vernieuwde staatsinstellingen voor Nederland weer opgenomen. Het plan, dat de
besprekingen zouden worden gevoerd door Steenberghe, Van Rhijn, Welter, Lamping,
Peekema, Philipse en mijzelf laten we voorlopig schieten; dat wordt toch bekend en
dan ontstaat bij de hooggeachte ambtgenooten weer argwaan, dat eenige ministers
met een aantal hoofdambtenaren weer aan een complotje bezig zijn, het-
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geen niet eens helemaal onjuist zou zijn! Van Rhijn en ik zullen beginnen en naarmate
we opschieten, halen we er dan voor bepaalde onderwerpen anderen bij. Of 't iets
zal opleveren? En zoo ja, of 't ons gegeven zal zijn, iets te doen aan de uitvoering in
Nederland??
Spielerei? Misschien, doch het lijkt toch nuttig, dat we gaan voorbereiden, want
alles wijst erop, dat een hersteld Nederland geen partijpolitiek als vroeger zal
terugwillen.
En een N.S.B.-regime schijnt ook nog weinigen aan te trekken.

Vrijdag 19 juli 1940
Ik had in een nota aan den Minister de vorige week mijn denkbeeld van een volkomen
herorienteering van de Indische economische politiek tegenover Japan weer
opgenomen: een politiek van principieele toenadering inplaats van principieele afweer,
met behoud natuurlijk van de maatregelen tegen politieke en economische penetratie.
De Minister en vervolgens Minister van Kleffens vereenigden zich beiden met
mijn denkbeelden, die samengevat werden in een telegram van Juli aan den
Gouverneur-Generaal, om zijn inzicht te vernemen.
Bij zijn onderhoud met de Koningin had Welter Haar over die heroriëntatie
gesproken en Zij had om die nota verzocht, die Haar ook is toegezonden.
Die nota is veel te lang om haar hier in te plakken, maar ik lasch hier achter het
telegram aan den Landvoogd90 in, waarin het geheele denkbeeld kort is samengevat91:
misschien is dat interessant voor later:
‘Ontwikkeling internationale verhoudingen heeft mijn reeds geruimen
tijd groeiende overtuiging versterkt, dat wij in ons politiek en economisch
beleid tegenover Japan geleidelijk en onuitgesproken, doch niettemin
doelbewust en uiterlijk merkbaar accent moeten verleggen van negatief
naar positief, van afweer naar toenadering. Uiteraard daarmede geenszins
bedoeld onze defensiepolitiek wijzigen. Ook onze concrete economische
en politieke afweermaatregelen zouden niet moeten worden prijsgegeven
zoolang die noodwendig zijn ter voorkoming politieke of economische
penetratie, doch wel: primo dat die maatregelen inplaats van grondslag en
richtlijn onzer politiek principieel daarop uitzonderingen, desnoods talrijke,
worden; secundo dat basis beleid op elk gebied dat niet op goede gronden
moet worden uitgezonderd worde eenigszins spectaculair streven naar
goede en vruchtbare nabuurschap
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waartoe ter bereiking grooter doel aanvaarding van zekere beperkte gevaren
of nadeelen niet bij voorbaat uitgesloten dient te zijn; tertio schijnt van
groot gewicht bij elke gelegenheid te trachten Japansch wantrouwen
tegenover ons weg te nemen. Dat wantrouwen is immers kennelijk in
sterke mate gebaseerd op bijkans onuitroeibare obsessie van Japanners
dat wij reeds jaren geheel in Anglokielzog varen welke obsessie uiteraard
door zakenloop zeer versterkt en in Japansche oogen bewaarheid schijnt
geworden. Wij moeten telkens als gelegenheid voordoet opwijzen, dat
door omstandigheden voor ons ontstane oorlogssituatie Europa geen
invloed heeft op onzen vasten wil in Pacific onze beproefde
zelfstandigheidspolitiek voortzetten, hetgeen impliceert dat wij geen enkele
behoefte hebben in Pacific in welke combinatie ook verzeild te raken of
gedrongen te worden; quarto gestreefd zou kunnen worden ook naar
positieve maatregelen die als uiting toenaderingswensch kunnen en zullen
worden gezien. Uw telegram 58 hetwelk als nota op 6 Juni aan Japansche
regeering aangeboden92 was van door mij bedoelden toenaderingsgeest
voortreffelijk voorbeeld.
Meer teneinde nader aan te duiden in welke richting mijn gedachten gaan
dan om concreet of uitputtend aan te geven wat ik mij voorstel noem ik
als wellicht overweegbare mogelijkheden waarbij vooral psychologische
indruk op zeer impressionabel Japansch volk door mij hoog aangeslagen:
onzerzijds aan te bieden cultureele samenwerking door bijvoorbeeld
vestiging leerstoel of lectoraat Japansche taal- en letterkunde Batavia,
andere contacten op kunst- en wetenschappelijk gebied als ostentatieve
dienstreizen van cultureelen en wetenschappelijken aard. Op economisch
gebied kunnen reeds verleende toezeggingen nopens export en tijdelijke
verhooging invoercontingenten worden geafficheerd als bijzondere
goodwill uitingen terwijl in beginsel tegen uitgifte mijnbouwconcessies
die niet te groote expansiemogelijkheden inhouden in streken waar
bezwaren niet al te ernstig geen bedenking behoeft te bestaan.
Overweegbaar schijnt eveneens of element nabuurschap (propinquity) niet
enkele gebieden evenals elders ook bij ons zekere rol mag spelen, waarbij
te bedenken dan ten deze ook Australië, Malaya, Philippijnen in die
voordeelen zouden moeten deelen en waarbij niet uit oog verliesbaar
aanvaarding van dit precedent ook gevaren opleverend. Bij dit alles zou
vooral gezorgd moeten worden teneinde onze positie niet bedenkelijk te
verzwakken dat wij niet de diensten en gunsten komen “aandragen”, doch
wel dat wij veelal het initiatief zou-
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den kunnen nemen tot wederkeerige prestaties en hoffelijkheden. Zou zeer
waardeeren indien U vorenstaande denkbeelden waarmede Van Kleffens
geheel instemt in spoedige en gezette overweging zou willen nemen en
mij Uw oordeel kenbaar maken’93.
De nota, waarvan dit telegram een kort uittreksel is, is de weergave uit mijn hoofd
van een uitgebreide studie van deze zaak, welke ik begin Mei in Den Haag den
Minister had aangeboden: hij was het er geheel mede eens, maar de invasie van ons
land belette toen de zaak, zooals voorgenomen, met Buitenlandsche Zaken op te
nemen. Hetgeen wel héél jammer is, omdat wij dan wellicht eerder en tijdiger onze
politiek hadden kunnen heroriënteeren.

Zaterdag 20 juli 1940
Gisteravond hield Hitler zijn rede voor den Rijksdag94: we hoorden de Engelsche
weergave door de radio en op Selsdon Park waren wij onder den indruk van het slot,
dat ons weinig minder dan een vredesaanbod toescheen, al was het eerste deel van
de rede volgens het gewone schablone en vol heftigheid.
Het beroep op ‘gezond verstand’ om den oorlog te eindigen deed ongewoon aan.
Ik ben benieuwd, welke de reactie van de pers zal zijn. In ieder geval schijnt Hitler
weinig animo te hebben den aanval op Engeland te beginnen.

Zondag 21 juli 1940
Geluncht met Welter bij de familie Price in Guildford: de laatste keer, Joke, was ik
er met jou en John; ongeveer met Kerstmis in 1931: John was 10 jaar.
Waren jullie allemaal maar hier!
Allerlei oude Javaherinneringen samen opgehaald: goede tijden in een goed land.

Maandag 22 juli 1940
Een langen en sympathieken brief van Van Mook uit Batavia ontvangen: men voelt
zich daar langzamerhand eenzaam en afgesneden
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worden en de houding van Japan baart ernstige zorgen. Men is ernstig gegriefd, dat
de prinses en haar kinderen naar Canada is gegaan en de uitnoodiging van Indië niet
heeft aanvaard; men is terecht teleurgesteld, dat ons ‘Ministerie van Boekhouding’
geweigerd heeft de gevraagde voorschotten voor de Indische Defensie te geven95.
Men vraagt zich af, of de Nederlandsche Regeering de grootheid van de vraagstukken
begrijpt. You are telling me! Ik hoop, dat dit dagboek voor jou, Joke, eens het bewijs
zal zijn dat althans sommigen van ons niet hebben nagelaten te vechten voor meer
visie, meer geestdrift, meer dadendrang bij hen, van wie wij gehoopt hadden, dat ze
ons zouden leiden, toen wij bereid bleken hen te volgen.
Ik lunchte met een paar Afrikaners, de een van de Dominion Office, de ander de
chargé d'affaires bij onze Koningin96, voor Dr. van Broekhuizen, de gezant, die
tijdelijk naar Zuid-Afrika is: zij bleken, evenals wij, nogal sceptisch tegenover de
neiging hier in Engeland om den oorlog à outrance door te zetten, als een aannemelijke
vrede mogelijk zou blijken; ‘aannemelijk’ in den zin, dat West-Europa weer geheel
vrij zou worden en zekerheid zou kunnen worden verkregen tegen nieuwe agressie.
Het woord van Hitler is uiteraard niets waard, maar men zou dan ook daden moeten
eischen.
Men zag, evenmin als velen van ons in, hoe één van beide partijen nog een
beslissende overwinning kan behalen en hoe gaarne men het Hitlerisme zou willen
vernietigen zag men niet in, hoe dat thans mogelijk zou zijn.
Welter vertelde mij een en ander over Van Kleffens bezoek aan Halifax
hedenmiddag: Halifax ziet weinig perspectief in onderhandelingen met Hitler; het
is een oorlog tegen ‘evil spirits’.
Toch ontkende hij niet, dat er informeel over vrede was gepolst, doch de Engelsche
Regeering heeft niet geantwoord. Men vraagt zich af, of dit verstandig was .....97.
Halifax rede van dezen avond98 kon tóch wel uitgelegd worden, zóó dat de deur
niet is dichtgeworpen, maar veel uitzicht op spoedig overleg zat er niet in.
Het was verstandig echter, dat men hem en niet Churchill liet spre-
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ken, want Halifax is een gave, zeer Christelijke, zeer overtuigde figuur, die ook in
Duitschland gerespecteerd wordt.
Ik heb voor den Minister een analyse gemaakt van de situatie zooals ik haar thans
zie; ik schrijf haar hierachter over: misschien zal zij later héél dwaas of heel juist
lijken.

‘Hitler's rede van 19 Juli, kansen op vredesonderhandelingen en Nederland's
positie daartegenover99
De volgende aanteekeningen gaan ervan uit, dat de Britsche Regeering, anders dan
de Britsche pers het in het slot van Hitler's rede vervatte vredesvoorstel als meer
beschouwt dan als een geste om zijn offensief tegen Engeland te rechtvaardigen.
Indien Engeland dat voorstel als ernstig gemeend beschouwt en erop in wil gaan,
beteekent dat nog geenszins, dat men aanstonds om de groene tafel zal zitten: het is
zeer goed mogelijk, dat men Hitler wil nopen een begin te maken met zijn hachelijk
ondernemen tegen Engeland.
Wél zou een als ernstig bedoeld aanvaarden van het Duitsche aanbod beteekenen,
dat Engeland van nu af aan gaat rekening houden met een vrede, die niet als hoofddoel
heeft, de vernietiging van het nationaal-socialisme, zooals Duitschland feitelijk reeds
heeft verklaard te willen rekening houden met een vrede, die niet primair den
ondergang van de plutocratieën beoogt.
Drie bijzondere, zelfs moeilijk te overschatten vorderingen zouden daarmede reeds
zijn gemaakt:
a de oorlog zou, althans voor de verantwoordelijke personen aan beide zijden, uit
de sfeer der ideologieën zijn gebracht en op het terrein van het materieele overleg
geraken;
b de conceptie van de onontbeerlijkheid van de volkomen overwinning zou
verdwijnen;
c men zou los zijn van de voorstellen, dat het bewind aan de andere zijde eerst
moet zijn verdwenen, voor men kan gaan spreken.

De vraag schijnt wel gewettigd, óf het vredesaanbod van Hitler inderdaad ernstig
gemeend is.
Er is alle aanleiding om aan te nemen van wél. De economische toestand van
Duitschland is ongetwijfeld slecht in den zin van zéér onbehagelijk voor de
onderdanen en hij wordt, zeker in het tweede deel van
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den aanstaanden winter, nog veel slechter; het Duitsche volk is, van de economische
zijde beschouwd reeds vier jaren in oorlog en al vóór den inval in Nederland wisten
wij onomstootelijk, dat de burger het heel moeilijk had; er is geen sprake van, dat
de verovering van heel Westen Noord-Europa den voedingstoestand voor den
komenden winter veel verbeteren kan.
De verliezen aan menschen zijn stellig zeer zwaar geweest en het was reeds vóór
het op 10 Mei ingezette offensief bekend, dat men beducht was het volk de werkelijke
verliezen in Polen voor te houden.
Eclatante overwinningen, die geen vrede en welvaart brengen, behouden niet zoo
heel lang hare populariteit.
De Britsche blokkade, al zou zij thans 50% van hare effectiviteit hebben verloren,
is toch nog zeker meer dan hinderlijk voor een continentaal blok van 180.000.000
zielen.
Italië, dat militair ongetwijfeld groote waarde heeft door het binden van aanzienlijke
Britsche strijdkrachten en vermoedelijk door het leveren van hulppersoneel voor het
Duitsche luchtwapen, zal spoedig een blok aan Duitschland's been worden; de
economische toestand was al ongunstig en de oorlog was al impopulair.
De zonderlinge toestand is deze, dat Italië ten gevolge van de verhoudingen in de
Middellandsche Zee eerst mét den vrede zijn buit zal kunnen sleepen. Corsica, een
stuk Noord Afrika, Djiboeti, een plaats in de Suez-kanaal leiding, een strook wellicht
van de Côte d'Azur. Bovendien heeft het niet de minste reden zijn bondgenoot te
vertrouwen of erop te kunnen rekenen, dat het na een langen oorlog nog zou krijgen,
hetgeen thans wel zou kunnen worden verworven.
En tenslotte zal men zich ook in Duitschland wel geen illusies maken, dat het
‘fahren gegen England’ spelevaren zou zijn: had men die overwinning als een zeker
en wel te verwezenlijken plan beschouwd, dan had men het eerst uitgevoerd, alvorens
over vrede te spreken. Alle verhalen, dat Duitschland bereid zou zijn vlotweg een
tot vier millioen man voor die verovering van Engeland op te offeren zijn in strijd
met de ‘common sense’, aan welke de Duitschers in dezen oorlog hebben getoond
geen gemis te hebben.
Voor de Britsche Regeering zijn de redenen voor een vrede door overleg nog
klemmender, doch is de weg naar de conferentiezaal veel moeilijker.
Engeland zal bij zulk een vrede verschillende veren moeten laten, in de eerste
plaats staartveren: het Britsche prestige krijgt, bij welken vrede ook die het met Hitler
sluit, een geweldige klap.
In het land zelf: de publieke opinie is nog geheel ingesteld op het wegjagen van
het nazisme en op de heroïek van een verlost Europa.
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Wèl zijn er zeker veel Engelschen, die inwendige twijfelingen beginnen te krijgen
en de Regeeringsuitspraken zijn reeds wat gematigder, doch ‘ultimate victory’ is nog
steeds de inzet. Tenslotte is het land zelf nog nauwelijks geraakt en de doorsnee
Engelschman ziet nog altijd de geheele wereld buiten Engeland als iets van de tweede
orde.
In de dominions, die ver af liggen, die zeer primitief, dus romantisch denken, wier
jongelingsschap evenals in 1914-1918 hierheen is gekomen voor een soort kruistocht,
zal de conceptie van een vrede, die Hitler niet alleen op zijn plaats laat, doch hem
een groot deel van zijn buit laat behouden, weerzinwekkend zijn: men zal zeggen
dat Engeland het inzetten van den strijd om eigen bodem niet heeft aangedurfd.
In India zal het loslaten van den ideologischen strijd van Engeland vermoedelijk
ernstige repercussies hebben.
In de Vereenigde Staten en in Zuid-Amerika zal het gezag van Engeland wel de
zwaarste slagen lijden.
Daar staat echter veel tegenover:
a Niemand zal in gemoede verwachten, dat Engeland in staat zal blijken binnen
afzienbaren tijd niet alleen weder militair vasten voet op het Continent te
verkrijgen, doch Duitschland te verslaan en Hitler uit Berchtesgaden te verjagen;
de Duitsche invasie van Engeland schijnt een zeer précaire onderneming; dit
geldt uiteraard nog veel meer voor een Britsche invasie van het vasteland.
b Dat de Britsche blokkade, zij moge nog zoo bezwaarlijk voor het heele continent
zijn, in staat zou blijken Duitschland op de knieën te krijgen, zullen niet velen,
zelfs onder de Britsche optimisten gelooven.
c Slechts weinigen verwachten, zelfs nà de presidentsverkiezingen100, dat de
Vereenigde Staten Duitschland den oorlog zullen aandoen, doch ook wanneer
zij dit wél zouden doen zal zulks, tenzij op zeer langen termijn, op den militairen
loop van zaken geen invloed uitoefenen; dit is misschien nog wel de beste reden,
waarom Amerika dan ook niet zich in den krijg zal storten.
d De volle Amerikaansche hulp met geschut, munitie en vooral met vliegtuigen
is eerst op volledige capaciteit te verwachten in het voorjaar van 1941; tot dan
is Engeland numeriek nog altijd bepaaldelijk de zwakkere in de lucht met alle
consequenties daaraan verbonden als het eens met bombardeeren werkelijk hard
tegen hard zou gaan.
e Reeds thans zijn de luchtaanvallen, in strijd met de persberichten van de
Engelsche havens, de Engelsche schepen en voor het productieapparaat zeer
schadelijk; dat Duitschland ten deze ook groote schade
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ondervindt kan hoogstens ertoe bijdragen, dat beide partijen genoeg krijgen van
dit wederzijdsch vernietigingsproces.
f De situatie in het Oosten (Britsch-Indië101 doch vooral Japan) wordt steeds
bedenkelijker: door Japan tegemoet te komen inzake de Burmaroad102 zal
Engeland Japan misschien voor het moment wat hebben geapaiseerd - en zelfs
dat is nog de vraag! - maar op den duur niet hebben gepaaid: bovendien zou 't
wel eens kunnen zijn, dat men hierdoor Chang Kai Shek tot capitulatie heeft
gedwongen en Japan's handen voor andere avonturen vrijgemaakt.
g Het is niet Engelands belang als handeldrijvende mogendheid bijkans
200.000.000 menschen in Europa te pauperiseeren en tot wanhoop te brengen
door een geslaagde blokkade; als die niet slaagt, dan heeft doorvechten zeker
geen doel.
h Er moet bij de denkende kringen in Engelsche particuliere en regeeringsinstanties
groote bezorgdheid komen over de financiering van den oorlog. Men is er niet
af, door te zeggen, dat Duitschland toch ook geweldige geldelijke offers heeft
gebracht en nog brengt. Bovendien is dat slechts tot op zekere hoogte juist: het
Duitsche financieringssysteem werkt geheel anders dan het Britsche; Duitschland
koopt niet over zee in andere muntsoort en ongetwijfeld werkt het Britsche
apparaat zeer duur.
Het ongedekte tekort op de tusschentijdsche Engelsche begrooting is £ 800.000.000
en men weet ook niet, hoe men dat tekort zal dekken.
Voor hem, die dit alles bedenkt, zijn er voor beide partijen redenen te over om tot
een vergelijk te komen en er is geen enkele reden om aan te nemen, dat het Nederland
daarbij slecht behoeft te vergaan, wat zijn onafhankelijkheid betreft. Ook schijnt er
geen reden om na een werkelijken vrede door vergelijk spoedig weer een nieuwen
oorlog te verwachten. Ieder heeft er schoon genoeg van’.
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In Brits Indië had de onderkoning, Lord Linlithgow, na de Britse oorlogsverklaring in
september 1939 ook dit gebied in staat van oorlog met Duitsland verklaard. Hierop kwam
veel kritiek: Gandhi bleef geweldloosheid prediken en Nehru verklaarde zich wel bereid
Engeland te helpen, maar op voorwaarde, dat onmiddellijk de dominion-status verleend zou
worden met uitzicht op volledige onafhankelijkheid. De Britse regering deed slechts vage
beloften. Hierop ondernam Nehru opnieuw akties, wat resulteerde in een veroordeling tot
vier jaar gevangenisstraf. Zie Mansergh, Survey of British Commonwealth Affairs.
Op 18 juli sloot Groot-Brittannië de Burmaweg op verzoek van Japan voor drie maanden.
Ondanks Japanse pressie werd deze aanvoerweg naar China op 18 oktober weer geopend.
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Dinsdag 23 juli 1940
Met den koerier naar Washington schreef de Minister voor het eerst een brief aan
den Gouverneur-Generaal103; deze heeft Welter nog geen enkelen brief geschreven,
hetgeen den Minister terecht nogal pijnlijk heeft getroffen; zelfs geen betuiging van
medeleven met de gebeurtenissen in Holland of met 's Ministers scheiding van zijn
gezin. Van Van Mook heb ik thans reeds drie hartelijke brieven.
Ik schreef hem heden weder een langen brief over de algemeene toestanden hier,
over de tekortkomingen onzer Regeering, over het voorloopig mislukte Indië-plan
en nog veel meer.
Het is volstrekt noodig, dat enkele menschen in Indië eindelijk eens weten, hoe
de zaken hier werkelijk staan en wat de achtergrond is van veel, dat anders in Batavia
onverklaarbaar blijft en tot nog meer misverstanden moet leiden. Ik liet den Minister
mijn wel zeer openhartigen brief echter vooraf lezen: Van Mook zal zeker Van
Starkenborgh inlichten, hetgeen de Minister feitelijk slechts gedeeltelijk kan doen.
Ik hoop, dat ik hiermede nuttig werk heb gedaan. Ik gaf Van Mook ook nog een
analyse in den geest van de aanteekeningen in dit dagboek van 22 dezer104.
Duitschland doet weten, dat het de rede van Halifax als een afwijzing van Hitler's
vredesaanbod beschouwt; de teerling is geworpen; de oorlog gaat door. Wat zal dit
beteekenen? Invasie? Hongerblokkade van Engeland? Vernielende bombardementen?
Dit volk is bezorgd, maar rustig: ik geloof, dat het een harden tijd tegemoet gaat
en dat het zich kranig zal houden. Laten wij, Hollanders, niet bij hen achterstaan.
Misschien bezien wij de situatie te verstandelijk, te critisch, te zakelijk. Ik vrees, dat
velen van ons geen goede Kruisvaarders zijn.

Woensdag 24 juli 1940
Over het plan, dat de Regeering naar Indië zal gaan105 wordt momenteel in het geheel
niet meer gesproken; als de vredesgeruchten onverhoopt weer heelemaal op den
achtergrond mochten raken, komt het vanzelf weer naar voren, want het is het eenige
goede plan. Maar hoe langer hoe meer vestigt zich bij mij de meening, dat ik dan
niet mee zou moeten gaan, omdat er op mijn gebied veel noodzakelijk werk voor
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Minuut of afschrift niet aangetroffen in het Londens Archief van het departement van Koloniën
of in de collectie-Welter.
Zie p. 56-59.
Zie p. 30-31, 38-39 en 41.
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Indië blijft, dat ik niet kan overlaten, terwijl er voor mij in Indië, waar een compleet
apparaat is, misschien geen gewichtige taak zou zijn.
De Minister heeft van den gezant in Bern106 bericht, dat er een brief voor hem van
zijn vrouw107 onderweg is. Zou jij ook erin geslaagd zijn? Tot dusverre heb ik je van
hieruit niet durven schrijven, omdat ik bang ben, dat je er misschien last mee zou
kunnen krijgen. Wij weten zoo bitter weinig van de omstandigheden waaronder jullie
leven: alleen dat Gestapo-bezoek maakt mij bevreesd iets te doen, waardoor jullie
de Duitsche aandacht zouden kunnen trekken.
De Minister vertelde mij, dat de Roemeensche gezant in Londen108 namens de Duitsche
Regeering heeft gepolst, hoe men hier over vrede denkt. De Britsche Regeering heeft
géén antwoord gegeven.
Onze Ministerraad vindt dit zeer jammer en Van Kleffens zal nu Halifax weer
bezoeken met de dringende vraag toch een antwoord te geven109.
's Middags bezocht Welter Butler, den Undersecretary van Foreign Affairs, om
over de situatie in het Verre Oosten te spreken. Engeland heeft nu toegegeven den
doortocht naar China over Burma te sluiten en dat zal voor 't moment den Japanschen
druk wel wat verminderen, doch als Chiang Kai Shek het moet opgeven, krijgt Japan
de handen vrij .....
't Nieuwe kabinet van Japan110 schijnt ook weer forscher te willen optreden.
De berichten, welke wij uit Indië krijgen zijn in dit opzicht ook nogal somber:
men ziet de situatie nogal dreigend in.
De Minister is ten deze somberder dan ik, al geef ik toe, dat naarmate de huidige
onzekere toestand langer aanhoudt, verwikkelingen waarschijnlijker worden.
De Japanners hebben nu aan Generaal Pabst medegedeeld, dat zij voor
onderhandelingen een delegatie naar Java willen zenden onder hun voormalige
ambassadeur in Warschau111.
Zouden wij de moeilijkheden met ambassadeur Nagaoka112 weer
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J.J.B. Bosch van Rosenthal.
G.C.C. Welter-Burger.
V.V. Tilea.
Zie Verslag PEC, 2B, 188 en DBPN, I, no. 199.
Onder leiding van prins Kono'e, opgetreden op 16 juli 1940.
S. Sako. Zie DBPN, I, nos. 185 en 196.
Nagaoka stond aan het hoofd van de Japanse delegatie die in 1934 naar Batavia kwam voor
besprekingen over de verbetering van de economische betrekkingen tussen Japan en
Nederlands-Indië. Door diens agressieve verklaringen tegenover de pers wekte hij veel
wrevel. Zie Herinneringen van B.C. de Jonge, 249-251.
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moeten doormaken onder veel moeilijker en gevaarlijker omstandigheden? Voorloopig
zal men maar nadere informaties inwinnen, doch als de Japanners volhouden, zal het
moeilijk zijn de delegatie te weigeren113.
Het Engelsche ministerie van Buitenlandsche Zaken schijnt, blijkens Welter's
bezoek aan Butler, de situatie iets minder somber in te zien dan Welter zelf.
Overigens vertelde Welter mij zeer vertrouwelijk, dat nu ook van Engelsche zijde
zekere reactie komt op de Duitsche vredestentatieven. Maar 't plantje is nog uiterst
teer!
En intusschen gaan beide zijden door met in 't openbaar den oorlog à outrance te
verkondigen.

Donderdag 25 juli 1940
De Duitschers hebben door de Nederlandsche radio aangekondigd, dat zij een aantal
ambtenaren met verlof uit Indië hebben laten interneeren in verband met de slechte
behandeling van de Duitsche geinterneerden in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
Een op verzoek van Welter opnieuw ingesteld onderzoek ter plaatse door de consuls
van Zweden en Zwitserland114 en op Curaçao door het Internationale Roode Kruis
heeft, [aangetoond] zooals trouwens te verwachten viel, dat de behandeling van de
Duitschers integendeel zeer behoorlijk was; uit Curaçao kwam zelfs het bericht, dat
eenige Duitschers die voor vrijstelling in aanmerking kwamen, liever in het
interneeringskamp bleven, omdat zij zich in de vrije maatschappij onder de huidige
omstandigheden niet behagelijk voelden.
Op de Duitschers zullen die berichten toch geen indruk maken. De Regeering
overweegt nu de mogelijkheid om de geinterneerde Duitschers naar een neutraal land
te zenden en Welter vroeg den Gouverneur-Generaal telegrafisch om zijn opinie.
Ik begrijp dat standpunt tegenover onze arme Indische verlofgangers volkomen,
doch, gezien wat de Duitschers zijn en wat hun woord waard is, vraag ik mij af, of
deze tegemoetkomendheid wel effect zal hebben en of deze onloochenbare zwakte
niet verkeerd is115.
Maar ik maak mij nu weer ongerust over jou: ze zijn begonnen met verlofgangers
doch wie zegt, dat zij anderen, die in Indië contacten hebben, zullen met rust laten?
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Zie DBPN, I, no. 217.
Resp. G.J.M. Wehry en M. Lenzinger.
Uitvoeriger informatie over de interneringskwestie in De Jong, Het Koninkrijk, IV, 339-347
en 353-357; Verslag PEC, 2A, 237-238 en DBPN, I, nos. 55, 56-A, 67, 68, 80, 82, 190, 203
en 215.
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Ik wou, dat ik weer eens een bericht had over jullie veiligheid en toestand, ook den
financieelen, die mij misschien nog het meest kwelt: 't bericht via Indië kan nu
misschien spoedig binnenkomen, maar is wellicht dan weer oud.

Vrijdag 26 juli 1940
Steenberghe en Van Rhijn logeeren eenige dagen op Selsdon Park: dat is wel prettig,
want dan worden dezelfde vraagstukken niet elken avond door hetzelfde kleine
kringetje besproken.
Steenberghe had geluncht met Greenwood, den leider van Labour in de House of
Commons, die erg graag wilde weten, hoe Steenberghe over den economischen
toestand in Duitschland dacht. Steenberghe had openhartig erop gewezen, dat men
zich over een spoedig in elkaar zakken van Duitschland vooral geen illusies moest
maken, maar Greenwood was kennelijk erg teleurgesteld en had een ander antwoord
verwacht.
Steenberghe kreeg den indruk, dat er nog meer leden van het Britsche kabinet
waren, die zich geen overdreven verwachtingen maakten van Duitschlands spoedigen
economischen ondergang en dat Greenwood had gehoopt bij hem, Steenberghe,
materiaal te vinden voor zijn eigen opinie. Tevergeefs.
Maar het is wel zeer noodig, dat juist de heeren van de Labourpartij, vroeger de
pacifisten en ontwapenaars, thans de voorvechters van den ideologischen oorlog tot
het einde, eens iets van de werkelijkheid hooren.
Men moet hier echter geweldig oppassen tegenwoordig, want men begrijpt niet,
dat er een enormen afstand ligt tusschen hem, die met de Duitschers den eervollen
vrede wil, die thans mogelijk en noodig is om Europa van bolsjewiseering en
ondergang te redden en hem, die den oorlog als verloren beschouwt en bereid is 't
hoofd te buigen en te capituleeren. Het zijn de laatsten, die, helaas, ook in onzen
kring voorkomen, die wij met alle kracht en overtuiging moeten bestrijden.

Zaterdag 27 juli 1940
De berichten uit Japan worden er niet beter op en de Engelschen schijnen, door toe
te geven in de kwestie van de sluiting van den weg door Burma naar China niet veel
te hebben gewonnen.
's Middags met Welter een bezoek gebracht bij Mrs. Hockman, die ik bij de Daukes
had ontmoet en die hier dicht bij Selsdon Park woont; een mooi huis midden in een
pijnbosch, goede schilderijen en interes-

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

64
sante dingen; een gesprek over literatuur en kunst, dat ongeloofelijk verkwikkend
was, tusschen onze conversatie, die op Stratton House116 steeds over zaken oorlogseconomische - en die op Selsdon Park steeds over zaken - oorlogspolitieke gaat.
En bijkans altijd, altijd, altijd in mineur: alle gunstige kanten en kansen worden
weggeredeneerd in een orgie van depressie: alle kwade berichten en geruchten
uitgesponnen.
Ik vecht ertegen, dag in dag uit, om den Minister op te beuren, met alle optimisme
en poging - tot humor - waarover ik beschik, soms met succes, soms niet.
Helaas, krijgt Welter tot dusverre bijna altijd gelijk met zijn sombere voorspellingen
en neerdrukkende theorieën en hij vindt telkens steun in het religieusgetinte
berustings-défaitisme van Hardeman en minister Van Rhijn en de koud-cynische,
opgewekte berustingphilosophie in een Duitsche hegemonie over Europa van
Peekema.
't Zal een zware taak worden als we aan 't einde van de volgende week met zijn
tweeën in de flat van Denham komen, maar de Minister van Koloniën moet thans
overeind worden gehouden.
Was jij, waren jullie maar hier!
't Gaat mij wel ontzettend zwaar vallen, zoo alleen, vechtend tegen défaitisme,
inefficiency, slapheid in eigen kring, alsof ik aan mijn eigenlijke werk niet genoeg
had. En sedert eenige dagen ben ik weer ongerust over jullie, na het Duitsche bericht
over de représailles in Nederland in verband met de behandeling van de Duitsche
geinterneerden in Indië.
Drie weken geleden voelde ik mij uitzonderlijk gelukkig, toen ik bericht over jullie
had; nu zijn er enkelen, die brieven van hun vrouw uit Holland hebben via Zwitserland
of Portugal en ik zit te springen om wat rechtstreeks van je te hooren. Bijna drie
maanden van huis en slechts één bericht via een derde! Zou jij iets van of over mij
hebben gehoord?
Ik lees meestal 's avonds in den Bijbel: het is, geloof ik, een goede gewoonte en
geeft rust, maar men heeft veel geloof noodig om vertrouwen te houden; daarbij is
je briefje van 14 Mei nog altijd mijn grootste steun: ik ben zeker, dat jij je vertrouwen
nog altijd volledig hebt en dan kan ik 't ook vast houden. Als ik maar wist, dat jij en
de jongens 't niet al te zorgelijk hebben en niet al te somber gestemd zijn!

Zondag 28 juli 1940
---
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Alle Nederlandse ministeries waren gevestigd in Stratton House.
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Maandag 29 juli 1940
De berichten uit Japan zijn weer slechter: tien Engelschen gevangen genomen op
beschuldiging van spionnage; nagenoeg zeker zonder grond, doch een finale uitdaging
aan Engeland.
Heb een paar Latijnsche boekjes gekocht om wat afleiding te hebben; tot lezen
van gewone boeken kan ik na de dagtaak bijna niet komen.

Dinsdag 30 juli 1940
Welter vertelde mij, dat de Engelschen nu ook de situatie in 't Verre Oosten somberder
inzien.
Zaterdag was Michiels bij Halifax over een andere zaak en toen vroeg Halifax aan
Michiels wat wij zouden doen als Japan ons in Indië aanviel. ‘Vechten’ zei Michiels.
‘Worden de oliehavens vernietigd en weet Japan dat’? vroeg Halifax weder. Michiels
antwoordde bevestigend.
Hierop vroeg Halifax of 't niet goed zou zijn, als wij in Washington lieten vragen,
wat Amerika zou doen als Japan Indië aanvalt. Michiels zeide dat aan zijn Regeering
te zullen overbrengen, maar vroeg, wat Engeland in dat geval zou doen. Halifax bleef
het antwoord schuldig en zeide, dat dit zou afhangen van de reactie van de U.S.A. Een erg opgewekt vooruitzicht117!
Welter is er m.i. terecht van overtuigd, dat de Japansche activiteit onder Duitsche
pressie staat en dat Hitler in 't Oosten het Britsche Rijk aangrijpt, hetzij om het tot
vrede te nopen, hetzij om het te verslaan.
Als het is om Engeland tot vrede te nopen, moet dat land wel héél snel voortmaken,
wil men een Japansche oorlogsverklaring nog tegenhouden.
't Ziet er allemaal weer niet fraai uit!

Woensdag 31 juli 1940
Zooals ik wel verwachtte, is het Indië-plan118 weer op de proppen gekomen, doch
thans in een uitermate ongewenschte vorm.
De Koningin, die feitelijk nimmer Haar ‘kleine’ plan heeft losgelaten, nl. om een
aantal ministers, waaronder den premier119, naar Indië te doen gaan, is hierop
teruggekomen en wel in zulk een definitieven vorm, dat er bijna niet aan te ontkomen
schijnt120; we zijn weer geheel in de
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Zie DBPN, I, nos. 228 en 232.
Zie p. 41.
D.J. de Geer.
In de vergadering van de ministerraad van 31 juli werd besloten tot het zenden van een
minderheid van het kabinet naar Nederlands-Indië. Zie DBPN, I, no. 229.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

66
sfeer van de Koninklijke kabinetten van voor 1848 en de ministers zijn daartegen in
geenendeele opgewassen.
Vanmiddag hadden wij op Selsdon Park daarover een lang gesprek: Welter,
Steenberghe en ik en later Lamping.
Er is een sterke indruk, ja, meer dan dat, dat H.M. De Geer beslist kwijt wil en als
dat niet lukt, hem uit de buurt wil hebben; dan moeten er een paar mee. Voor die
‘déportation élégante’ zijn vermoedelijk drie redenen:
a de Koningin zal door een of anderen gedienstigen geest wel zijn medegedeeld,
dat De Geer een - met algemeene stemmen verworpen - voorstel in den
Ministerraad heeft gedaan voor een afzonderlijke vrede met Duitschland121, iets
wat H.M. - zeer terecht - verafschuwt;
b De Geer is veel te oud en is volkomen ongeschikt om nieuwe concepties te
verwerken, waartoe de Koningin in beginsel wél bereid is;
c De Geer schijnt H.M. nogal erg te irriteeren door zijn optreden.
Nu zou het aftreden van De Geer m.i. - en ik heb zulks in het gesprek met de beide
ministers niet onder stoelen of banken gestoken-allerminst een ramp zijn: het
argument, dat dit door de Duitschers zou worden uitgespeeld als een blijk van
verdeeldheid bij de Nederlandsche Regeering, geldt niet, want het aftreden van één
man van zeventig jaar om gezondheidsredenen, na al wat hij heeft doorgemaakt, zou
volkomen begrijpelijk worden gevonden in Holland.
Ook het argument, dat dan Van Kleffens premier zou moeten worden en dat die
een erge bête noire in Berlijn zou zijn, kan bezwaarlijk als serieus worden beschouwd.
De Ministers waren het eigenlijk geheel eens, maar niemand wil de kat de bel
aanbinden en De Geer erop wijzen, dat hij ontslag behoort te nemen.
Men meent, overigens, dat de Koningin nog een drietal andere ministers kwijt wil:
Bolkestein, Albarda, Dyxhoorn en dat althans eenigen van hen, als pis aller, om een
kabinetscrisis te vermijden, mee naar Indië zouden moeten gaan. Ik wees erop, dat
dit wel hoogelijk ongewenscht zou zijn, nu er juist een Japansche delegatie onder
een ambassadeur op komst is, om te onderhandelen over onderwerpen, die men niet
eens heeft opgegeven, terwijl men zelfs over het zenden van de heeren onze
goedkeuring niet heeft gevraagd. 't Is een rare tijd.
Gedachtig aan de benoeming van ambassadeur Nagaoka in 1934, omdat de
Japanners meenden, dat Colijn voor hén naar Indië kwam, wees ik de beide ministers
er nadrukkelijk op, dat de komst van den Nederlandschen premier naar Indië,
samenvallend met de komst van de Ja-
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Zie Verslag PEC, 2A, 171-175.
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pansche delegatie, zonder eenigen twijfel, en ondanks elke tegenspraak, aan de andere
zijde zou worden beschouwd, als een bereidheid om met Japan over de grootste
politieke kwesties te onderhandelen, tot over gebiedsafstand toe! En hoe moest 't
gaan met den Minister van Koloniën: gaat hij mee naar Indië, dan doubleert hij, bij
't ‘kleine’ plan (niet bij het ‘groote’, d.i. inclusief de Koningin) slechts den
Gouverneur-Generaal; bovendien, hoe kan de Regeering in Londen beslissingen
nemen over vitale koloniale kwesties, als de Minister van Koloniën de besprekingen
niet meemaakt? En als hij in Londen blijft, hoc is de positie van den Nederlandschen
premier dan in Indië, om niet te praten van zijn hem vergezellende ambtgenooten?
En indien de Japanners met den Premier willen onderhandelen? In andere tijden
weigert men zoo iets, maar wij leven nu eenmaal in deze tijden en wij hebben de
delegatie zelf ook niet kunnen weigeren. Het ‘kleine’ plan is funest en bij uitvoering
daarvan komen we in een nog onmogelijker positie dan de Belgen, van wier Regeering
- voor zoover valt na te gaan! - één lid in den Congo is, één lid in Engeland122, een
aantal leden in het onbezette deel van Frankrijk en de Koning123 gevangen te Laeken.
Maar die hebben momenteel geen Japansche dreiging.
't Is ontzettend, dat wij onze rampen en zorgen, alsof die nog niet erg genoeg zijn,
gaan verergeren, enorm gaan verergeren, door de Regeering over de heele wereld te
gaan versnipperen en het laatste stukje eenheid moedwillig gaan vernietigen.
Het ‘groote’ plan was goed en is goed, maar het beperkte heeft niets dan groote
en evidente nadeelen.

Donderdag 1 augustus 1940124
Een dag, dien ik ontzettend graag met jou samen zou hebben doorgebracht in de
duinen bij Overveen: de twintigste herdenkingsdag van onze verloving. 't Is niet
mogelijk geweest. Wat zou jij vandaag doen en denken?
Maar toch kon ik iets meer bij je zijn dan ooit tevoren in deze bijna drie maanden.
Want de gelegenheid is juist geopend om door bemiddeling van Thos. Cook & Son
brieven via een postbox in Lissabon naar Holland te zenden en ik vond het prachtig
en een goed voorteeken, dat ik juist op dezen dag eindelijk mijn eersten brief aan je
kon schrijven. Ik heb me daarin erg moeten beperken en héél wat dingen niet kunnen
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NI. J.A. de Vleeschauwer.
Leopold III.
Hier waren twee gedroogde takjes ingeplakt met de bijschriften: ‘vergeet-mij-niet uiet onzen
tuin, 15 Mei 1940’ en ‘hei uit Surrey, Augustus 1940’.
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aanroeren, welke ik had willen vertellen en héél wat dingen niet durven vragen, welke
ik zoo graag had willen weten. - - Als die brief je nu maar bereikt en jij me kunt antwoorden: ik heb de aanwijzingen
voor het antwoord nauwkeurig opgenomen.
De ‘gebruiksaanwijzing’ van Cook plak ik curiositeitshalve hierachter125; ik ben,
geloof ik, één van de eersten, die van dezen nieuwen dienst gebruik maak.
De reactie van de City op de begrooting, welke Sir Kingsley Wood een dag of tien
geleden bij het Lagerhuis indiende en die een tekort vertoonde, waarvan hij £
800.000.000 eenvoudig ongedekt liet (7× de geheele Nederlandsche normale
begrooting!) was, dat de Regeering klaarblijkelijk niet meer serieus de inflatie bestrijdt
en dat het pond dus, wellicht spoedig, een neerwaartsche tendens zou gaan vertoonen.
En dan gaat onze gulden, door de betalingsovereenkomst, mee naar beneden; waar
we al wat bang voor waren, toen we met de Treasury het payments agreement sloten,
zou nu kunnen gebeuren: toen hield het pond door de koersfixatie de van zijn anker
afgeslagen gulden drijvende126; langzamerhand echter zal het pond den gulden, die
intrinsiek gezonder lijkt, omlaag trekken.
Maar ook ‘privé’ zijn we bij deze zaak betrokken: de meesten van ons houden ons
salaris angstvallig onaangetast en leven geheel van onze - gedrukte verblijfsvergoedingen127. Hoewel ik, tengevolge van mijn lotsverbinding met Welter,
lang niet zoo zuinig leef, als ik wel zou willen in dezen tijd, houd ik ook van mijn
verblijfsvergoeding iets over, want uitgaven buiten mijn hotel, voeding, vervoer en
rooken heb ik bijna niet.
Maar aldus hebben we langzamerhand vrij wat ponden op zak van onze salarissen,
welke wij intact willen houden om terug te betalen, wat jullie bij vrienden en
kennissen hebben moeten opnemen om den tijd door te komen.
Doch als die ponden werkelijk gaan kelderen, dan verdwijnt langzamerhand ook
die steun. Steenberghe heeft advies gehad van den beleggingsspecialist van zijn
vriend Brenninkmeijer, die voor zijn beleggingen zelfs een aparte maatschappij heeft
opgericht128. Op dien specialist gaan wij (Steenberghe, Welter, Gerbrandy, Van Rhijn,
Lamping en ik) nu maar af en we zijn bezig een aantal goede aandeelen te koopen,
die, als de politieke toestand niet ernstiger wordt, door koersstij-
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Niet opgenomen.
Zie p. 16-17.
Voor de regeling van de verblijfsvergoedingen zie Verslag PEC, 3A, 45-60.
De beleggingsadviseur van W. Brenninkmeyer adviseerde de gelden te beleggen in aandelen
van in Nederlands-Indië werkzame Britse maatschappijen. (Mededeling van A.A. van Rhijn
aan de bewerker).
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ging min of meer de waardedaling van het pond zullen neutraliseeren. Laten we
hopen, dat 't zoo uitvalt: ik heb naar mijn beste weten gehandeld.
Wederom is het aspect van het ‘Indië-plan’ veranderd; voor hoe lang? Welter
lichtte mij in over het bezoek van premier de Geer hedenmiddag aan de Koningin.
Zij wil de uitzending van de ministers nu uitstellen ‘tot beter weer’, d.w.z. totdat de
spanningen in Oost-Azië - laten wij hopen - van de baan zijn: inmiddels wordt het
oordeel van den Landvoogd ingewonnen over de komst van eenige ministers, ‘mede’,
voegde Welter er listig aan toe, ‘in verband met de onderhandelingen met Japan’129.
Ik denk, dat het antwoord niet twijfelachtig zal zijn.

Vrijdag 2 augustus 1940
Ik heb den Minister voor de derde maal gewaarschuwd, dat men hem in bepaalde
kringen - waarschijnlijk zelfs gedeeltelijk te goeder trouw - van neigingen in
défaitistische richting beticht en hem indeelt bij de groep De Geer - Van Rhijn, die
ernstig gedacht hebben over een afzonderlijken vrede.
Welter behoort daar zeker niet bij: wél is hij sterk ervoor geporteerd, dat Engeland
niet afwijst zonder meer de kennelijke ouvertures tot vredesbesprekingen van Duitsche
zijde. Daarbij is hij m.i. veel te sceptisch ten aanzien van Engelands kunnen en te
zeer onder den indruk van Duitschlands momenteele machtspositie en het is
gemakkelijk zijn uitingen te dien opzichte onjuist te interpreteeren, vooral als men
uitlatingen van moedeloosheid van Hardeman en van cynisch défaitisme van Peekema
uitlegt - hetgeen volstrekt onjuist is - als weergevend de werkelijke opinie van den
Minister van Koloniën.
Dat alles is heel gevaarlijk en wordt door de bewonderaars door dik en dun van
al hetgeen Engeland doet en nalaat, gretig geëxploiteerd en vermoedelijk tot zelfs
bij de Koningin gebracht.
Dat dit alles zoo is, daarvan heb ik nu drie malen duidelijke aanwijzingen gehad;
aanvankelijk vond Welter, dat ik schimmen zag en werd zelfs wrevelig om mijn
ernstige waarschuwing; ik geloof, dat hij nu echter mijn ernstige advies om zich
ostentatief los te maken van de denkbeelden van De Geer en Van Rhijn gaat
aanvaarden: er is trouwens een duidelijke herorientatie zich aan 't voltrekken van
Welter en Van Kleffens naar elkaar toe130.
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Zie DBPN, I, no. 238.
Met de sympathieën van Welter voor het Pétain-bewind heeft ook de Enquêtecommissie zich
- zij het zijdelings - beziggehouden. Zie Verslag PEC, 2A, 173-179, passim.
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Zaterdag 3 augustus 1940
Gisteren een bespreking gehad op de Treasury over de mogelijkheid de U.S.A. te
benaderen voor een voorschot van $ 16 millioen voor onmiddellijke aankoopen van
wapentuig, als vooruitbetaling dus voor de groote aankoopen van rubber en tin in
Indië: misschien is zoo te ontkomen aan de zeer beklemmende bepalingen van het
cash and carry stelsel van de Neutrality Act131, dat ons, met onze krapte aan goud,
zeer veel last bezorgt met het snel uitvoeren van onze defensieplannen voor Indië132.
De Engelschen gevoelen veel voor het denkbeeld, maar belangrijker is, wat de
Amerikanen er van zullen zeggen; Maandag zal ik mij in verbinding stellen met
Herschell Johnson van de Amerikaansche ambassade.
De berichten, die heden uit het Oosten binnenkwamen zijn weer erg bedenkelijk.
In plaats van den voormaligen ambassadeur te Warschau133 heeft de Japansche
Regeering thans Generaal Koiso aangewezen om als hoofd van een delegatie naar
Indië te vertrekken, zonder onze goedkeuring te vragen en zonder dat Generaal Pabst
is kunnen te weten komen, op welk terrein men wil spreken.
Doch nog veel bedenkelijker is, dat deze Generaal, die op 't punt staat naar Batavia
te vertrekken zich in een interview aan de pers ongeveer als volgt heeft uitgelaten134:
‘Gen. Kuniaki Koiso, who has been chosen by the Japanese Prime Minister, Prince
Konoye, as Japan's special envoy to the Dutch East Indies, declared in Tokyo on
Saturday says Reuter, that “The Netherlands East Indies have been exploited and
oppressed for a long time as a foreign colony.
The construction of the new order in Asia dictates that the Netherlands islands be
not left in their present status forever. From a moral point of view the emancipation
of Oriental peoples is destined to be carried out by every means”.
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De Neutrality Act bepaalde, dat wapenleveranties aan oorlogvoerenden alleen mochten plaats
vinden, wanneer de betaling geschiedde bij het plaatsen van de order en dat het transport van
zulke bestellingen niet met Amerikaanse schepen mocht geschieden.
De Verenigde Staten wilden een buffervoorraad rubber en tin opbouwen en hiervoor
overeenkomsten sluiten met de International Rubber Regulation Committee en de
International Tin Committee. Van Starkenborgh vreesde, dat de uitvoering van dit plan
stimulerend zou werken op de Japanse expansiepolitiek. Bovendien zouden de Verenigde
Staten na het aanleggen van die voorraden zich onafhankelijker van Zuidoost-Azië kunnen
opstellen. Zie DBPN, I, no. 256.
S. Sako.
Het citaat is een ingeplakt kranteknipsel.
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The oil, rubber and tin produced in the Dutch East Indies would provide a world
market. Japan had no intention of monopolising these products, but felt it necessary
to seek “their fair distribution”.
In so doing, the General warned his hearers, Japan must be prepared to risk some
friction with the United States, to whose industry the rubber of the Dutch East Indies
was indispensable.
The Japanese newspaper Nichi Nichi states that the Tokyo Government is
considering sending M. Matsuoka, the Foreign Minister, to Rome and Berlin, to
discuss “the completion of a strong political entente and the construction of a new
world order”’.
Dit is wel ver over de schreef en Minister van Kleffens heeft dadelijk Pabst
geinstrueerd hierover in Tokyo inlichtingen in te winnen en mede te deelen, dat dit
interview gerectificeerd of ingetrokken moet worden, als deze Generaal in Indië wil
gaan onderhandelen.
Voorts is nog eens bij onzen Gezant te Washington135 aangedrongen bij den
President136 te bepleiten een spoedige en stellige uitspraak over de houding van
Amerika als Japan Indië aanvalt; de jongste mededeeling, dat Sumner Welles
desgevraagd had geantwoord, dat in de ‘houding van Amerika geen wijziging is
gekomen’ is voor de tegenwoordige omstandigheden ongenoegzaam137.
Overigens vreezen wij, dat Amerika ook ten deze geen voldoende positieve houding
zal aannemen vóór de presidentsverkiezingen in het najaar.
Waar het Japansche optreden stellig geschiedt onder aanmoediging, zoo niet onder
druk van Duitschland, dat Engeland aldus, hetzij in het Oosten wil bestoken, hetzij
wil nopen in te gaan op vredesonderhandelingen, is er alle aanleiding voor om de
Britsche Regeering nog eens erop te wijzen, dat zij ten deze niet moet dralen en van
de thans gunstige situatie moet gebruik maken.
Ik maakte voor Welter een voorloopig conceptje op voor een nota aan de Britsche
Regeering ten deze, hetwelk hij Maandag aan Van Kleffens zal voorleggen. Ik plak
het curiositeitshalve hier onder.
‘The Netherlands Government view with growing concern the ominous development
of the situation in the Far East.
Their anxiety is the greater in so far as they are convinced that the Japanese
Government are acting at the instigation of the German
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A. Loudon.
F.D. Roosevelt.
Zie DBPN, I, nos. 234 en 242.
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Government who not unnaturally believe that the Far East is at present by far the
most exposed sector in the allied front.
While the Netherlands Government would offer stubborn resistance to any
aggression against their territories in the Netherlands Indies they are fully aware that
the British Government would at present not be in a position to give adequate military
and naval assistance in this part of the world.
It is not for the Netherlands Government to venture an opinion as to the position
of adjoining British territories if once the Netherlands Indies should be overpowered
in an uneven struggle, but it seems quite obvious that this position would be extremely
hazardous.
On the assumption that it is German influence which is backing the present policy
of the Japanese Government and that this German influence is being employed for
Germany's own ends, it is more than probable that a withdrawal of this influence
would have an immediate reaction on Japanese policy: if it became known to the
Japanese Government that the British Government are no longer averse to discussion
with Germany regarding the possibility of the termination of hostilities on honourable
terms, the Japanese Government would be confronted with the dangerous eventuality
of being involved in major war without Germany's aid: experience seems to teach
that this potentiality alone would weaken the Japanese attitude.
If such an intimation by the British Government could be timed to coincide with
some firm declaration of policy from the Government of the United States, there
seems to be small doubt that the present dangerous tension in the Far East would be
immediately relieved, the more so, because it seems certain that for all their apparent
boldness the Japanese Government themselves are acting under pressure from military
and naval extremists’138.
Intusschen maak ik mij geen groote illusies, dat de nota aldus zal uitgaan aan Halifax:
Buitenlandsche Zaken heeft een geweldige tegenzin tegen het aanvaarden van
suggesties van anderen op politiek gebied, behalve misschien ten aanzien van Japan
zelf, waarvan ze inderdaad erkennen weinig af te weten.

Zondag 4 augustus 1940
Welter en ik zijn vandaag van Selsdon Park naar Denham's flat, 73 Portland Place
verhuisd. 't Is er wel geriefelijk en heel mooi gemeubi-
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In het Londens Archief van Buitenlandse Zaken zijn geen aanwijzingen gevonden, dat deze
nota formeel aan Van Kleffens is aangeboden noch dat de nota aan Halifax is overhandigd.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

73
leerd; ieder een badkamer, slaapkamer; verder eet-, zit- en studeerkamer en de
dienstbode (Hongaarsche)139 hebben we overgenomen. - - De eerste avond in onze flat: eenvoudig, maar keurig eten na weer drie maanden
Engelsch hôteleten.
Allemaal prachtig, maar je hebt er geen bliksem aan; het is net of de vredeskansen
van een week geleden weer aan het wegdrijven zijn. En geen enkel bericht van jou,
behalve dan dat ééne via den jongen Michielsen. En dat is al weer bijna een maand
oud. Het is net, of allerlei menschen brieven beginnen te krijgen. Ik moet er maar
niet aan denken dat dit alles nog vele maanden kan duren; aan jaren oorlog kan ik,
Goddank, niet gelooven, maar anderen denken er anders over .....

Maandag 5 augustus 1940
Uit Washington bericht, dat Loudon Cordell Hull heeft gesproken over de situatie
met Japan: Roosevelt was niet te bereiken. Het antwoord was ontwijkend, non
committal: het standpunt van de U.S.A. over den status quo is eenige malen
uiteengezet; het schijnt niet noodig het te herhalen. Vrij algemeen verwacht men,
dat Amerika niets zal doen vóór de presidentsverkiezingen en dat zullen Japan en
Duitschland ook wel weten140.
Verjaardag van Prinses Irene in Canada, radiorede van Prins Bernhard en een rede
van Ds. van Dorp.
Zouden jullie ook luisteren; zouden jullie kunnen luisteren? Daarna: ‘Wilt heden
nu treden’. Ik was alleen in de zitkamer en 't is me voor 't eerst in al deze maanden
te machtig geworden.
Doorzetten, vroolijk blijven, vertrouwen.

Dinsdag 6 augustus 1940
Met Hardeman besprekingen gevoerd op de Amerikaansche ambassade over een
systeem, waardoor we, in het belang van spoedige militaire bestellingen voor de
Indische defensie, zouden kunnen ontkomen aan het zeer belemmerende effect van
het cash-and-carry-stelsel van de Neutrality Act141. Ons denkbeeld komt neer op het
openen van een soort rekening courant bij de Amerikaansche Regeering, waarop wij
or-
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Margitt.
De tekst van Loudon's telegram is afgedrukt in DBPN, I, no. 247.
Zie noot 131.
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ders kunnen plaatsen en waarop zij vooruitbetalen de groote aankoopen van rubber
en tin, die zij in Indië plaatsten. Het gaat om 16 millioen $, welke wij direct noodig
hebben, nu men142 groote scrupules heeft om zoo maar aan den goudschat van de
Nederlandsche Bank te komen, scrupules overigens waarvoor later geen Nederlander
de Regeering dankbaar zal zijn. Men beloofde het door mij opgestelde memorandum143
naar het State Department te zullen overseinen en achtte wel eenige kans op succes
aanwezig. Maar wij zijn allen een beetje sceptisch geworden, dat er ook maar iets
goed zal gaan in deze tijden.
's Avonds ben ik voor 't eerst sedert mijn komst hier naar een bioscoop geweest:
‘Ils étaient neuf célibataires’ van Sacha Guitry. 't Was wel goed, maar we kwamen
somber door de ‘blackout’ naar huis: de avonden worden al weer flink langer en
Amerikaansche couranten spreken vlotweg over ‘a famine on the continent in the
coming winter’.
Eergisteren sloot Winston Churchill op 10 Downing Street een militair verdrag
met de Poolsche Regeering! Heeft men nu nog niet het denkbeeld losgelaten, dat
Polen en Tsjecho-Slowakije niet hersteld zullen worden of is dit schandelijke
hypocrisie van het perfide Albion of een doorgestoken kaart met de Poolsche
Regeering? Quien sabe144?
Maar ik ben hier komen wonen om mijn Minister fit en vroolijk te houden en dat
is met de dreiging over Indië noodwendiger dan ooit. Ris donc, Paillasse!

Woensdag 7 augustus 1940
Italië is Britsch Somaliland binnengevallen145; nu de Franschen in Oost-Afrika zijn
weggevallen146, zullen de Engelschen, aan alle zijden ingesloten, in dit deel van de
wereld wel niet stand kunnen houden: het schijnt voorloopig niet overbelangrijk.
Ernstiger is, dat men thans vanuit Lybië een inval in Egypte verwacht. Als Engeland
hier vecht tot de laatste Egyptenaar is het gauw uit, want het zal erom gaan, wie
harder loopen, de Italianen of de Egyptenaren: Engeland zal hier zelf de handen uit
de mouwen moeten steken, tenzij de jongens uit de dominions en de soldaten uit
India het voor hen kunnen opknappen. Dit zal wel een harde strijd worden en een
van veel beteekenis.
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De Nederlandse regering.
De tekst van het memorandum is afgedrukt in DBPN, I, no. 255.
Spaans voor: ‘Wie weet’? - Het verdrag was gesloten op 5 augustus 1940; de tekst van het
verdrag is afgedrukt in War and Peace Aims of the United Nations, I, 447.
Op 3 augustus.
De Franse koloniën in Oost-Afrika waren trouw gebleven aan de regering-Pétain.
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Japan schijnt nu in de eerste plaats Indo-China te bedreigen; zou Duitschland hun
daar ten koste van Frankrijk de vrije hand laten en hen misschien toch liever niet in
den Indischen Archipel zien? Laten wij het hopen. Ik had voor Welter een bespreking
van hem met Stanley Bruce, den High Commissioner van Australië, gearrangeerd.
Het scheen mij goed, dat zij elkander ontmoetten: misschien heeft men elkaar
onverhoopt wel noodig in de naaste toekomst. Het gesprek schijnt trouwens ook heel
nuttig te zijn geweest; als de Regeering in Londen nog eens voor onze zaken in Indië
moet worden opgewarmd, kan eenheid van inzicht met Australië voor ons van belang
blijken. Dit werd ook door Bruce volmondig erkend, evenals het feit, dat Londen
geneigd is de Pacific-problemen en gevaren te onderschatten: in Australië heb ik
reeds in 1936 een zelfde klacht tegenover Engeland vernomen.

Donderdag 8 augustus 1940
Nu heeft Philipse ook een brief van zijn vrouw: ik begin wel héél erg naar berichten
te verlangen, maar ik begrijp, dat ik eenvoudig zal moeten wachten, totdat er iets
komt. Stel je voor dat dit den heelen winter zou moeten voortduren! Hoe wordt dan
de toestand voor jullie en voor jullie niet alleen?
Maar laten we blijven hopen, dat men verstandig zal zijn tenslotte en tijdig aan
dezen waanzin een einde zal maken.
De Engelsche pers smeekt Hitler bijna om den inval te wagen. Men hoopt hem
dan een groote nederlaag toe te brengen en dan is wellicht de mogelijkheid gekomen
om het overleg over den vrede te beginnen. Dit is een hypothese: Engeland kan niet
onderhandelen, zegt men, als het nog geen enkel spectaculair succes heeft gehad.
Misschien zit er iets in, doch Hitler laat zich nu eenmaal niet gemakkelijk verleiden
tot hachelijke ondernemingen.
Het antwoord van den Gouverneur-Generaal op het telegram van 1 Augustus op
instigatie van de Koningin door Welter verzonden, inzake haar ‘kleine Indië plan’147,
is ontvangen. Het is zooals wij verwachtten volkomen afwijzend en het bezigt dezelfde
argumenten, die wij daartegen inbrachten: het is een moedig telegram en begint
ongeveer aldus: ‘Indische Regeering waardeert dat Koningin heeft overwogen naar
Indië te komen en betreurt eerbiedig, dat uitvoering niet mogelijk is gebleken’.
Scherper critiek in hoofsche vormen is bijkans niet denkbaar.
Het komen van eenige ministers naar Indië zal geheel verkeerd worden begrepen
en zal voedsel geven aan de vaak vernomen critiek dat
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alle ministers destijds Holland verlieten, waarop steeds is geantwoord, aldus de
Landvoogd, dat Koningin en geheele Regeering ondeelbaar zijn, hetgeen dan immers
thans zou blijken niet het geval te zijn. Ook met het oog op de komende Japansche
onderhandelingen schijnt de komst van eenige ministers ongewenscht: de situatie
zou geheel anders zijn als de Koningin en het geheele Kabinet kwamen.
De Geer stuurt dit aan de Koningin die dit vernietigende oordeel over Haar plan
wel niet aangenaam zal vinden.

Vrijdag 9 augustus 1940
Zeven en veertig jaar! Alweer een verjaardag, dien we niet samen kunnen vieren.
Zou ik met jouw verjaardag148 thuis zijn? Als er nu maar eens een brief van je
doorkwam! Welter heeft er nu ook een; nogal somber; naderende armoede..... Wij
hebben 't hier materieel goed, maar jullie zitten bij elkaar; daar had ik alles voorover.
Op 't Departement bezoek van Lamping, Philipse en Mej. Wentholt, die 't te weten
waren gekomen, met bloemen, boeken en sigaren: heel hartelijk. Kort daarop bemerkte
toen natuurlijk mijn eigen personeel het en dus nog meer bloemen, waarop ik een
taart bestelde. Bezoek van Steenberghe, Lamping, Philipse en Mej. Wentholt voor
de lunch.
's Avonds hadden we hier twee Zuid Afrikaners, van de Dominion Office. ‘There
is no love lost’ tusschen de Afrikaners en de Britten. Ook de Afrikaners vinden het
ongeloofelijk stom van de Engelschen, dat ze geen informaties hebben ingewonnen,
wat Hitler met zijn vredesaanbod149 op het oog had. Ook zij klaagden, dat zij niet
behoorlijk, evenmin als de overigen Dominions trouwens, worden geraadpleegd of
althans ingelicht over den loop van den oorlog en over de plannen. Dezelfde klacht
dus als bij ons.

Zaterdag 10 augustus 1940
De jonge Michielsen kwam een afscheidsbezoek brengen: hij heeft een aardige baan
bij de Bataafsche gekregen, als erkenning van zijn mooie prestatie, toen hij uit Holland
overkwam150.
's Middags zijn Welter en ik naar de Zoo geweest; we raakten in gesprek met een
paar Hollandsche matrozen, die een dag verlof hadden
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Zie p. 39-40.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

77
naar Londen van Portsmouth, waar hun schip lag, de torpedojager ‘Heemskerck’,
die, nog niet zeevaardig, destijds tijdens den Duitschen aanval, van Rotterdam naar
Engeland was gesleept, een bijzonder flink staaltje van moed en zeemanschap.
De ‘Heemskerck’ wordt nu voor Engelsch geschut gereedgemaakt, een heele
ombouw, die nog wel eenige maanden zal vorderen: het moet een prachtig schip zijn,
dat wel 40 knoopen zal loopen; de beide matrozen zijn er trotsch op en vertellen, hoe
ook de Engelschen moeten erkennen, dat afwerking, vuurleiding, enz. nog beter zijn
dan de Britsche. De geest op de vloot schijnt uitstekend te zijn, maar ze willen
allemaal graag naar huis toe. Onze Jannen, die we bij gebreke aan bier een flinke
Engelsche thee aanbieden, zijn heelemaal niet te spreken over de prestaties der
Britsche werklieden, waarover de pers en de Regeering altijd zoo hoog opgeven:
geen vergelijk met den Hollandschen werkman. En dat gesnoef van de Engelschen
over wat ze nog doen gaan: ‘zoo'n vent zegt: ik kill Hitler, maar hij killt niks’.

Zondag 11 augustus 1940
Wat laat opgestaan en vervolgens naar de Hollandsche kerk in Austin Friars in de
City. Doordat we ver buiten de stad in Selsdon Park woonden was ik er niet
teruggeweest, sedert den eersten Zondag na onze aankomst in Engeland; toen was
het er stampvol: vele rijen extra stoelen, maar wel een ontzettend sombere stemming,
vlak na de overweldiging van ons goede land.
Ook nu was het erg vol: ik schat een 300 menschen. Het is een heele mooie, oude
kerk met een prachtig orgel. Het deed mij goed, na de Engelsche diensten, weer eens
een Hollandschen dienst mee te maken, besloten door twee strophen van het
Wilhelmus: ‘Mijn schild en de betrouwen’ en ‘Oorlof mijn arme schapen’. Er is toch
een geweldige band tusschen ons Hollanders. De dienst werd geleid door den
vlootprediker Mietes.
's Middags een wandeling gemaakt met Welter en daarna wat gewerkt. 't Is een
eenzaam bestaan.

Maandag 12 augustus 1940
Gisteravond heb ik aan jou weer geschreven, via Cook, Lissabon.
Ben benieuwd, of mijn brief van 1 Augustus151 is aangekomen, en of er een brief
van jou onderweg is. Ik schreef ook aan Luyten en aan de Mi-
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chielsens, voor het geval mijn brieven jou niet mochten bereiken. - - - Die financiën
houden me erg bezig. Vanmiddag nog eens op het Foreign Exchange Department
van Cook geïnformeerd, of er dan geen enkel middel is om je geld te sturen. Het
blijkt, dat 't wel mogelijk is voor Engelsche vrouwen in enemy occupied territory.
Maar dan moet er toch ook een middel zijn voor Hollandsche vrouwen van Hollanders
hier: wij zijn toch ‘allies’! Ik kon daar niets gedaan krijgen, dus zal het eens opnemen
bij de Trading with the Enemy Branch of the Treasury.
Vervelend was 't te vernemen, dat de vorige brief niet per luchtpost naar Portugal
is verzonden, hoewel we dit allen uit de circulaire hadden opgemaakt. Nu vertelden
ze, dat dat 6 d. extra kost; nu krijg je misschien mijn tweeden brief vóór mijn eersten.
Slechte organisatie!
De berichten over Indo-China zijn zeer ongunstig en die over Afrika niet veel
beter.
De Pétain-Regeering zou volgens berichten uit Shanghay aan Japan doortocht van
troepen hebben gegeven en - wat nog veel erger zou zijn - toestemming tot het
aanleggen van vlootbases.
Daarmede zou één van de sterkste factoren van de verdediging van ons Indië zijn
weggevallen, nl. de groote afstand tot Japan en de onbereikbaarheid van Indië door
zware Japansche bommenwerpers; het gerucht is echter nog niet bevestigd.
In Somaliland zitten de Engelschen in een tang, nu Fransch Djiboeti als bondgenoot
is weggegevallen: de Italianen rukken klaarblijkelijk vrij snel op152.
De Koningin ‘houdt’, naar aanleiding van het telegram van den Landvoogd153, haar
plan om eenige ministers naar Indië te zenden, ‘nog even in beraad’. In gewone tijden
beteekent dit, dat Zij van Haar plan afstapt, maar 't is de vraag, of in dezen tijd 't
autoritaire Russische bloed van Haar Grootmoeder154 Hare Majesteit geen parten
speelt.

Dinsdag 13 augustus 1940
Zeer zware luchtgevechten en zeer langdurige boven de Zuidkust van Engeland,
waaraan honderden toestellen deelnemen. Volgens de Engelschen zijn de Duitsche
verliezen telkens eenige malen zoo groot als die van onze bondgenooten en
waarschijnlijk is dit ook wel waar, maar daarmede worden de oorlogskansen niet
gekeerd en voorts wordt niets

152
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154

Op 13 augustus verloren de Britse strijdkrachten een van hun vier steunpunten aan de Italianen.
Op 15 augustus besloot generaal G. Austin terug te trekken om volledige vernietiging te
voorkomen.
Zie p. 75-76.
Anna Pavlovna Romanova.
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medegedeeld over de schade, welke de Duitschers aan de Britsche havens en schepen
en aan het Britsche productieapparaat toebrengen.
Steeds meer wint mijn overtuiging veld, dat de Engelschen met den oorlog moeten
uitscheiden als zij een eervollen en niet te schadelijken vrede kunnen krijgen. Als ik
maar iets zag van efficiency of goede en verstandige leiding, dan zou ik zijn voor
dóórvechten tot de overwinning maar Engeland doet niets dan blunderen en achter
de feiten aanloopen, ook nu nog, zoowel op militair als op politiek en diplomatiek
gebied.
Het ergste is, dat wij aldus mede in den afgrond gaan, als het niet gauw afgeloopen
is: nu is er vermoedelijk nog een vrede te verkrijgen, waarbij wij onze volledige
onafhankelijkheid terug verkrijgen, als wij daarna althans niet wat moeten afstaan
aan een nieuwen Europeeschen statenbond, hetgeen niet zoo erg zou zijn als de beide
groepen in die organisatie eenigszins tegen elkander zijn opgewassen. Het is nog
altijd ontstellend zooals de menschen hier worden voorgelicht en in Duitschland zal
het nog wel veel erger zijn. Ik wéét, dat de luchtaanvallen veel schade doen aan
schepen, havens en fabrieken en ik wéét, dat de situatie in het Oosten en in Egypte
hachelijk is en ik wéét, dat het van den winter op het vasteland verschrikkelijk zal
zijn, maar de menschen hier worden nog volgepompt met ‘victory’, ‘victory’. Zag
ik maar het begin van een stijgende lijn.
Minister van Kleffens heeft dezer dagen aan al zijn ambtgenooten verzocht te
overwegen de argumenten, die zij op politiek, sociaal en economisch gebied kunnen
voorbrengen voor het herkrijgen van onze onafhankelijkheid in het belang van Europa
en van beide partijen155. Peekema maakte hiervan voor Welter een uitstekende
ontwerpnota, maar met één geweldig bezwaar, waarover ik slaande ruzie met hem
heb gehad; hij hield óók rekening met de mogelijkheid, dat wij in de Duitsche
invloedssfeer zouden moeten blijven: een volstrekt onaanvaardbare veronderstelling.
Ik heb Welter overtuigd, dat dit element er volkomen uit moest en daartoe werkte
Welter de nota om: het economisch gedeelte

155

Zie Verslag PEC, 2B, 184-191; de teruggevonden nota's zijn opgenomen in DBPN, I, nos.
183, 236, 257 en 267. - Van Kleffens constateerde in zijn nota van 18 juli, dat in Duitsland
plannen bestonden voor een supra-nationale ordening van continentaal Europa onder Duitse
hegemonie met binnen de deelnemende staten autonomie. Groot-Brittannië zou buiten dit
stelsel blijven, maar het was niet zeker of dat ook zou gelden voor staten als Nederland en
de neutralen. Ook in Groot-Britannië twijfelde men in bepaalde kringen over de
bestaansmogelijkheid van kleine staten. De regering moest daarom de Britse regering wijzen
op het belang van het voortbestaan van kleine mogendheden. Van Kleffens achtte het echter
niet uitgesloten, dat Groot-Brittannië Nederland aan Duitsland zou laten en zelf de Nederlandse
koloniën zou overnemen.
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is van mij. Ik plak de nota hierachter156, hoewel ik er zelf slechts een gering deel in
had, omdat ik haar zoo uitstekend vond:
‘Alvorens de vragen, aan de orde gesteld in de nota van den Minister van
Buitenlandsche Zaken157 in oogenschouw worden genomen, is het noodig, dat er
klaarheid en zekerheid komen omtrent het principieele standpunt, door het Koninkrijk
der Nederlanden in te nemen tegenover de allengs opkomende denkbeelden omtrent
een toekomstige ordening van Europa, in de politieke en economische sfeer.
Het wil mij voorkomen, dat onze instelling er geene behoeft te zijn van integrale
en besliste afwijzing. Op den voorgrond stellend, dat een in geen enkel opzicht
gebonden of beperkte zelfstandigheid uiteraard in de eerste plaats behoort te worden
nagestreefd, mag men de oogen niet sluiten voor de mogelijkheid dat zulk een streven
door gebeurtenissen, welke zich onweerstaanbaar voltrekken, eerlang als doelloos
zou worden gestempeld.
Ik geloof niet, dat de nota van den Minister van Buitenlandsche Zaken de bedoeling
heeft, het principieele punt in zoodanigen zin aan de orde te stellen. Dit mag m.i.
niet weerhouden, daaraan aandacht te wijden.
Wij zijn gewoon geraakt de Nederlandsche zelfstandigheidspolitiek, bij welke wij
ongetwijfeld over het algemeen wel gevaren zijn, te beschouwen als een axioma van
ons nationaal staatkundig denken. Doch nieuwe tijden, nieuwe gedachten en nieuwe
omstandigheden kunnen wellicht een Europeesche situatie in het leven roepen, waarin
die politiek niet meer practisch te verwezenlijken is. Indien men moest aannemen,
dat zulk een veranderde situatie zich eerlang zal voordoen, zouden wij daaruit tijdig
de consequenties moeten trekken in dien zin, dat wij ons beleid niet meer richten
naar het axioma der zelfstandigheidspolitiek. Deze politiek toch heeft twee zijden:
onze wil om haar te voeren, maar anderzijds de bereidheid van andere mogendheden
om haar in hare gevolgen te erkennen: en het staat te bezien, of deze bereidheid na
de beeindiging van den oorlog jegens een “kleine” mogendheid als Nederland nog
wel algemeen verondersteld mag worden.
Wanneer de mogelijkheid wordt erkend, dat deze gedachtengang door de feiten
der naaste toekomst zal worden bewaarheid, geeft dit eene aanleiding ons niet a priori
afwijzend te stellen tegenover elke Europeesche ordeningsgedachte. Maar deze
nuchter berekenende overweging is niet de eenige.

156
157

Ook afgedrukt in Verslag PEC, 2B, 219-220 en in DBPN, I, no. 267. De nota is gedateerd
op 10 augustus 1940.
Zie noot 155.
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Als Nederlanders hebben wij bovendien een geestelijk erfstuk te onderhouden: onze
traditioneele bereidheid tot samenwerking in internationaal verband, welke het welzijn
der menschheid in waarheid dient. ledere zoodanige vrijwillige verbondenheid
impliceert een zeker offer van eigen vrijheid van beschikking. Met deze traditie ware
het kwalijk te rijmen, indien wij ons thans zonder meer afwijzend stelden tegenover
de gedachte op zichzelve, dat er een nieuwe orde in Europa op komst is, welke
eventueel ook een zekere inperking van Nederland's internationale bewegingsvrijheid
zou kunnen medebrengen.
Vooral voor hen, wier levenstaak in Indië ligt, biedt een vraagstuk als dat hetwelk
hier aan de orde is, bijzondere aspecten. Wij zijn b.v. gewend, den leiders onzer 70
millioen Rijksgenooten overzee met volle overtuiging voor te houden, dat een
afzonderlijk volksbestaan, los van de straffere ordening der Rijkseenheid volstrekt
niet het hoogst bereikbare goed is, met name waar het betreft het heil der groote
massa des volks. Het schijnt overbodig te stipuleeren, dat ik hier geene vergelijking
wil maken; ik vermeld dit slechts ter verklaring van het feit, dat wij van huis uit
vertrouwd zijn met de gedachte dat, in grooter verband bezien, het geestelijk en
stoffelijk welzijn der menschheid niet onder alle omstandigheden het meest wordt
benaderd op de basis van het volstrekte eigenmeesterschap van een aantal raciale en
cultureele eenheden.
Men vergete overigens niet, dat ook de Nederlandsche zelfstandigheidspolitiek is
ontstaan als product van bepaalde tijdsomstandigheden, en van bepaalde nationale
en internationale gegevens. Zij is niet als een beginsel van openbaring boven het
tijdelijke geplaatst; zij veroorlooft moreel zelfs Nederland niet, de oogen gesloten
te houden voor eventueele grootere belangen der menschheid, welke de grenzen van
ons territoir te buiten gaan. De gebeurtenissen sedert 1914, de toestanden welke zij
in het leven riepen en hielden, ja feitelijk elke langere terugblik op de historie van
ons werelddeel tot aan de dagen der Pax Romana toe, moet ook bij ons de vragen
doen opkomen: of het zuivere nationaliteitsbeginsel in de internationale verhoudingen,
een oogenblik afgezien van ons toedoen, de menschheid in haar geheel gelukkig
heeft geleid, en tot welk een rampspoedige toekomst dit principe het met
nationaliteitsproblemen erfelijk belast Europa mogelijk nog zou voeren.
Een blik op de kaart van Europa - niet van Nederland! - is voldoende, om ons te
behoeden voor illusies, waarop voort te bouwen voor de toekomst wellicht onpractisch
zou blijken te zijn. Onze geografische positie is zoo uiterst gewichtig, dat het niet
denkbaar is, hoe juist Nederland zou kunnen blijven buiten eenig groot opgezet
schema ter ordening van West-Europa, politiek, economisch en strategisch, indien
het daartoe na den oorlog komt.
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Aldus beschouwd, schijnt mij de taak van het oogenblik niet te zijn, hoe wij a priori
argumenten kunnen vinden om buiten een georganiseerde en geleide Europeesche
ordening te blijven; maar wel, hoe wij tijdig en volledig te weten komen, wat men
eigenlijk in het eene en het andere kamp beoogt, ten einde te overwegen, of en op
welke manier daaraan, voor zoover als redelijk mogelijk is, door onszelf kan worden
tegemoet gekomen. Hoe verder een hoog ontwikkelde en soliede georganiseerde
nationale eenheid als Nederland blijkt te kunnen en te willen gaan in de richting van
het belang eener supra-nationale Europeesche ordening, desnoods met vrijwillige
opoffering van een aantal eigen belangen en inzichten, hoe minder ver de bevoogding
zich zal uitstrekken, waarmede men ons desnoods in het gareel zou kunnen dwingen.
Het spreekt wel vanzelf, dat ook in de hier geschetste opvatting (welke meer dan
als nuance verschilt van de instelling, die uit de nota van den Minister van
Buitenlandsche Zaken blijkt) argumenten tot behoud van een zoo groot mogelijke
zelfstandigheid van Nederland in een nieuw Europeesch bestel in overvloed te vinden
zijn.
Als een van de gewichtigste zal, dunkt mij, moeten worden erkend het feit, dat
Nederland niet is gelijk te stellen met een klein land als b.v. Denemarken, doch
staatkundig en economisch integreerend en leidend Rijksdeel is van het grootere
Koninkrijk der Nederlanden. In omstandigheden, welke wij niet hebben kunnen
voorzien, blijft het, zie ik goed, vooral onze imperiale constructie welke een voornaam
argument oplevert om ons onzen eigen weg zooveel mogelijk te laten volgen, bepaald
naar eigen ervaring en inzicht. Het argument werkt op het staatkundige en op het
economische plan.
Het Koninkrijk der Nederlanden in zijn geheel heeft in zijn tegenwoordige gedaante
een belangrijke functie te vervullen in de wereldorde, met name ten opzichte van
Nederlandsch-Indië. Er is bij den tegenwoordigen stand der ontwikkeling van deze
rijke regionen voor Indië geen politieke situatie denkbaar, welke in de aanschouwing
van vele Mogendheden tegelijk (w.o. Japan en de Vereenigde Staten) aannemelijker
zou zijn dan de huidige: een geleidelijk proces van zelfstandigwording onder de
milde voogdij van een hoog ontwikkeld, handeldrijvend, ongewapend volk als het
Nederlandsche, hetwelk de politieke leiding heeft in het staatsverband. De voortzetting
van deze leiding tot aan de zelfstandigheid van Indië is een Pacific-belang van de
eerste orde; een plotselinge verandering van dien status-quo schept in den Stillen
Oceaan geduchte gevaren.
Geen macht ter wereld welke op werkelijk constructieve ordening uit is en welker
oogen voor dit aspect van het Nederlandsch-nationale we-
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zen geopend zijn, zal de hier bedoelde functie van Nederland in het Koninkrijk
kunnen negeeren, of er zonder dringende noodzaak de hand aan willen slaan. Er is
in tegendeel reden om aan te nemen, dat uit politiek oogpunt bezien, de huidige
situatie van Nederlandsch-Indië aanspraak heeft op bestendiging in elke weloverwogen
en soliede ordening. Maar voor die bestendiging is noodig een vrije staatkundige
sfeer in het Moederland, waarin het opperbestuur over Indië wortelt; onvrijheid in
die moederlandsche politieke sfeer door buitenlandsche inmenging toch, zou indirect
het gevolg hebben inmenging van machtiger en militante invloeden in het bestuur
onzer overzeesche gebiedsdeelen, en zou even onaanvaardbaar zijn voor onze naburen
ginds (Japan, Amerika) als directe bestuursovername, welke zij onaanvaardbaar
hebben verklaard. Zoo kan, dunkt mij, de waardevolle constructie van het Koninkrijk,
mits goed naar voren gebracht, een steun zijn om voor het Moederland de grootst
mogelijke mate van politieke zelfstandigheid te vindiceeren.
Wat nu het economisch aspect van de betrekkingen tot Indië in dit verband aangaat,
denk ik aan het volgende:
Wederom anders dan een klein land zooals Denemarken, is Nederland met zijn
bevolking voor een belangrijk deel aangewezen op de 250 à 300 millioen jaarlijksche
revenuen uit Indië; de Nederlandsche economie ontleent daaraan voor een belangrijk
deel haar bijzonder karakter. Het geldt hier een in den loop van eeuwen geleidelijk
ontwikkeld delicaat stelsel van investaties en internationale handelsbeweging, hetwelk
voortdurende aanpassing behoeft aan de actueele omstandigheden over en weer. Om
deze situatie in goede orde te houden is het noodig, dat deze economische sfeer
Nederland - Indië intact blijft, onder leiding van de Nederlandsche economische
belangengroepen, welke met het beheer van het koloniale beleggingsveld zoo
vertrouwd zijn. Dat daarnaast volle gelegenheid blijft bestaan voor economische
ontplooiing van andere zijde dan de Nederlandsche, behoeft hier niet te worden
vermeld, wijl het volgt uit de traditioneele “open-deur” politiek van het Koninkrijk,
welke van algemeene bekendheid is.
In hoeverre dit economisch argument, ontleend aan de structuur van het Koninkrijk,
kan dienen ten betooge dat ook aan de Nederlandsche staathuishouding vrijheid moet
worden gelaten, blijkt uit de aanschouwing van de gevolgen, welke zouden intreden
indien Nederland dergelijke vrijheid niet in voldoende mate behield.
Nederlandsch-Indië produceert de navolgende percentages van voor de
wereldhuishouding gewichtige producten:
Kina

90% van de werelduitvoer

Kapok

70% van de werelduitvoer

Peper

79% van de werelduitvoer
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Rubber

38% van de werelduitvoer

Klapperproducten

30% van de werelduitvoer

Agave

23% van de werelduitvoer

Thee

17% van de werelduitvoer

Suiker

5% van de werelduitvoer

Koffie

6% van de werelduitvoer

Oliepalmproducten

20% van de werelduitvoer

Ruwe Aardolie

7,398 millioen Kg.

Tin

21 millioen Kg.

Als producent van tropische grondstoffen brengt Nederland zijn producten zonder
eenige belemmering als uitvoerverboden, uitvoerheffingen of preferentieele rechten
in het Moederland op de wereldmarkt.
De voortbrenging en de uitvoer van producten van Nederlandsch-Indië is door
buitengewone ontwikkeling van overheids- en particulier initiatief in eenparig versneld
tempo vooral sedert 1870, zoodanig geworden, dat men de uitvoeren van sommige
der voornaamste producten (suiker, rubber, thee, tin, tabak, kapok, palmolie) heeft
moeten beperken, om weder mogelijkheid van een provenu, dat den kostprijs dekt,
te verkrijgen; een kostprijs, die in Indië door zeer vooruitstrevende en rationeele
productiemethoden laag is.
Bij de rationeele aanpassing van het aanbod van grondstoffen aan de vraag heeft
Nederland altijd gezocht naar internationale samenwerking en is steeds erop uit
geweest, ook de consumentenbelangen een stem in het kapittel te geven; (vergelijk
de suiker-, rubber-, tin-schema's)158.
Het schijnt ook in het belang van groote, supra-groeperingen te zijn, dat een staat,
die als Nederland beschikt over zulke gewichtige productiebronnen en die deze
productiebronnen op zoo vooruitstrevende, intensieve en tegelijk zoo weinig op eigen
behoeften ingestelde wijze exploiteert, niet wordt geabsorbeerd in een politieke en
economische machtssfeer, die ongetwijfeld de neiging en de middelen zal bezitten
om die grondstoffen exclusief voor den eigen behoeftenkring te bestemmen.

158

Hier worden de zg. internationale restrictieovereenkomsten bedoeld. Ten gevolge van de
economische crisis in de jaren dertig was de vraag naar bepaalde producten op de wereldmarkt
aanzienlijk gedaald. Omdat het aanbod gelijk bleef, daalden de prijzen sterk. Om de prijzen
op een acceptabel niveau te brengen werden er overeenkomsten gesloten tussen producenten
(of producerende landen) en afnemers teneinde door een beperking van het aanbod op de
wereldmarkt de producenten een redelijke prijs te garanderen. Uitgaande van de exportcijfers
van een bepaald jaar werd voor elk land een basisquotum voor afzet op de wereldmarkt
vastgesteld. Een internationale commissie bepaalde dan welk percentage van dat basisquotum
in een bepaald tijdsbestek op de wereldmarkt gebracht mocht worden. Voor de tinrestrictie
zie Knorr, Tin under control; voor de rubberrestrictie MacFadyean, History of the Rubber
Regulation.
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Zou men Nederland van zijn overzeesche gebiedsdeelen trachten los te maken, dan
gaat Nederland met een prachtige outillage en ervaring als internationaal scheepvaart-,
handels- en financieringscentrum, tot schade van West-Europa, ten onder, terwijl de
overzeesche gebiedsdeelen, met name die in Oost-Azië, zullen komen onder de
politieke en economische macht, hetzij van één der beide groote Europeesche
groepeeringen, met alle nadeelen voor de andere groep en met de zekerheid dat zulks
in het Verre Oosten spoedig tot ernstige verwikkelingen zal leiden, hetzij van Japan,
een uiteindelijk, althans economisch voor alle Europeesche groepeeringen niet
aantrekkelijk houder van vitale grondstoffenbronnen.
Bij het overdenken van beweegredenen om Nederland zooveel als eenigszins
mogelijk is los te doen blijven van een straffe supra-nationale ordening van Europa,
komt ook naar voren de gedachte om den aard der Nederlandsche cultuur in het spel
te brengen.
Het komt er op aan, dezen factor zoodanig te ontwikkelen, dat met eenigen grond
mag worden verwacht, dat daarop acht zal worden geslagen in de machtssfeer welke
een dergelijke ordening tot stand zou kunnen brengen.
Bij de beschouwing van de onmiskenbare qualiteiten van Nederland en het
Nederlandsche volk in het geheele beeld van Europa, vatte men in het oog, hoe
bijvoorbeeld de volgende factoren stellig zullen worden erkend: onze afkomst, op
grond waarvan wij behooren tot dat complex van volkeren voor wie de heerschappij
op aarde heet weggelegd; onze zelf gevonden ontwikkelingsgang tot één volk en één
natie; onze nationale historie, in den loop waarvan wij mede ons stempel hebben
gedrukt op belangrijke perioden der wereldgeschiedenis; onze onafgebroken cultureele
arbeid, van de vroege Middeleeuwen af tot op den huidigen dag, in den loop waarvan
een reeks schitterende figuren in kunsten en wetenschappen bijdragen hebben geleverd
tot de geestelijke schatten der menschheid welke niet zijn weg te denken; onze
autonome evolutie van staatkundige instellingen, naar onzen eigen aard; ons grootsch
kolonisatiewerk in Azië, Afrika en Amerika, gepaard aan de schepping van onze
vooraanstaande plaats in de internationale handel en scheepvaart; het ons typeerend
overwegend Christelijk karakter in het denken en doen van de natie in haar geheel.
Er is geen volk ter wereld dat erop kan bogen, zooveel belangrijks in klein bestek
bijeen te brengen als hier werd aangegeven: “nowhere else in the world does so small
a thing cast so big a shadow”159. Dit kenmerkt het wezen van Nederland. Daarbij
komt nog eene omstandigheid, welke

159

Herkomst van het citaat niet vastgesteld.
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evenmin over het hoofd kan worden gezien: het feit, dat het Nederlandsche volk nog
lang niet is uitgebrand, doch zich in tegendeel op menig gebied nog altijd in opgaande
lijn bevindt, en onder goede leiding de krachten kan ontplooien om ook in de toekomst
groote dingen tot stand te brengen.
Dit alles maakt Nederland zooals het is tot een zeer levenden en wezenlijken factor
in het bestel van Europa. Wij hebben in dat bestel steeds een plaats ingenomen van
eenig gewicht, wij doen dat nog; en wij deden en doen dat met eere.
Zulk een nationaal geheel heeft, bezien van het standpunt van anderen, gegronde
aanspraken om ook voortaan gerespecteerd te worden en intact gelaten, zoolang geen
aantoonbaar hooger en algemeener belang een verandering eischt, zoolang geen
andere organisatie dan een autonome Nederlandsche betere waarborgen biedt voor
de behartiging van zulke wijdere belangen, en zoolang van een zelfstandig gelaten
Nederland niet is te verwachten, dat het in storende mate tegen den draad eener
supra-nationale ordening van Europa in zal optreden.
Van welke kant men ook verwacht dat de impetus zal komen, waarvan een
dergelijke supra-nationale ordening het resultaat zou kunnen zijn, in elk geval komt
het mij voor, dat de historische en cultureele kernachtigheid van Nederland een
respectabel argument zal blijken om ons volk zijn eigen lot zoveel mogelijk in handen
te laten.
Ik voor mij ben in dit opzicht niet pessimistisch. Als einde van deze oorlog voorzie
ik iets anders en degelijkers dan de verdragen van Versailles c.a. Aan Britsche zijde
zijn invloedrijke groepen en personen van het begin van den oorlog af bezig geweest,
de gedachten omtrent de toekomst van Europa in constructieven zin voor te bereiden
(Federal Union beweging160). De voor enkele maanden nog zoo actieve tegenwerking
van Fransche chauvinistische kringen is geëlimineerd. En wat wij ook denken van
de gedachtenwereld van het Derde Rijk en zijn machthebbers, op belangrijke punten
zoo tegengesteld aan Nederlandsche overtuigingen, weinigen zullen in nuchtere
redelijkheid volhouden, dat het daarginds geheel ontbreekt aan een zekere wijdheid
van doelstelling en aan grondigheid van intellectueele voorbereiding.
Onder zulke omstandigheden kan men met eenige waarschijnlijkheid voorzien,
dat de constructie van de beginselen van een toekomstigen vrede, mede inhoudende
de grondslagen voor een doelmatig geachte ordening der Europeesche zaken, zal
plaatsvinden in een sfeer welke

160

De Federal Union ijverde voor de totstandkoming van een federale statenorganisatie. Om
deze idee ingang te doen vinden organiseerde de Union studieconferenties waarvoor politici
en hoge ambtenaren werden uitgenodigd.
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wordt gekenmerkt door den wil om iets blijvends tot stand te brengen. Als dit zoo
is, past daarbij de bereidheid om ten volle recht te doen wedervaren aan wat reeël,
gezond, levenskrachtig en eerbiedwaardig bestaat. Het is dan onze taak, ten aanzien
van het wezen van Nederland onze gegevens klaar en overtuigend gereed te hebben,
in zoodanigen vorm opgezet, dat zij de onvermijdelijke misvattingen bij invloedrijke
niet deskundigen kunnen wegnemen. Wie ons kent, zal te meer geneigd zijn ons als
eventueel vrijwillig medewerkende, maar overigens eigen meester blijvende, natie
het leven te gunnen’.

Woensdag 14 augustus 1940
Sedert eenige dagen is de wereldpers vol van discussies over den toestand op het
vasteland in den komenden winter. Hoover, oud-president van de U.S.A., oud-voedsel
en relief-leider in Europa na den vorigen oorlog161, heeft dien toestand in heel sombere
kleuren voorspeld en de Amerikaansche Regeering gevraagd, of zij aan de Engelsche
wilde verzoeken de blokkade te verzachten door schepen met voedingsmiddelen toe
te laten naar de door Duitschland bezette gebieden. Een wezenlijk bedoelde poging
of een republikeinsche verkiezingsmanoeuvre? Niet onbegrijpelijk heeft Roosevelt
geweigerd zulk een verzoek aan de Britsche Regeering over te brengen: Engeland
kán, zoolang het den oorlog doorzet, zijn blokkade niet verzwakken, want al zou
Duitschland willen toezeggen - én die toezegging nakomen! - dat dat voedsel in de
bezette gebieden zou blijven, dan tóch zou Duitschland indirect door die relief worden
versterkt.
Maar wat mij steekt en wild maakt is de óf domme óf hypocritische manier, waarop
men hier - parlement en pers voorop - spreekt en schrijft over die uithongering van
het continent, die Duitschlands schuld is - accoord! - en die al die onderdrukte
volkeren er wel toe zal nopen om, tot wanhoop gedreven, tegen Duitschland op te
staan, let wel, tègen de Duitsche mitrailleurs op te tornen en dán begint de Britsche
overwinning en de bevrijding van - desperaat en verwilderd - Europa162.
De uitgehongerden, die tot wanhoop gedrevenen, dat is ook mijn eigen volk, dat
zijn jullie!
Onze Regeering moet daartegen met alle kracht opkomen, moet de
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Zie Hoover, Memoirs, I, 152-157.
De Britse regering ging bij het begin van de oorlog ervan uit, dat een scherpe blokkade
Duitsland in verband met zijn zwakke grondstoffenpositie tot interne opstand en
dientengevolge tot de nederlaag zou brengen. Zie Stafford, ‘The detonator concept’.
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Britsche Regeering erop wijzen, dat zij de Duitsche nederlaag en onze overwinning
en onze onafhankelijkheid wil, evenzeer als de Britsche, maar dat zij wenscht te
weten, hoe de Engelschen die overwinning verwachten te behalen met hun
tegenwoordige methoden en wanneer.
Want anders zijn wij tevreden met een vrede door overleg, die ons onze
onafhankelijkheid teruggeeft; dat is thans bereikbaar: je m'en fiche de Polen en
Tsjecho-Slowakije, Danzig et du Corridor.
Maar tusschen dit alles door, komt de kwestie van snelle ravitaillering van het
vasteland als een geweldig en urgent probleem naar voren, zoo dan niet tijdens, dan
toch onmiddellijk na den oorlog. En zijn wij dan klaar?
Ik bracht de zaak op 14 Juli, net een maand geleden bij Welter voor en hij schreef
er over op 17 Juli aan De Geer, Steenberghe en Van Rhijn: Financiën, Handel en
Landbouw, maar die bleven lauw. Steenberghe schreef een nota tegen het denkbeeld163,
dat hij ‘speculatie’ noemde. Het viel mij juist van hem tegen.
Ontmoedigd door oppositie tegen het m.i. uitstekende denkbeeld (zie de nota op
14 Juli hiervoor ingeplakt) liet ik de zaak maar loopen, ook door overdrukke
werkzaamheden op zooveel ander gebied: scheepvaartkwesties, verkoop van Indische
producten, het plan om de Koningin te bewegen met de heele Regeering naar Indië
te gaan.
Doch gisteravond schreef ik voor Welter een repliek op de nota-Steenberghe, om
aan te tonen, dat het denkbeeld geenen ijdele speculatie, maar vooruitziend
Regeeringsbeleid bevat. Ik plak het stuk hier maar weer in; de weg naar den afgrond
schijnt geplaveid met goede voorstellen! Maar misschien is er nu meer sympathie
en belangstelling voor, nu de wereld er voor wakker wordt!

‘Enkele aanteekeningen bij de nota van den Minister van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart van 24 Juli 1940
De nota van onzen ambtgenoot van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 24 Juli
j.l., naar aanleiding van mijn hem in afschrift toegezonden brief aan den Minister
van Staat, Minister van Financiën, No.

163

De nota van Steenberghe bevindt zich in afschrift in Kol., LA: XI 47 A.G. Met betrekking
tot het aanschaffen van goederen voor Nederland na de oorlog achtte Steenberghe ‘het betoog
der nota weinig beklemmend. De lage prijs der grondstoffen nu mag geen reden zijn voor
speculatieve Regeeringsaankoopen. Het is toch geheel onzeker hoe de prijsverhoudingen na
den oorlog zullen zijn. - - - Daarnaast is het geheel onzeker, aan welke artikelen (ik schakel
enkele als koffie en thee uit) Nederland behoefte zal hebben. Zoo is het zeer goed mogelijk,
dat Nederland dermate agrarisch gemaakt zal zijn, dat de behoefte aan granen gering zal zijn.
Tenslotte is een veilige opslag een groot risico, dat bij al deze dubia niet mag worden
geloopen’.
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C/50 van 17 Juli j.l.164, heb ik aanvankelijk onbeantwoord gelaten, omdat ik meende,
dat een nadere bespreking van de daarin behandelde kwesties gelegenheid zou bieden
op verschillende van de bezwaren van Mr. Steenberghe terug te komen.
De belangstelling, die gedurende de afgeloopen week is ontstaan voor het vraagstuk
van de ‘relief’ voor het vasteland van Europa, en die de verwachting wekt, dat deze
aangelegenheid thans spoedig een onderwerp van practisch beleid zal worden, brengt
mij ertoe, toch schriftelijk op deze beschouwingen in te gaan.
Ik acht deze aangelegenheid van zulk vitaal belang, dat ik haar gaarne nader in
beschouwing zou zien genomen; ik vrees, dat wij gevaar loopen, dat onze, in mijn
meergenoemden brief beschreven gunstige positie in haar tegendeel zal verkeeren,
indien andere landen ons met de behandeling, vermoedelijk in samenwerking met
de Vereenigde Staten, zouden voor zijn.
Weliswaar heeft de Amerikaansche regeering in antwoord op een vraag van den
oud-president Hoover te kennen gegeven, dat zij niet eraan denkt pressie uit te oefenen
op de Britsche Regeering tot het staken of verzachten van de blokkade, doch dit
impliceert geenszins, dat zij zich willen of kunnen onthouden van medewerking aan
de voorbereiding van een relieforganisatie, indien die in de Vereenigde Staten zou
worden opgezet, hetzij om nog tijdens de oorlog te werken, hetzij om in werking te
treden onmiddellijk nadat de vijandelijkheden zullen zijn gestaakt.
Als de reeds eenige malen geuite veronderstelling, dat Hoover's vrij bruuske
optreden en zijn zorgbarende uitlatingen zouden zijn terug te brengen tot een
republikeinsche verkiezingsmanoeuvre, juist is, dan is het waarschijnlijker, dat
president Roosevelt die manoeuvre binnenkort zal moeten pareeren met een nog
opvallender geste op hetzelfde gebied en dan schijnt het voor ons niet slechts van
nationaal, doch ook van internationaal belang, dat onze Regeering paraat zij om een
actieve rol te spelen; van de belligerenten op het vasteland is zij de eenige die meer
zal kunnen doen dan de hand ophouden.
Ik moet vooropstellen, dat ik in mijn brief van 17 Juli j.l. zelfs niet heb getracht
een doorwrocht en uitgewerkt project ter tafel te brengen; de uitwerking van het
denkbeeld ligt grootendeels en zelfs in overwegende mate op het terrein van eenige
mijner ambtgenooten - Financiën, Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Landbouw
en Visscherij165; reeds dit gebood mij mij te beperken tot de aanduiding van enkele
leidende gedachten, welke ik, ondanks de welwillende, daarop uitgeoefende cri-
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Zie p. 44-48.
J.D. de Geer, M.P.L. Steenberghe en A.A. van Rhijn.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

90
tiek, nog geheel juist blijf achten, ja, die bij mij in de afgeloopen weken van gedachten
tot overtuiging zijn gerijpt.
Het is vooral het eerste gedeelte van het betoog van mijn genoemden ambtgenoot
waartegen ik bezwaar heb; het overige gedeelte van zijn beschouwingen kan ik in
het algemeen, voor zoover zij niet terugkomen op het eerste punt, wel onderschrijven.
De heer Steenberghe nu acht mijn beschouwingen op het gebied van den aankoop
van levensbehoeften weinig klemmend en meent zulke aankoopen te moeten betitelen
als speculatief. Ik ontken niet, dat er in mijn denkbeelden een speculatief element
schuilt, doch ik vraag mij in gemoede af, of zulks als bedenking mag gelden, waar
het zulk een politiek, psychologisch, sociaal en economisch vitaal belang betreft, als
het zoo spoedig en voortvarend mogelijk door de Regeering verzorgen van het eerst
noodige, bij of zelfs vóór de terugkeer van Koningin en Regeering in het Vaderland,
waarvoor wij langen tijd zoo weinig zichtbaars en tastbaars hebben kunnen verrichten.
Indien men onder ‘speculatief’ verstaat ‘risico's medebrengend’ dan aanvaard ik
deze critiek zelfs niet zonder voldoening; het is, zeker in dezen tijd, niet mogelijk
iets van eenig belang te ondernemen, zonder risico's te aanvaarden. Werkelijk regeeren
en besturen is thans bijna synoniem met risico's dragen.
Ik erken, dat de mogelijkheid bestaat, dat de aanschaffingsprijs van de goederen,
vermeerderd met de kosten van opslag, verzekering, beheer, enz. bij langer duren
van den oorlog wel eens den bij het einde van den krijg te bedingen koopprijs
aanzienlijk zouden kunnen overtreffen, doch de oorlog zou ook wel eens niet jaren
kunnen voortduren, of de prijs van vele goederen zou - evenals in 1918-1920 - wel
eens plotseling sterk kunnen stijgen en de goederen zouden voor een klein land wel
eens niet of nauwelijks verkrijgbaar kunnen zijn.
Ik vraag mij af, welke politiek het Nederlandsche volk te zijner tijd als meer
speculatief zal beoordeelen: het te duur hebben ingekocht van hetgeen noodig is, of
het op zien komen spelen ten aanzien van de aankoopmogelijkheden.
Ook hier geldt, evenals in zoovele beleidskwesties, dat in onthouding van handelen
ten minste evenveel speculatie kan zijn gelegen als in ingrijpen.
Bovendien heb ik mijn denkbeeld niet, en zeker niet primair, aangekondigd en
aangeprezen als een veilige en aantrekkelijke belegging van gemeenschapsgelden,
doch als een daad van vooruitziende politiek; ik heb daarbij vooropgesteld, dat ik de
risico's om door mij aangevoerde redenen niet overmatig en mitsdien, in verband
met de beteekenis van de zaak, aanvaardbaar acht.
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De opmerking, dat Nederland - de heer Steenberghe oppert zelf deze mogelijkheid
- in die mate agrarisch zou kunnen zijn gemaakt, dat de behoefte aan granen - inclusief
dus voedergranen - gering zal zijn, zal mijn ambtgenoot zelf niet willen vrijpleiten
van zekeren speculatieven inslag; niemand beter dan hij weet, hoever juist Nederland
te dezen opzichte verwijderd is van een dergelijke situatie, nog afgezien van het feit,
dat een eventueele overvloed van granen zeker aan het land zou worden onttrokken.
Inderdaad kan ook Argentinië in den oorlog worden betrokken, maar ik vraag mij
af, of wij met dergelijke mogelijkheden rekening houdend, onszelf de mogelijkheid
van een in deze tijden zoo dringend noodige dynamische politiek niet ten enenmale
ontnemen.
Voorts meen ik te moeten blijven vasthouden aan mijne meening, dat juist onze
ambtgenooten van Handel en Landbouw166 de aangewezen deskundigen zijn om een
in de gegeven omstandigheden zoo juist mogelijk oordeel te geven over hetgeen ons
goede land zal noodig hebben.
Blijkt men te weinig te hebben gekocht, dan zal dit slechts een relatieve
tekortkoming zijn; heeft men teveel aangeschaft, dan zal dat, hetzij door anderen
gretig worden overgenomen, hetzij bij gebreke daarvan door het Nederlandsche volk
grootmoedig worden vergeven.
Het is nimmer mijne bedoeling geweest, dat wij met mijn vaak genoemden brief
als uitgangspunt nu maar vlotweg in allerlei deelen van de wereld goederen zouden
gaan aanschaffen; ik heb zelf aangegeven, dat daartoe uitgebreid, zij het zeer
voortvarend nader onderzoek zal noodig zijn en in verband daarmede het tot stand
brengen van een goede outillage hier en elders'.
Het is vandaag drie maanden geleden dat ik jullie verliet en alles ziet er eigenlijk
nog triester uit dan in dien somberen nacht van 14 op 15 Mei, maar wij zijn
langzamerhand aan voortdurende tegenslagen gewend. En nog geen enkel bericht
van of over jullie; 't wordt soms bijkans ondragelijk.
Den laatsten tijd heb ik nu en dan de onoverwinbare gedachte, dat jij en de jongens
er in geslaagd zouden zijn via Zwitserland, Frankrijk en Spanje hierheen te komen
en telkens heb ik zoo'n stille hoop, dat ik jullie ineens voor mij zal zien, zoo sterk,
dat dit mijn eerste, intuitieve reactie is, als de telefoon hier op Portland Place op een
ongewoon uur belt. Een hallucinatie? Ja, 't zal wel zoo zijn, maar ze komt telkens
terug. Wie weet ten slotte?
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Donderdag 15 augustus 1940
Welter vertelde mij gisteravond, dat De Geer in den ministerraad had medegedeeld,
dat hij naar Zwitserland wilde gaan om te trachten de financiën voor zijn vrouw167 te
regelen en tevens om daar een paar weken te blijven voor herstel van gezondheid in
de bergen: klaarblijkelijk is de Koningin hiermede dus al accoord gegaan. Dit zal
wel het voorspel van zijn aftreden zijn168: de Koningin heeft nl. pas laten weten, dat
Zij definitief afstand doet van Haar denkbeeld om eenige ministers naar Indië te
zenden en daarvoor zal De Geer's heengaan wel de prijs zijn. Hij is een behoorlijk
man, maar niet tegen de taak opgewassen, maar dat moet men, helaas, van bijkans
alle ministers zeggen; hadden wij hier maar menschen als Colijn met al zijn gebreken
- die juist thans in Holland blijkbaar op hoogst bedenkelijke wijze tot uiting komen169
-, Oud, Van Dijk, De Wilde en vooral een staatsman als Van Karnebeek. Dan zouden
we ons zeker tegenover de Engelschen laten gelden en dat zou ook in hun eigen
belang zijn.
Er gebeuren hier heele rare dingen: Van 't Sant, de superdetective, die met de
Koningin destijds is medegekomen om Haar persoonlijk te beschermen, schijnt
langzamerhand de positie van een Fouché te krijgen: er zijn aanwijzingen, dat hij
tegen Steenberghe aan 't wroeten is, wie weet ook tegen Welter170. 't Gaat nu zoover,
dat het geheim van den Ministerraad niet safe schijnt te zijn en dat zij, die niet door
dik en dun het Engelsche beleid prijzen, gevaar loopen als défaitist in de knel te
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M. de Geer-Voorhoeve.
De Enquête commissie meende, dat het plan van De Geer om met vakantie naar Zwitserland
te gaan misschien de onmiddellijke aanleiding tot zijn ontslag is geweest, maar dat de
hoofdzaak toch was dat hij de opvatting van het kabinet, dat de oorlog tot het bittere einde
moest worden voortgezet, niet kon aanvaarden. Zie Verslag PEC, 2A, 206-209.
In juli was de brochure van Colijn Op de grens van twee werelden verschenen. Daarin
betoogde hij, dat een Duitse nederlaag niet meer mogelijk was. Nederland zou na de oorlog
zelfstandig zijn binnen een door Duitsland gedomineerd Europa. De constitutionele monarchie
moest behouden blijven en er moest een ‘nationaal front’ worden gevormd, dat, sprekend
namens een ‘overweldigende meerderheid’, de wensen van het Nederlandse volk bij de Duitse
overheid naar voren kon brengen.
Van 't Sant was directeur van de Centrale Inlichtingendienst, die ressorteerde onder het
departement van Justitie. Zijn doen en laten in deze functie is onderzocht door de
Enquêtecommissie. Zij achtte de benoeming van Van 't Sant tot hoofd van de CID onjuist,
omdat over zijn persoon zoveel geruchten de ronde deden. Bovendien oordeelde zij deze
functie onverenigbaar met die van particulier secretaris van de koningin. De klachten t.a.v.
de interne spionnage door Van 't Sant achtte de Enquêtecommissie niet bewezen. Wel meende
zij, dat Van 't Sant een sfeer om zich had geschapen die tot zulke klachten aanleiding gaf.
Zie Verslag PEC, 2A, 232-236 en 4A, 21-73.
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raken. Die ministers, die in geen enkel opzicht défaitist zijn, maar slechts een reëele
politiek willen volgen, die ons de grootst mogelijke kans zal bieden op volledig
herstel van onze onafhankelijkheid en op de integriteit van ons gebied door open
kaart met de Engelschen te spelen en hun te vragen wat hun plannen zijn en waarop
hun optimisme is gegrond, durven hun mond niet meer opendoen.
Ik bezweer Welter telkens - en dezer dagen ook Steenberghe - om het kabinet tot
een flinker en stelliger houding te bewegen, welke ook de Engelschen tenslotte zullen
waardeeren en zeker begrijpen - het gaat tenminste evenzeer om onze belangen als
de hunne! - maar zij zeggen, dat dit hoogst gevaarlijk zou zijn op dit moment, niet
tegenover de Britten maar in verband met verholen stromingen in eigen kring. En ik
moet erkennen, dat als zij tengevolge van gekuip weg zouden moeten gaan, de situatie
van onze Regeering er allerbedenkelijkst zou uitzien. Welter wacht af, op grond van
een recente bespreking met Michiels, die hem, zeer geheim, vertelde, dat er in
September weer een vredespoging van Duitsche zijde171 zal komen, die een positiever
onthaal aan Engelsche zijde zal ontvangen dan de vorige.
Maar als dan maar niet Japan in den oorlog is gesprongen en de toestand voor de
Engelschen - en voor ons! - niet nog meer geembrouilleerd is.
De laatste dagen is de luchtoorlog zeer verscherpt en eindelijk heeft ook Londen
telkens luchtalarm. Men krijgt wel den indruk, dat de Royal Air Force, hoewel
numeriek nog steeds veel zwakker, veel meer Duitschers neerhaalt dan zij zelf aan
vliegtuigen verliest, maar van de schade aan havens, schepen en fabrieken in Engeland
hooren wij niet veel in de pers. Doch naar wat men telkens verneemt van menschen
uit de provincie is die schade toch aanzienlijk.
De Britten richten vermoedelijk ook flinke schade in Duitschland en Italië aan,
maar 't is voor de Duitschers een enorm voordeel, dat zij vlak bij Engeland zitten en
dus fighters kunnen meezenden, hetgeen de Engelschen vanwege den grooten afstand
niet kunnen en weshalve zij hun aanvallen dus hoofdzakelijk 's nachts moeten
uitvoeren. De Duitschers komen thans practisch alleen op klaarlichten dag, soms met
1000 tegelijk.
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In het manuscript staat: ‘van Duitschers zijde’; dit was een correctie van Hart ‘van de
Duitschers’.
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Vrijdag 16 augustus 1940
De Geer vertrekt vermoedelijk Dinsdag en neemt brieven van Welter en mij mee. Ik
hoop wel heel erg, dat die je bereikt. Het is mijn elfde poging om contact te krijgen:
ik schrijf telkens ongeveer 't zelfde.
Maar eindelijk heb ik dan iets vernomen; al is het niet veel, ik ben toch heel
dankbaar. Eindelijk is er nl. een vervolg op het telegram van Van Hoogstraten, dat
een antwoord was op mijn telegram aan Van Mook van 8 Juli (zie op 15 Juli)172.
Hier volgt het telegram173.
‘Hart, Stratton House London. RMT Eleventh July Societa Switserland wires: “Family
Hart allright”. Hoogstraten’.
Ik seinde als volgt terug: ‘Hoogstraten, Econdep Batavia: much relieved many thanks
also to Societa, Hart’.
‘Family Hart allright’, Goddank, maar hoe jullie 't maken en leven weet ik nog
heelemaal niet. Maar 't is tenminste wat en misschien komt er gauw een brief!!

Zaterdag 17 augustus 1940
Den heelen dag, althans, hier in de buurt geen luchtalarm. 's Middags met onze
Zuid-Afrikaansche vrienden naar hun golfclub bij Walton on Thames: 18 holes, voor
het eerst in een heelen tijd gespeeld met twee Afrikaners en Philipse; drie uur sjouwen
in smoorhitte.
's Avonds vroeg naar bed.

Zondag 18 augustus 1940
Voor de vierde maal ‘vier’ ik den 18en174 alleen: ‘think it with flowers’. 's Ochtends
naar de Hollandsche Kerk in Austin Friars.
Op weg naar huis in den autobus overvallen door een luchtalarm: een deel van het
publiek holt naar de schuilplaatsen, een deel gaat kalm zijns weegs. Een jong vrouwtje
naast mij in de bus was geheel overstuur: ‘Are they near? I am scared stiff’.
's Middags gingen Welter en ik naar de Country Club te Epsom van
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Zie p. 49.
Het telegram is in het dagboek geplakt; het is op 14 augustus om 15-36 uur vanuit Batavia
verzonden.
Zie noot 46.
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de Royal Automobile Club: de trein reed erg om, vermoedelijk vanwege
bommenschade. Wij gingen wat zwemmen en zagen daarna op het terrein ernaast
een verongelukte Spitfire liggen, niet erg beschadigd, behalve de schroef. Opnieuw
luchtalarm en veel gegons boven de wolken: in de verte moest brand zijn.
Toen ik thuiskwam was ik vrij beroerd: hoofdpijn, kiespijn, keelpijn. Nog wat
noodzakelijke dingen afgewerkt en toen naar bed met een opkomende griep.

Maandag 19 augustus 1940
De balans voor de Engelschen over de afgeloopen week in de lucht lijkt niet slecht,
volgens hun eigen cijfers, die vermoedelijk in dit opzicht niet onjuist zijn175:
Over de schade in het land en ter zee aangericht zwijgt men echter, of deelt men
enkele nietszeggende dingen mede: hierin vertrouw ik de Britsche berichtgeving
volstrekt niet, al hebben zij gelijk, dat zij die schade niet publiek maken.
's Ochtends vergadering gehouden met de bestuursleden van de Nederlandsche
Scheepvaart- en Handelscommissie, een organisatie, die in de eerste dagen na 10
Mei is opgericht en op uitstekende wijze de Nederlandsche scheepvaart- en
handelsbelangen behartigt176; ik heb daar heel veel aanraking mee en houd periodiek
vergaderingen, waar wij trachten de telkens met Indië, Suriname en Curacao gerezen
vragen op te lossen. Het werk wordt overigens volstrekt niet minder: overdag zijn
er de talrijke kwesties van de Indische afzet in Engeland; betere prijzen, meer
transacties; verscheping; handelspolitiek, vooral met Japan en Engeland; verkoopen
van rubber en tin naar Amerika, enz. 's Avonds voortdurend gesprekken met Welter
over de algemeene politiek en de verhoudingen in en om de Regeering.
We hebben nogal eens menschen te eten, sinds wij hier zijn; wie er ook komen,
wij laten het principieel (en om de kosten) hoogst eenvoudig: soep, vleesch, enz.,
kaas. Maar we doen er aldus heel wat menschen, die in een hôtel of boarding house
zitten een genoegen mee en hebben heel wat nuttig contact. Bovendien geeft het de
afleiding, die we wel dringend noodig hebben. Allerlei soort menschen komen er,
jongeren en ouderen, maar slechts enkelen tegelijk en één-, hoogstens tweemaal per
week. De andere avonden heb ik druk werk en Welter ook: ik vind hem thans veel
flinker en beter en schrijf daarvan nogal wat op mijn credit.
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Lamping vertelde mij, dat het gisteren op Selsdon Park bij Croydon, waar wij ook
tot voor twee weken woonden, nogal gespookt had. Terwijl zij op het terras zaten
schoten er opeens twee zware Duitsche bommenwerpers op geen 40 meter van het
hôtel langs, vlak bij den grond tusschen de boomen, achtervolgd door een Hurricane.
Hoewel ik mij 's ochtends beter gevoeld had, werd ik in den loop van den middag
weer flink beroerd en ging dus maar om 4 uur naar huis, waar ik door onze
Hongaarsche keukenprinses goed verzorgd werd met heete whiskey en aspirine.

Dinsdag 20 augustus 1940
Gisteravond ben ik toch maar voor 't eten opgestaan en heb in kamerjas met Welter
gegeten, die overigens belangwekkend nieuws had. Van Kleffens had dien middag
een vergadering van den Ministerraad aangevraagd over het volgende177: Zaterdag
is van onze Gezant te Stockholm178 een dossier binnengekomen over vredespogingen
ondernomen door Plesman. Plesman was tot de conclusie gekomen, dat de oorlog
nu maar moest worden beëindigd en had aan eenige vooraanstaande personen in Den
Haag, o.a. Snouck Hurgronje, gevraagd, of er bezwaar was, dat hij met Goering zou
gaan praten, als dat mogelijk bleek. Via één van zijn piloten, den Zweed Graaf von
Rosen, een familielid van Goering's eerste vrouw179, en, als ik 't goed weergeef, den
Duitschen gezant in Stockholm180, werd het onderhoud gearrangeerd en Plesman had
op 24 Juli een gesprek van drie uren met Goering, waarin deze Plesman uitvoerig de
Duitsche vredeswenschen uiteenzette.
Toen Plesman vroeg, of hij die via Van Kleffens aan de Britsche Regeering mocht
overbrengen, werd één dag beraad gevraagd, waarna na overleg met Hitler
instemmend werd geantwoord. De voorstellen zouden echter via onzen Gezant in
Zweden aan Van Kleffens worden overgebracht en men was reeds met de codeering
begonnen, toen werd medegedeeld, dat de Duitschers de overbrenging van de
voorstellen toch niet wenschten, omdat de Britten dat als bewijs van zwakheid zouden
opvatten. (Dat was m.i. slechts een truc, om de voorstellen over te krijgen, zonder
dat zij door de Duitschers zouden zijn gedaan; de bedoeling is kennelijk geweest dat
zij tóch overkomen.) Die voorstellen
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nu zijn per luchtpost ontvangen en werden in den Ministerraad van hedenmiddag
besproken181.
Zij komen op het volgende neer:
Engeland geeft alle bemoeienis met het vasteland van Europa op, doch behoudt
zijn geheele Empire (ook de voormalige Duitsche koloniën?); in Amerika zijn de
U.S.A. de baas.
Nederland, België, Noorwegen en Denemarken worden politiek weer geheel
onafhankelijk; Frankrijk eveneens (na afstand van gebied?). Economisch zou
Duitschland op die landen een zekere contrôle behouden.
Polen en Tsjechoslowakije zouden een zekere mate van autonomie krijgen.
Gibraltar zou aan Spanje moeten komen, Malta aan Italië, doch beide moeten volledig
worden ontwapend. Zoodra de oorlog is afgeloopen, zal Duitschland Engeland helpen
om Japan onder den duim te krijgen.
Ik geloof nooit, dat Engeland dit alles, zou aanvaarden; vooral het afstand doen van
eenige bemoeienis met Europa nemen ze niet aan.
Voor ons ben ik als de dood voor de ‘zekere contrôle op economisch gebied’, een
zeer rekbaar begrip, dat de Duitschers natuurlijk naar zich toe zullen rekken en dat
zoo gemakkelijk tóch politieke consequenties kan krijgen. Bovendien, wij moeten
geen enkele controle hebben van het land, dat ons zoo laaghartig heeft aangevallen
en overweldigd.
Ik wees Welter dadelijk op mijn bezwaren en hoe bedrukt ik was, dat we in zoo'n
constructie met geen enkel land, ook niet ten behoeve van Indië, afspraken zouden
kunnen maken op economisch gebied zonder toestemming van Duitschland:
onaanvaardbaar! Hij vond 't echter klaarblijkelijk niet zóó ernstig en laat zich m.i.
veel te veel leiden door de leus: ‘Duitschland heeft nu eenmaal den oorlog gewonnen
en wij moeten reëele politiek voeren’. Dat is, blijkens de heden verkort ontvangen
brochure-Colijn182, ook diens standpunt. Ik zie 't misschien allemaal te kinderlijk en
te idealistisch, maar ik vind het puur défaitisme, al wat zweemt naar behoud van
eenige Duitsche zeggenschap over ons.
De Ministerraad heeft goedgevonden, dat Van Kleffens nog dienzelfden middag
(gisteren) de zaak aan Halifax zou voorleggen onder mededeeling, dat de
Nederlandsche Regeering die voorstellen ‘niet zonder
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Het dossier Plesman arriveerde op 17 autustus in Londen. Van Kleffens bracht het
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voorbehoud’ overbrengt. M.i. een zeer bedenkelijke toevoeging, die immers
impliceert, dat men in het algemeen de denkbeelden wel aannemelijk acht183!

Woensdag 21 augustus 1940
Welter vertelde mij, dat De Geer in den Ministerraad nuchterweg had medegedeeld,
dat hij van zijn voornemen om naar Zwitserland te gaan had afgezien, omdat er geen
vliegverbinding Barcelona-Genève schijnt te zijn184. Hoogst zonderling, vooral met
den achtergrond, dien men algemeen aan zijn vertrek meende te moeten geven.
Van Kleffens had gisteren het aangekondigde onderhoud met Halifax, waarbij hij
mededeeling deed van de door bemiddeling van Plesman ontvangen Duitsche
voorstellen. Halifax antwoordde dat Engeland op elk moment toegankelijk is voor
voorstellen, doch zeer sceptisch staat tegenover Duitsche toezeggingen; komt er
vrede zonder dat het Hitlerrégime vernietigd is, dan gaan de democratieën natuurlijk
weer ontwapenen en over een tijd slaat Hitler opnieuw zijn slag. Bovendien is de
Britsche Regeering zeer tevreden over het verloop van den luchtoorlog tot dusverre
en vindt het moment voor vredesonderhandelingen juist thans niet bijzonder geschikt:
ik had niet anders verwacht.
Churchill hield hedenmiddag een knappe, maar zeer onverzoenlijke rede in het
Lagerhuis, waarin hij o.m. met nadruk en onder toejuichingen verklaarde dat geen
voedsel de Britsche blokkade zou passeeren, ook niet voor de overweldigde
volkeren185. Misschien kán Engeland momenteel niet anders, en misschien kán
Churchill niet anders spreken, maar dan had men Van Kleffens die gisteren Halifax
bezocht o.a. over onze inzichten inzake relief, wel vooraf even kunnen inlichten, dat
Churchill zoo ging spreken: Halifax had nl. Van Kleffens toegezegd, dat hij Churchill
vóór hij voor zijn rede naar de House of Commons ging nog zou spreken en minst
genomen behoefde Van Kleffens niet eerst uit de courant te vernemen hoe weinig
zijn démarche had uitgericht.
Gisteren zijn eenige honderden Nederlanders van Paddington Station naar
Zuid-Wales, naar het Hollandsche militaire kamp vertrokken voor eerste oefening.
Prins Bernhard was aan het station om ze goede reis te wenschen. De berichten uit
dat kamp zijn nu veel beter dan in den
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eersten tijd, toen het nogal een bende was. Onder commando van kolonel Sas zijn
discipline en geest veel vooruitgegaan.
Over de prestaties van onze Marine zijn de berichten altijd uitstekend.
Gisteravond vrij laat gewerkt: ben bezig aan een voor Indië m.i. zeer nuttig, vrij
omvangrijk verslag van mijn werk hier over het eerste (hopelijk laatste!) kwartaal186.
Ik betrapte mij erop, dat toen ik gisteravond de lift hoorde naar bovenkomen - je
hoort een ‘tik’ bij elke verdieping, totdat hij bij ons op de zesde is - ik in mijn
onderbewustzijn de verwachting had, dat jij met de jongens ging verschijnen, als hij
boven was! Maar er gebeurt niets en er is nog altijd zelfs niet een brief.....

Donderdag 22 augustus 1940
Italië is Griekenland op de gebruikelijke wijze aan het chanteeren: men kent het
recept langzamerhand187. Komt er nu ook oorlog in den Balkan?
Er zijn hier nu bijkans elken dag airraid warnings en in de buitenwijken van Londen
wordt hier en daar schade aangericht; men hoort er echter weinig over en hier in de
buurt is het zeker nog niet van beteekenis. Belachelijk is - voorshands - het bericht
van de Duitsche radio, dat er op Londen een aanval zou zijn gedaan van 2000
vliegtuigen en dat Londen overal in brand zou staan.

Vrijdag 23 augustus 1940
Gisteren geluncht met een ouden Gymnasiumvriend, W.C. Posthumus Meyjes188, die
onlangs hier aangekomen is met vrouw (Française)189 en twee kinderen van 6 en 8
jaar; zij hebben een zeer zware reis gehad: van Cannes via Frankrijk, over de
Pyreneeen, door Spanje en Portugal naar Lissabon, vanwaar zij met een vliegtuig
hierheen zijn gekomen.
Merkwaardig is hetgeen zij over de stemming in Frankrijk vertelden: op hun lange
reis, waarop zij zeer vele menschen spraken, hadden zij slechts één man ontmoet,
die den Pétain-vrede goedkeurde: het grootste deel van de bevolking zou woedend
zijn over dit verraad en het zou in Frankrijk sterk gisten; velen verwachten een
opstand. Toen ik wees op de practische onmogelijkheid van een opstand van een
ontwapend
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volk tegen een modern, gemechaniseerd bezettingsleger, hield Posthumus Meyjes
vol en zegde toe mij in contact te zullen brengen met één van de officieren van
Generaal de Gaulle, commandant van het Vrije Fransche Leger hier in Engeland.
Hij was op zijn reis kilometerslange colonnes Fransche soldaten tegengekomen, zeer
heftig over het feit, dat zij zelfs geen gelegenheid hadden gehad om tegen de
Duitschers te vechten: de vrachtauto's waren alle beschilderd met groote witte letters:
‘les Ecoeurés’190.
De algemeene opinie hier over Frankrijk is met dit beeld volkomen in tegenstelling:
wanhoop, doffe verslagenheid, woede tegen Engeland. Wat is de waarheid?
Gisteravond aten Michiels en zijn vrouw191 en Peekema hier en werden allerlei
politieke problemen besproken.
Michiels zou, mét zijn bezwaren, m.i. een veel betere Minister van Buitenlandse
Zaken zijn dan Van Kleffens, die wel intelligent is, maar geen staatsman en te weinig
geraffineerd. Van Kleffens ziet bovendien erg naar hetgeen het hof wil. Maar er is
m.i. heel weinig kans, dat Michiels Van Kleffens zou opvolgen, zelfs als deze premier
zou worden, want Michiels is uit de gunst van H.M., onder meer omdat hij destijds
Prins Bernhard heeft aangeraden niet uit Zeeuwsch-Vlaanderen weg te trekken, toen
daar nog werd gevochten: het was de Koningin nl. die Bernhard had bevolen naar
Londen terug te komen, hetgeen hij tenslotte met grooten tegenzin had gedaan192.

Zaterdag 24 augustus 1940
Gisteren is er weer een heele nieuwe phase ingetreden in onze interne politieke
verhoudingen. Het blijkt nl., dat De Geer de Koningin, in strijd met de veronderstelling
van den geheelen Ministerraad, niet had ingelicht over zijn - sedertdien opgegeven
- plannen om naar Zwitserland te gaan193. Nu is dat toch uitgelekt en H.M. ter oore
gekomen, die zeer vertoornd is en De Geer heeft verzocht ontslag te nemen: Zij heeft
m.i. groot gelijk, maar de gelegenheid is Haar kennelijk zéér welkom en het is steeds
duidelijker, dat er om H.M. heel ernstig gekuipt en samengezworen wordt. De
Ministers zijn zeer onthutst en de vraag is nu, of het heele Kabinet zijn portefeuilles
ter beschikking van de Koningin moet stellen of niet.
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Zie p. 98.
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Vanmorgen zijn Van Kleffens, Welter en Albarda namens het geheele Kabinet bij
Hare Majesteit geweest om Haar te wijzen op de ongewenschtheid, speciaal tegenover
de publieke opinie in Nederland van het brengen van veranderingen in de Regeering
door een ontslag aan De Geer. Het bleek, dat de Koningin niet alleen grieven had
tegen De Geer in verband met het Haar niet meêdeelen van zijn plan om naar
Zwitserland te gaan, maar ook om zijn gebrek aan leiding en aanpassingsvermogen;
m.i. geheel terecht. Maar waarom moet de zaak zoo weinig elegant worden aangepakt?
De Koningin hield de zaak in beraad.
's Middags met Welter naar een revue, nogal armelijke nabootsing van een Parijsche
spectacle, waar ik vrij katterig vandaan kwam. 's Avonds maar weer gewerkt: naar
lezen staat mijn hoofd gewoonlijk niet.
Wat ik eigenlijk niet begrijp en mijzelf zelfs een beetje kwalijk neem, is dat ik vrij
goed slaap en zelden wat behoef in te nemen.

Zondag 25 augustus 1940
De airraids hebben de laatste dagen een nieuw aspect gekregen. Op de kustplaatsen
geschieden zij massaal met zeer groote aantallen (bijvoorbeeld 600), maar naar het
binnenland en naar Londen toe met veel kleinere aantallen, die van groote hoogte af
brandbommen gooien en vooral 's nachts.
Vannacht zijn voor het eerst bommen op de City gegooid: kantoren en een kerk
in brand. Zware aanvallen, groote schade en vrij wat dooden op de badplaats
Ramsgate. (Ik zit dit Maandagavond om half negen te schrijven; ben nl. wat achter
geraakt en nu beginnen de sirenes weer van alle zijden haar luguber geloei; zouden
jullie dat ook telkens weer moeten hooren?) Welter en ik gaan tot dusverre maar niet
in den schuilkelder: misschien is het stom, maar 't is niet misplaatste heldenmoed,
doch het gevoel dat als wij telkens, meestal ook tweemaal per nacht naar beneden
gaan, we geen behoorlijke slaap meer zullen krijgen en dit kan nog maanden zoo
voortgaan, misschien - maar dat geloof ik niet! - zelfs jaren. En de Engelschen
bombardeeren op dezelfde wijze Duitschland en Italië.
Het wordt langzamerhand pure destructie en doodmaken van burgers, vrouwen
en kinderen over en weer. Afschuwelijk, waar moet dat heen? 't Mist zijn effect niet
geheel en men bemerkt, dat de menschen hier ook bezorgd, zij 't nog niet ‘paniekig’
worden.
Vanochtend weer naar de Hollandsche kerk in de City geweest: eerst laat in den
dienst ontdekte ik, dat de Koningin in de bank naast mij zat, nogal achterin, een plaats
of vijf van mij af. Bijna niemand had Haar opgemerkt.
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's Middags met Welter een wandeling gemaakt in St. James' Park en 's avonds maar
weer aan den arbeid.

Maandag 26 augustus 1940
Vannacht weer eenige airraids: verschillende - de meeste - menschen, welke ik sprak,
zijn eenige uren in de shelters geweest: ze zullen m.i. daarmee vanzelf moeten
ophouden, want dit wordt voor hen een cumulatief, opstapelend tekort aan slaap, dat
zich zeker wreken zal.
Geluncht met Van Boetzelaer, die benoemd is tot Gezant in Washington, weliswaar
onder Loudon, die allang nogal erg ziek is - aderontsteking -, doch die men wel wil
uitschakelen, hetgeen mij zeer noodig lijkt. Volgens onze berichten van den
Gouverneur-Generaal is de legatie in Washington volkomen ontredderd en gebeurt
er bijna niets194 en dat op zoo'n post in zulk een tijd! Er wordt ons arme land niet veel
bespaard.
Van Boetzelaer maakt een heel prettigen en intelligenten indruk, maar geen
krachtfiguur. We spraken over allerlei onderwerpen, die voor ons in Amerika van
belang zijn, vooral natuurlijk de Japansche kwestie, maar ook over relief voor Holland,
rubber, tinverkoopen, credieten voor de Indische defensie. Hij vertrekt morgen per
Clipper naar Nieuw York.
's Avonds vertelde Welter mij in strikt vertrouwen, dat de Koningin erop is blijven
staan, dat De Geer ontslag neemt195, niet slechts als premier, doch ook als Minister
van Financiën. Vanmiddag behandelde de Ministerraad deze zaak en besloot zijn
portefeuilles ter beschikking van de Koningin te stellen: dat is aanstonds geschied.
Wat nu?
Het besluit is m.i. niet juist: de Koningin moge het ontslag van De Geer op zeer
onelegante wijze hebben behandeld, vaststaat, dat hij tegenover Haar ernstig en défaut
is geweest en bovendien momenteel volstrekt ongeschikt is.

Dinsdag 27 augustus 1940
Vannacht bijna zeven uur lang airraid boven Londen, verreweg de langste dien wij
nog gehad hebben. - - Natuurlijk verspreiden de Duitschers fantastische berichten over hun successen
in Engeland: wat zouden jullie ervan hooren en denken? Zouden jullie je ongerust
maken? Of beluisteren en gelooven jullie de radio uit Londen?
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Allemaal vragen, waarop ik toch voorloopig geen antwoord krijg.
Nog altijd geen enkele brief van je. ‘Familie Hart allright’: 't eenige bericht in 3½
maand. Nog niemand heeft antwoord gehad op de brieven via Cook; in zooverre is
dat nog een troost; maar op mijn andere pogingen is ook nog geen antwoord. Jullie
bent in de macht van den vijand, maar jullie bent met zijn drieën en ik ben nu bijna
een jaar alléén, met enkele onderbrekingen. Enfin, hopen, gelooven, vertrouwen,
doorzetten. Maar ik kan zoo moeilijk zonder je voorttobben, Joke!
Middernacht
Wat ben ik blij, dat ik jullie portretten en je briefje van 14 Mei heb; elken avond
lees ik het vóór je - even - glimlachende portret door, mijn Gioconda. God behoede
jullie.

Woensdag 28 augustus 1940
De luchtaanvallen op Engeland nemen, naar het voorkomt, nog steeds in intensiviteit
toe. Meestal is er overdag twee tot vier of vijfmaal luchtalarm: dan zijn het groote
Duitsche formaties van honderd tot vier- of vijfhonderd, die de zee oversteken en
dan op de kust en in het binnenland groote hoeveelheden brandbommen werpen. In
het algemeen bereiken tot dusverre deze aanvallen Londen nog niet. Maar 's nachts
is de situatie anders: sinds enkele dagen is er geregeld luchtalarm tusschen 9 en 9.30
namiddag en dat duurt dan uren voort. Gisternacht duurde het zelfs zes en een half
uur.

Donderdag 29 augustus 1940
Aan Gerbrandy, Minister van Justitie, heeft de Koningin opdracht gegeven een nieuw
kabinet samen te stellen, dat wel niet veel zal afwijken van het vorige: de heele crisis
wordt - terecht - diep geheim gehouden en ook als er een nieuwe premier is, zal niet
worden bekend gemaakt, dat de geheele ministerraad demissionnair is geweest.
Lamping en ik zullen, buiten Beelaerts en Van Tets, wel de eenigen buiten het kabinet
zijn, die van de zaak afweten.
Ik heb mijn denkbeelden over een organisatie van de relief te zijner tijd voor
Holland in een vijftal punten vastgelegd, waarmee mijn Minister instemt. Ik ondervind
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart tot dusverre al heel weinig medewerking, ja
zelfs tegenwerking, in wezen omdat het niet hunne ideeën zijn en zij dit als hun
terrein beschouwen. Ik blijf mijn pogingen voortzetten maar 't is nogal erg
teleurstellend.
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‘Algemeene denkbeelden over de organisatie van relief voor Nederland
1 Aan de Commissie ware op te dragen een orienteerend onderzoek in te stellen
naar de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de denkbeelden, uiteengezet in
den brief van den Minister van Koloniën aan den Minister van Staat, Minister
van Financiën, No. C/30 van 17 Juli 1940196, nader toegelicht in de nota van
eerstgenoemden Bewindsman van ca. 15 Augustus197, waarbij ten volle dient te
worden rekening gehouden met de beschouwingen van den Minister van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, vervat in diens nota van 24 Juli198.
2 Der Commissie worde verzocht, indien en voorzoover haar onderzoek tot
constructieve resultaten leidt, de noodige voorstellen tot uitvoering van hare
denkbeelden te formuleeren.
3 Bij haren orienteerenden arbeid schenke de Commissie in ieder geval aandacht
aan de volgende onderwerpen:
a het tot standbrengen van een aan kooporganisatie met centrale leiding te Londen
en met correspondeerende organisaties in onze Overzeesche Gewesten en
agentschappen in andere daarvoor in aanmerking komende centra.
Toelichting. Gedacht wordt aan eene organisatie, die, op last van de Regeering,
op elk moment tot concrete aankoopen kan overgaan, zoowel van eerste
levensbehoeften, als van grond- en hulpstoffen voor het bedrijfsleven aan welke
Nederland behoefte zal kunnen hebben, zoodra bevrediging van die of van een deel
van die behoeften weder uitvoerbaar zal zijn geworden. De organisatie zou op de
hoogte moeten blijven van marktprijzen, exportinstituten, betalingsvoorwaarden,
opslagmogelijkheden en -kosten en trachten a priori zoo gunstig mogelijke
leveringsvoorwaarden te bedingen.
Ook dient volle aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid voor
samenwerking met instanties van andere landen, die relief van het vasteland van
Europa voorbereiden, zoowel teneinde het effect van den arbeid te verhoogen, als
om onderlinge concurrentie bij de aanschaffing tegen te gaan.
Voorts zal het van veel belang zijn gebruik te maken van de outillage, de kennis
en de ervaring van het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische bedrijfsleven, voor
zoover de leiding daarvan thans buiten Nederland is gevestigd.
b Het tot standbrengen van een stelsel voor samenwerking met de Nederlandsche
reederijen, teneinde aanstonds, wanneer dat noodig zal
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zijn, de beschikking te verkrijgen over voldoende scheepsruimte op de daartoe
benoodigde plaatsen voor belading met Regeeringsgoederen.
Toelichting. Nauwe samenwerking met de Nederlandsche Scheepvaarten
Handelscommissie worde overwogen, hoewel overigens wel voornamelijk zal moeten
worden gebruikgemaakt van schepen in de zg. ‘reserved lines’199, aangezien het altijd
onzeker zal zijn, in hoeverre men op korten termijn de vrije beschikking zal kunnen
verkrijgen over de aan de Britsche Regeering verhuurde schepen: daarom zal ook
ten deze eene regeling voor de samenwerking met de Indische instanties moeten
worden voorbereid.
c Het scheppen van een dynamisch financieringsapparaat ten behoeve van
eventueele aankoopen.
Toelichting. Hierbij kan stellig uit de ervaringen opgedaan met de Nederlandsche
Landbouwcentrales, het Bureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd en het Indische
Voedingsmiddelenfonds, voordeel worden getrokken. Met de mogelijkheid van snelle
mobilisatie van vrij aanzienlijke bedragen worde rekening gehouden.
d Het - uiteraard zeer geheim - organiseeren van een documentatieen
inlichtingendienst nopens den stand van de voedselvoorziening en den toestand van
het economische leven in Nederland, teneinde op elk moment althans eenig denkbeeld
te hebben van hetgeen vermoedelijk noodig zal blijken.
Toelichting. Hiervoor kan geregeld en opzettelijk beluisteren van de radioberichten
uit Nederland zeer nuttig zijn (distributieberichten; economische berichten over
uitbreiding of inkrimping van bedrijven, over uitvoeren naar Duitschland; over
vervanging van middelen voor de behoefte-bevrediging). Documentatie van vroegere
luisterberichten zal daarbij noodig zijn.
Voorts is gedacht aan het geven van instructies aan onze diplomatieke en consulaire
posten in neutrale landen, teneinde voor dergelijke berichtgeving langs alle kanalen
aanvulling te verkrijgen; ook economische berichtgeving over Duitschland is hierbij
van indirect groot belang. Denkbaar is ook, dat ten deze zekere medewerking valt te
verkrijgen van het Internationale Roode Kruis, mits de zaak met veel tact en
voorzichtigheid wordt aangepakt. Dat bij voorbaat vaststaat, dat ten deze veel
moeilijkheden zullen worden ondervonden, mag geen reden zijn om dit werk als
onmogelijk te kenmerken, voor het langs alle wegen zal zijn beproefd.
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Dit waren Nederlandse schepen die in september 1939 niet op Europa voeren en daarom niet
in aanmerking kwamen voor verhuur door de Netherlands Shipping and Trading Committee
Ltd. aan de Britse regering.
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e Organisatie van een geregelde rapportage over de werkzaamheden van de Regeering
ten deze, voor zoover daaraan ruchtbaarheid kan worden verleend, via onze
radioberichtgeving uit Londen geregeld aan Nederland te rapporteeren.
Toelichting. Dit zal met veel beleid moeten geschieden; zakelijk, bezadigd, zonder
grootspraak, doch niettemin met scherpen zin voor de groote propagandistische
waarde van dergelijke berichten. Een secundair, doch zeer belangrijk oogmerk kan
hiermede worden verbonden: de Nederlandsche autoriteiten in Nederland geraken
op de hoogte en kunnen zich aldus volledig voorbereiden op de taak, die hun wacht,
zoodra de uitvoering van den arbeid mogelijk wordt, waarbij vooral gedacht wordt
aan een snelle berichtgeving t.z.t. aan de Koninklijke Nederlandsche Regeering over
de in Nederland bestaande behoeften.
Het schijnt noodig, dat het onder d behandelde punt niet voor radiodistributie in
aanmerking komt, doch wel zullen deze algemeene radiomededeelingen kunnen
bijdragen tot vergemakkelijking en stimuleering van den door ons bedoelden arbeid’.

Vrijdag 30 augustus 1940
Gerbrandy heeft zijn kabinet gevormd; De Geer valt dus uit; Welter krijgt Financiën
erbij ad interim, Van Boeyen Algemeene Zaken. Dat Welter Financiën krijgt is
belangrijk, omdat hij, als hij doorzet, nogal wat voor de Indische defensie zal kunnen
bereiken en voorts, omdat hij niet afkeerig is van maatregelen om het goud van de
Nederlandsche Bank in Amerika en Engeland te onteigenen, een zaak van het
allergrootste belang voor de toekomst, waarop ik al vele weken aandring: als alle
Nederlandsche maatschappijen haar dollars (als goudwaarden) moeten inleveren in
Amerika en elders en daarvoor guldens terugkrijgen - en dit is recht volgens onze
deviezenbepalingen en die van Indië, Suriname en Curaçao - dan is het volkomen
rationeel, billijk en verstandig dat dit ook met het goud van de Nederlandsche Bank
geschiedt. Ik hoop, dat Welter hieraan zal blijven vasthouden.
Het ligt in de bedoeling, de wijziging in het kabinet niet bekend te maken tot na
den verjaardag van de Koningin, om allerlei gepraat als er vele Hollanders bijeen
zijn op dien dag te voorkomen200.
Ik geloof, dat de geregelde nachtelijke aanvallen op Londen ten doel hebben het
moreel van dit land te schokken en voorloopig nog niet zoo-
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Het aftreden van De Geer en het formeren van een nieuw kabinet door Gerbrandy werd op
3 september bekendgemaakt. Zie voor de totstandkoming van het eerste kabinet-Gerbrandy
ook Verslag PEC, 2A, 210-213.
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zeer om in Londen groote schade aan te richten, dit laatste uit vrees voor represailles
op Berlijn: wel laten de Duitschers elken nacht vrijwat bommen op Londen vallen,
maar dit is om de vrees levendig te houden. Den heelen nacht hooren wij Duitsche
vliegtuigen over het huis gonzen; telkens zwaar luchtafweergeschut uit Regent's
Park, hier vlak bij en nu en dan het vallen van bommen; de hemel is voortdurend
onrustig witgestreept door de speurende zoeklichten.
Wij gaan nog niet naar de schuilplaats, niet uit heldenmoed, maar omdat we dan
elken nacht onze slaap zouden missen en ongeschikt voor ons werk zouden worden;
dat is bij velen al te bemerken en m.i. zal men hier spoedig radicaal overstag moeten
gaan en geen sirenes meer laten gieren, op straffe dat het geheele land en de productie
volledig gedesorganiseerd wordt, precies wat Hitler wil!
Men heeft hier allerlei slogans: ‘save for victory’, ‘dig for victory’ (groenten
planten), ‘lend for victory’. Ik verzon een nieuwe slogan, die al opgang maakt: ‘sleep
for victory’.
Maar of we dit zullen blijven doen, als de bommen hier vlakbij gaan vallen,
betwijfel ik toch: 't zou trouwens onverstandig en zeker in strijd met jouw wenschen
zijn, denk ik. De houding van het publiek in het algemeen is wel flink, maar velen,
heel velen, zijn kennelijk erg zenuwachtig. Ik vond ons goede Haagsche publiek in
de dagen van 10-15 Mei, toen het gevaar, vooral na het bombardement van Rotterdam,
nog grooter leek, moediger en zeker intelligenter.

Zaterdag 31 augustus 1940
Verjaardag van de Koningin. Hare Majesteit is niet te bewegen geweest persoonlijk
deel te nemen aan eenigerlei viering van Haar verjaardag, wilde dien in eenzaamheid
thuis in Eaton Square doorbrengen. Men heeft het moeten respecteeren.
Overigens heeft het Comité ‘Neerlands Vrijheidsdag’ alle eer van haar werk. 's
Morgens diensten in de Protestantsche Kerk, in een Katholieke kerk en in een
Synagoge, alle stampvol. In de Hollandsche Kerk, waar ik heenging, was geen plaats
over. De kerk was heel mooi versierd met oranje, rood-wit-en-blauwe bloemen en
met vlaggen: een erg ontroerende dienst, niet zoozeer door de preek van ds. van Dorp
als door de zeer ernstige stemming van het publiek.
's Middags was er een bijeenkomst in de groote Queen's Hall voor alle Hollanders:
er was geen plaats onbezet en er heerschte een onbeschrijfelijke geestdrift, vooral
toen Prins Bernhard op het podium verscheen in zijn nieuwe kolonelsuniform en
namens de Koningin een zeer eenvoudige, maar warme toespraak hield. Minutenlang
hield het gejuich aan.
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Duizenden menschen zongen daarna gezamenlijk een heele serie vaderlandsche
liederen. Allen droegen oranje.
't Was een heele mooie middag, doch ik, en vele anderen, kwamen er erg
gedeprimeerd vandaan. Hoe zou 't bij jullie in Holland vandaag zijn? Dat houdt ons
voortdurend en voortdurend bezig201.

Zondag 1 september 1940
Weer een Zondag. 's Middags maar weer met Welter gewandeld in Richmond Park.
Het kost mij moeite om mijn opgewektheid, werklust en optimisme te bewaren, en
dat is juist zoo noodig, omdat Welter de neiging heeft van alles den somberen kant
te zien en elk ongunstig bericht - en er zijn er vele! - zoo pessimistisch mogelijk te
bekijken. Slapen, eten en werken, werken, slapen en eten en nooit, nooit, nooit eens
een opwekkend bericht; nu weer groote diplomatieke successen van Duitschland en
Italië in den Balkan: regeling tusschen Hongarije en Roemenië202.
En geen enkel bericht van jullie; ‘familie Hart allright’: dáár moet ik op leven.
Goddank, dat ik mijn vaste vertrouwen op God en ons uiteindelijk weerzien kan
behouden en mijn vaste overtuiging, dat dit geen jaren kan voortgaan. Anders hield
ik het niet uit. En ik ben nog een van de meest opgewekte en houd er bij velen den
moed in. Men moest eens weten, hoe 't mij vaak te moede is.
Strijk en zet zegt Welter zoo tegen half twaalf elken avond met een zware zucht:
‘Kom laten we maar naar bed gaan; ik hoop, dat we niet te erg gestoord worden’, en
dan gaan we maar weer naar onze slaapkamer, totdat er weer een dag begint met
slechte berichten over den oorlog en géén berichten van of over jullie. Mijn verhaal
is eentonig en somber, maar kan ik dat helpen?
De scholen zullen dezer dagen in Holland beginnen. Kun jij dat nog betalen? Waar
zit je? Heb je onze mooien inboedel moeten verkoopen en het heerlijke huis moeten
ontruimen en al die ellendige dingen alléén moeten opknappen onder den verdomden
Duitschen druk?
Ik weet niets en nog eens niets! Kwam er maar eens een lichtstraal.
Terwijl ik dit schrijf is er het gewone luchtalarm: de Duitsche vlieg-
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Zie voor de viering van koninginnedag in bezet Nederland De Jong, Het Koninkrijk, IV,
299-301.
Door arbitrage van Duitsland en Italië kwam op 30 augustus 1940 een regeling tussen
Roemenië en Hongarije tot stand over betwiste grensgebieden, waarbij tweederde van het
in 1919 door Hongarije aan Roemenië afgestane grondgebied door Roemenië teruggegeven
werd. De tekst van de overeenkomst is afgedrukt in De Martens, Nouveau Recueil Général,
38, 338.
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tuigen gonzen boven ons huis. Maar dat zal bij jullie ook wel zoo zijn: de Duitsche
radio zegt, dat de Engelschen bommen hebben gegooid in tuinen in het noorden van
Den Haag203. Dat is ook niet geschikt om mijn ongerustheid weg te nemen.
't Is kwart voor één, wel te rusten!

Maandag 2 september 1940
Twee zaken houden mij erg bezig, die, helaas, niet tot mijn competentie behooren;
dat is de voorbereiding van de ravitailleering van Holland, zoodra dat tijdens of
dadelijk na den oorlog noodig en mogelijk wordt. Het zou een kolfje naar mijn hand
zijn, als mij dat werd opgedragen: ik zou dan het gevoel hebben direct en indirect
voor jullie welzijn bezig te zijn.
Maar bij de werkverdeeling van het gereorganiseerde kabinet is deze zorg - en
natuurlijk niet ten onrechte - aan Steenberghe toebedeeld en nu zullen Lamping en
Philipse, die hun geheele leven nog niets hebben moeten organiseeren, dit werk
moeten voorbereiden. Toch hoop ik, dat ze wel genoopt zullen worden mij bij de
zaak te betrekken.
De204 andere zaak is de Regeering ertoe te bewegen een principieele bespreking
met de Britsche te vragen; dat is, ergerlijk genoeg, nog nimmer gebeurd. Altijd - en
dat is ook niet vaak - spreekt Van Kleffens alléén met Halifax en hij (K) is geen
staatsman en bovendien veel te zeer geneigd zonder meer achter de blunderende
Britten aan te lopen.
De oorlogvoering, de oorlogssituatie raakt heel ons volksbestaan en is zaak van
het geheele Kabinet, niet voor een, nog niet eens erg gezaghebbenden Minister van
Buitenlandsche Zaken alleen.
De kwestie zal nu dezer dagen in het gereorganiseerde ministerie aan de orde
worden gesteld. Ik maakte voor Welter een schets op voor een tot de Britsche
Regeering te richten inleidende nota, welke ik hier weergeef, als de opinie van
verschillende onzer representeerende. Eerst als men die bespreking zal hebben gehad,
zal men zich eenig denkbeeld kunnen vormen over de Britsche plannen en ook over
de vraag of het gerechtvaardigd is den oorlog voort te zetten, nu men weet, dat
Duitschland bijzonder op vrede is gesteld en tot een aannemelijken vrede wellicht
bereid is:
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In de ochtend van 30 augustus wierpen Engelse vliegtuigen boven het noordelijk deel van
Den Haag drie brandbommen. (Mededeling van de gemeentearchivaris van Den Haag aan
de bewerker, 29 september 1975).
Het volgende deel van deze dagnotitie is ook afgedrukt in DBPN, I, no. 340.
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‘De Nederlandsche Regeering zou op prijsstellen de gelegenheid tot een openhartige
bespreking met de Britsche Regeering inzake den stand van de allied cause bij den
aanvang van het tweede oorlogsjaar en inzake de wijze waarop en de middelen met
welke men zich voorstelt den oorlog tegen den gemeenschappelijken vijand tot een
gunstig einde te brengen.
De Nederlandsche Regeering is overtuigd, dat zulk een bespreking nuttig zal
blijken, eenerzijds ter versterking van de banden van bondgenootschap, anderzijds
omdat een vollediger oriëntatie nopens den huidigen stand van zaken en nopens de
richtlijnen, welke men voor de voortzetting van den oorlog zich voorstelt te volgen,
H.M.'s Regeering nog beter dan thans zullen in staat stellen op doeltreffende wijze
de oorlogsoogmerken te helpen nastreven.
Van zelfs nog grooter beteekenis is het voor de Nederlandsche Regeering, dat hare
verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van het door den vijand bezette deel
van het Nederlandsche Rijk, doch niet minder tegenover die in de onder haar effectief
bestuur staande overzeesche gebiedsdeelen medebrengt, dat zij zorge zoo goed
mogelijk op de hoogte te blijven van den gang van zaken en van de voornemens en
verwachtingen harer bondgenooten.
Die verantwoordelijkheid is juist in dit tijdsgewricht er niet eene van louter
principieele beteekenis: zij is bij uitstek van practischen aard.
Het schijnt dienstig hieraan een enkel woord te wijden.
De situatie in het Verre Oosten geeft sedert geruimen tijd, zoowel de Britsche als
de Nederlandsche Regeering reden tot ernstige bezorgdheid en vereischt tegenover
Japan een moeilijk beleid, dat wijze tegemoetkomendheid in het practische koppelt
aan onverzettelijkheid in het principieele.
Het behoeft nauwelijk te worden gesteld, dat de toekomstige politiek van Japan
volkomen afhankelijk is van de ontwikkeling van de politieke verhoudingen en van
de krijgsverrichtingen elders in de wereld; dat het voor de practische politiek welke
Nederland in het Verre Oosten voert, een levensbelang is steeds op de hoogte te zijn
van de inzichten en verwachtingen van zijn bondgenooten, behoeft geen betoog.
Van evengroot belang is dit inzicht voor de verantwoordelijkheid van de Regeering
voor de bevolking in het bezette deel van het Rijk.
Het is de Nederlandsche Regeering bekend, hoezeer de Britsche de bezwaren
gevoelt van een blokkade van het vasteland van Europa, die naarmate hare intensiviteit
en doetreffendheid grooter en hare duur langer is, te ernstiger consequenties zal
hebben voor de bevolkingen van de door Duitschland overweldigde gebieden.
Indien die blokkade, tezamen met de overige factoren van het gealli-
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eerde oorlogsprogramma, inderdaad zal kunnen leiden tot het breken van den
Duitschen weerstand en een daardoor zegevieren van het geallieerde oorlogsdoel
voordat dan wel zonder dat Europa op onherstelbare wijze tot hongersnood, wanhoop
en duurzame verarming zal zijn gebracht, dan zal het, hoe hard het ook valle, met
de verantwoordelijkheid van de Nederlandsche Regeering tegenover haar eigen volk
in overeenstemming zijn te brengen de geallieerde zaak te blijven dienen, zelfs ten
koste van ernstig ongerief van dat eigen volk, omdat daarmede voor dat volk een
hooger en meer duurzaam doel wordt bereikt.
Hoe groot ook het vertrouwen van de Nederlandsche Regeering in de Britsche is,
haar eigen verantwoordelijkheid laat niet toe, dat zij ten deze geheel op het kompas
van haar machtigen bondgenoot vaart.
Zij twijfelt niet, dat de Britsche Regeering zal inzien, dat zij de onafwijsbare plicht
heeft zich de noodige kennis van alle relevante feiten en verwachtingen te verschaffen,
teneinde met volle gerustheid de zware verantwoordelijkheid te blijven dragen van
hare actieve en overtuigde medewerking aan de gezamenlijke zaak’.
Het kabinet-Gerbrandy is vandaag in functie getreden; ik heb wel idee, dat het onder
de nieuwe leiding een stuk flinker kan uitvallen dan het kabinet-de Geer, mais ce
n'est pas jurer gros.

Dinsdag 3 september 1940
De airraids boven Londen zijn de laatste dagen minder; elders blijven zij zwaar.
Nog steeds geen direct bericht van je, hoewel het nu ruim een maand geleden is,
dat ik je den eersten brief via Cook zond. Sprak Van de Stadt, die vertelde, dat zij
vernomen hadden, dat Mevrouw Pauw in Holland geregeld een inkomen uitbetaald
krijgt. Maar wij ambtenaren, who keep the flag flying, weten niets; ik vrees, dat je
in kommervolle omstandigheden zit en misschien den heelen inboedel op je arme
eentje voor een appel en een ei moet verkoopen. En ik kan niets doen en ik hóór zelfs
niets.

Woensdag 4 september 1940
Vanmorgen bij Cook geweest om te vragen, of ze al antwoorden hadden gehad op
de brieven en of ze werkelijk iets verwachtten en werkelijk een organisatie hadden.
Zeker hadden ze dat, maar de eerste antwoorden kunnen eerst over veertien dagen
op zijn vroegst binnen zijn..... Zeven weken voor een reis, die anders 1½ uur met de
vliegmachine neemt.
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's Middags
Zooeven werd er een brief op mijn tafel neergelegd van het Internationale Roode
Kruis en daarin: de eerste brief van jou in vier maanden.
Wel is hij niet met je hand geschreven; wel is hij al meer dan twee maanden oud,
maar hij is van jou en bevat wat persoonlijk, eigen nieuws!
Goddank! Hier is hij: ‘Allen gezond. Uitslag overgangsexamens nog onbeslist.
Logeeren bij Jelly205, gaan eerstdaags pension Melisande. Wees gerust, alles regelt
zich. Heel veel liefs van ons allen’206.
Ik ben verrukt over dezen telegrambrief en moet iedereen vertellen, dat ik eindelijk
rechtstreeks bericht heb: ik voel mij eindelijk opgewekt als de golfer van 70 jaren,
die zijn elfde hole in one heeft gemaakt. - - -207
Maar spoedig komt de reactie: het bericht is al meer dan twee maanden oud; hoe
zouden jullie het nu hebben? Er blijkt ook uit dat je al dadelijk ons mooie huis aan
kant moest doen. En de heele inboedel? En je financiën? En het allerellendigst voel
ik het, dat jij dat allemaal op je ‘arme eentje’ moet doen. Een groote geruststelling
is de flinke geest van het telegram en het feit dat daaruit de warme steun van onze
beste vrienden, de Bräggers208, blijkt.

Donderdag 5 september 1940
Wij krijgen nu drie tot vijf luchtraids per dag bij en boven Londen. Wij gaan nog
altijd niet naar den schuilkelder, maar ik vrees, dat het spoedig onvermijdelijk wordt:
ook in Londen zijn nu vrij wat bommen ingeslagen en menschen gedood. Volgens
de Engelsche berichten is de schade bijna altijd gering, maar dát gelooft men wel
niet meer. Soms zijn de berichten op het belachelijke af: het is uitgesloten, dat die
honderden bommenwerpers per dag zóó weinig schade aanrichten. - - Gisteravond heeft Hitler weer gesproken over de aanstaande Winterhilfe in
Duitschland209; ik heb zijn rede niet beluisterd: dat kan ik
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J.A. Brägger-Lindenaar.
De brief was gedateerd op 9 juni 1940 en verzonden door tussenkomst van het
Correspondentiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Op het formulier mochten ten
hoogste 25 woorden over persoonlijke en familieaangelegenheden worden geschreven. Het
formulier, dat Hart in zijn dagboek plakte, droeg ook het stempel ‘27 Juni, No. 043’.
Weggelaten een kranteknipsel over een golfspeler die zijn elfde hole in one maakte.
E. Brägger en J.A. Brägger-Lindenaar.
De tekst van de rede is afgedrukt in Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, II,
1575-1583.
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nog steeds niet. Maar klaarblijkelijk sprak er groote teleurstelling en woede uit. Hij
zal er nu wel alles opzetten een beslissing te forceeren vóór den winter en trachten
de Britten tot onderhandelen te nopen. Veel lust heeft men er hier overigens niet in;
dat kan twee oorzaken hebben: hetzij, dat men werkelijk den winteroorlog en de
blokkade wil, hetgeen ik nog niet geloof en zeker niet hoop, hetzij, dat men verwacht,
dat over een maand of twee Duitschland veel plooibaarder zal zijn, naarmate de
winter dichter nabij is.
Vaststaat, dat althans de publieke opinie momenteel optimistisch is, al houden de
airraids alle geesten voortdurend bezig en al zijn heel veel menschen eigenlijk wel
erg nerveus. Ik moet erkennen, dat het er veel van heeft, dat inderdaad Engeland
bezig is zich te herstellen; als men het idée fixe van een ‘ultimate victory’ en een
wegjagen van het Duitsche régime nu maar uit het hoofd wilde zetten; een resultaat,
dat toch, hoe aantrekkelijk ook, naar menschelijke berekening in dezen oorlog niet
bereikbaar is.
Men moet m.i. op alle wijzen zijn positie zóó versterken, dat een zeer gunstige
vrede nog bereikbaar is en dát acht ik thans allerminst uitgesloten.
Ik geloof, dat ook Duitschland het momenteel zwaar te verantwoorden heeft en
het moet bijvoorbeeld in Berlijn groote indruk maken, dat Britsche vliegers elken
nacht aanvallen op de stad doen, hetgeen volgens Goering nooit mogelijk zou zijn
geweest. Dat is toch zeker de zwakte van een dictatuur, dat zij veel minder dan een
democratie échecs kan verdragen of twijfel aan haar onfeilbaarheid kan gedoogen.
Maar wij weten beangstigend weinig af van den werkelijken toestand in Duitschland
of zelfs in eenig land van het continent.
Heel veel aandacht heeft momenteel de transactie tusschen de Vereenigde Staten
en Engeland, waarbij Engeland 50 oude destroyers krijgt tegen afstand van een aantal
vlootbases in Noord- en Midden-Amerika; misschien een verstandige, ja noodzakelijke
daad, maar buitengewoon beschamend voor het prestige van het trotsche Albion; en
welk een prijs210!
Lang nadat de afgedankte destroyers definitief naar de slooper zullen zijn gebracht,
zullen de Britten zich moeten herinneren hoe Shylock-Amerika zijn pond vleesch
geeischt en gekregen heeft.
Voor ons is deze transactie ook hoogst bedenkelijk, want hoe staan wij tegenover
Japan als het in ons Indië ook dergelijke eischen gaat
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De zgn. Destroyer-deal. Voor de voorafgaande onderhandelingen raadplege men Langer en
Gleason, Challenge to Isolation, 742-770 en Woodward, British Foreign Policy, I, 336-383.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

114
stellen? En hoe zal Amerika ons dan kunnen helpen met diplomatieke pressie? De
50 destroyers zijn vermoedelijk voor Engeland buitengemeen nuttig en noodig, maar
het bonne mine à mauvais jeu maken ligt er wel erg dik op.
Hedenochtend naar de Citizen's Advice Bureau geweest, waar ik op een Roode
Kruis formulier een antwoord aan jou zond: het mocht maar twintig woorden lang
zijn. Ik moest dus erg bekorten en schreef als volgt:
‘Dolblij bericht 27 Juni. Gezond, opgewekt overtuiging spoedig weerzien
vertrouwen steun jongens en hartelijkheid Bräggers. Alles liefs. God behoede jullie’.

Vrijdag 6 september 1940
Een dag zonder belangrijke gebeurtenissen; verschillende airraids, doch wat minder
dan de laatste dagen.
De berichten over Japansche eischen aan Indo-China dagen weer op en wil men
de hardnekkige berichten gelooven, dan zou Frankrijk hebben toegestemd in het
landen van Japansche troepen in Haiphong en in het verleenen van passage daaraan
door Indo-China211.
Dat zou erg zijn voor Nederlandsch-Indië.

Zaterdag 7 september 1940; 's avonds 9.15 uur
Vanmorgen geen airraids boven Londen; vanavond des te erger. Welter en ik wilden
met eigen oogen eens zien, of de radio- en courantenberichten, dat de schade, door
de Duitschers aangericht, gering is, juist zijn. Niemand zal het den Britten euvel
duiden, dat zij hun successen in Duitschland overdrijven en de Duitsche resultaten
hier verkleinen, doch het is voor ons toch van heel groot belang voor de beoordeeling
van den gang van zaken om een idee te hebben, wat de portée is van de stereotiepe
phrases: ‘the damage was slight; some fires were started: the enemy were scattered’.
Daarom zijn we, toen vanmiddag een luchtalarm werd gegeven om
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Na het sluiten van een politiek accoord tussen Japan en Indo-China op 29 augustus 1940,
waarbij Japan de Franse belangen in Indo-China en Frankrijk de preponderantie van de
Japanse belangen in dat gebied erkende eiste Japan van de Franse gouverneurgeneraal,
Decoux, de ondertekening van een militair verdrag, waardoor Indo-China ten gevolge van
de daarin vervatte militaire concessies een satelliet van Japan zou worden. Na Decoux'
weigering het Japanse ultimatum te aanvaarden kwam op 5 september een
beginsel-overeenkomst tot stand, waarvan de details door militaire deskundigen nader
uitgewerkt moesten worden. Zie Decoux, A la barre de l'Indochine, 103-109.
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± 5 uur met een autobus naar de City gegaan. Naarmate we dichterbij London Bridge
kwamen, waren de straten schooner. Bij die brug stapten we uit en waren opeens
midden in het vuurgevecht. Op de brug hadden we een schitterend, maar afschuwelijk
gezicht op de haven en de dokken.
Op de brug, die langgerekt over de rivier welfde, waren wij de eenigen, met een
airraid warden; boven onze hoofden cirkelden en gierden de bommenwerpers en de
jagers, op een geweldige hoogte, als heele kleine zilveren insecten; aan alle kanten
ontploften witte en zwarte wolkjes: granaten. Telkens zware slagen en dan weer een
langgerekte fluittoon: whistling bombs. De rivier af één groote hoogopstijgende
rookbank, wervelend en kronkelend, met daarachter een enorme doffe vuurgloed,
dreigend en grimmig.
Eén van de meest imposante schouwspelen, welke ik ooit heb gezien, zooals
wanneer men over de rand van den Bromo212 in de krater omlaag tuurt, maar dit was
veel uitgestrekter; wij schatten de rookzee op zeker 8 tot 10 kilometer lengte. Wij
wandelden door de leege straten naar de dokken. Van overal stroomden de wagens
van de brandweer toe, rinkelend en bulderend, de branden tegemoet.
We kwamen langs den Tower tot dicht bij de grens van de brandende zône en
konden toen niet verder: schildwachten in gaspakken hielden ons tegen.
Hier en daar stonden kleine groepjes te kijken, vrij rustig, maar toch bezorgd.
We gingen terug en even later juichten de all clear sirenes. Binnen enkele minuten
waren de straten weer gevuld met autobussen en taxi's en menschen, door de
schuilkelders uitgespuwd.
Na het eten klommen wij op het dak boven de achtste verdieping en tuurden in de
richting van de City: één machtige vuurzee verlichtte de donkeren hemel, waartegen
de St. Paul's Kathedraal als een kleine, scherpe silhouet afstak: een gezicht om nooit
te vergeten, maar beangstigend in hooge mate: is dit nog slechts het begin? En is dit
nu zoo overal in Engeland en Duitschland? En moet deze afschuwelijke vernietiging
over en weer doorgaan?
Beneden verkondigde de radio het nieuws: ‘aanvallen op Duitschland; afgeslagen
aanvallen op Londen en elders: ‘some fires were started; damage was done to
industrial buildings; 20 enemy aircraft down; not many casualties; some enemy
planes got through and did some damage in the dockyards’.
Ja, how much damage? - - -213
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Een zeer aktieve vulkaan in het Tenggergebergte op Oost-Java.
Weggelaten een beschrijving van een Duitse luchtaanval.
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Zondag 8 september 1940
Een beroerde nacht. Feitelijk is er van 5 uur gistermiddag, met slechts 1½ uur
onderbreking, tot vanochtend 5 uur, voortdurend airraid boven Londen geweest. - -214
De ochtendbladen loochenen den ernst van de aanvallen niet meer, doch beweren,
dat die op Berlijn tenminste even erg zijn.
Ik maak mij ernstig ongerust, dat jullie wel zeer bezorgd zullen zijn; heb Welter
voorgesteld geregeld in het Oranjekwartier over de radio te laten rondroepen, dat de
Nederlandsche Regeering en hare ambtenaren veilig zijn. Of jullie dat zullen
vernemen? En of we veilig zullen blijven?
Vanmorgen naar de Hollandsche Kerk; weinig menschen na den zwaren
luchtaanval. In de bank vlak achter mij zaten de Koningin en Prins Bernhard.
Heb in de City nog even rondgeneusd vóór de Kerk; nu heeft Engeland óók zijn
réfugiés: honderden en honderden menschen op straat met babies en koffertjes en
honden en groote pakken, geëvacueerd uit de vannacht geteisterde volksbuurten. Ze
worden in autobussen geladen en weggebracht; triest, vermoeid, bleek, maar zeker
niet in paniekstemming. Een ellendig gezicht. Wat is vanavond aan de beurt?

Maandag 9 september 1940
--Ik schaam me het te bekennen, maar ik was, wat ik maar hoogst zelden heb, physiek
angstig; de Bijbel gaf mij wat rust maar geheel kon ik dat neerdrukkende vreesgevoel
niet kwijtraken, daar alleen liggend in het pikdonker van mijn kamer op de zesde
verdieping: bijna iedereen zat in den schuilkelder.- - -215
Op het departement was bijkans iedereen afgemat: Nervenkrieg. Verschillende
stations bleken gebombardeerd te zijn en vele medewerkers kwamen uren te laat op
kantoor. Telefonische verbindingen met enkele deelen van de stad zijn voor enkele
dagen verbroken of gebrekkig; de ochtendbladen verschijnen pas tegen den middag.
- - -216
Den heelen dag was ik moe en lusteloos en zeer gedrukt, meer dan ik in tijden
geweest ben; ik had in de laatste maand het gevoel van een in
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Mededelingen over luchtaanvallen weggelaten.
Een beschrijving van een bominslag in de buurt van Baker Street Station weggelaten.
Mededelingen weggelaten over de bominslag bij Baker Street Station, die het
wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud trof en een beschrijving van de toestand ter
plaatse.
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kracht langzaam groeiend Engeland en hoopte daardoor op de mogelijkheid van een
verstandigen vrede door overleg, waarbij Holland er goed af zou kunnen komen.
Wat ik de laatste dagen heb meegemaakt, geeft mij veel aanleiding tot twijfel of
Engeland werkelijk wel in de opgaande lijn is.
Ook verder niets dan ellendige berichten: twee groote splinternieuwe schepen van
ons in de Thames vernield, de Moena en de Abbekerk; twee andere bij Yarmouth
getorpedeerd, de [...] nog één zwaar beschadigd aan land gezet, de [...] en een kleine
boot van 2000 tons, de [...]217, samen over de 50.000 tons in enkele dagen. Wat de
Engelschen dan niet aan verliezen zullen hebben!
Mrs. Donker vertelde mij, dat eenige van hun kennissen bij de Royal Air Force er
zoo dóód-vermoeid uitzien; telkens moeten zij weer de lucht in; één van de drie
dagen hebben zij vrij. Zou Engeland toch nog te weinig piloten hebben? ‘Never
before’ zei Churchill dezer dagen, ‘did so many owe so much to so few’218. Als het
er maar niet ‘too few’ zijn.
Maar misschien zie ik het vanavond wel érg somber in, doordat ik zoo moe en
gaar ben.
Ik bezweer Welter, dat het nieuwe kabinet nu toch de bespreking met den Britschen
ministerraad zal aanvragen om klaarheid in de situatie te krijgen. Hij voelt er veel
voor en anderen ook, maar niemand schijnt het initiatief te kunnen nemen. Morgen
zal hij met Michiels erover spreken. Er is m.i. gevaar in talmen.
Vanmiddag weer een luchtraid, toen we op Stratton House waren. - - -219

Dinsdag 10 september 1940
Heb vannacht gelukkig voortreffelijk geslapen, waarachtig niet, omdat het rustig is
geweest, want het moet erger dan ooit zijn toegegaan, maar omdat ik zoo
oververmoeid was; ik heb daarenboven een half evipan-tabletje ingenomen en ben
als een blok onder zeil gegaan tot half acht. Vagelijk heb ik het ‘all-clear’ signaal
gehoord - dat moet om ongeveer vijf uur zijn geweest.
Overal in Londen zijn bommen neergesmeten en de schade is groot.
Vanochtend had ik een vergadering in de City van het International Tea Committee.
Bij Holborn Circus moesten wij allemaal uit de bus;
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De namen van de schepen zijn door Hart niet ingevuld.
Churchill zei op 20 augustus in de House of Commons: ‘Never in the field of human conflict
was so much owed by so many to so few’. Zie James, Churchill. Complete speeches, VI,
6266.
Mededelingen over luchtaanvallen op Londen weggelaten.
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die kon niet verder; ik vervolgde mijn tocht te voet en kwam een half uur te laat op
mijn bestemming. Op een honderd meter van St. Paul's Cathedral stond een hééle
zijde van Cheapside in brand en ik moest een heel eind omloopen. Overal gebroken
ruiten en telkens een gebouw, dat in puin lag, of waarvan een gevel is weggerukt.
Een bom moet dwars door de Bank of England zijn heengegaan, maar van buiten
was daarvan niets te zien: alleen wat werklieden op het dak. Overal brandweer, bezig
met het bespuiten van smeulende of brandende gebouwen. Tot dusverre staat natuurlijk
nog verreweg het grootste deel van de City ongehavend overeind, maar wat zijn de
verdere plannen van Goering, die van dit fraaie werk de persoonlijke leiding schijnt
te voeren?
De toegangsweg tot London Bridge waar Welter en ik Zaterdagmiddag tijdens
den bomaanval nog wandelden ligt gedeeltelijk in puin en is voor 't publiek afgesloten.
Hoe is de schade in Duitsland en hoe wordt die gedragen? De Engelschen zijn
terzake optimist, of doen alsof; de houding van het grootste deel van het publiek is
flink, maar vele winkels zetten onmiddellijk de luiken voor als het signaal gaat en
dat geeft de straten een extra-luguber gezicht.
Wij zouden vanavond bij Daukes eten, maar Mrs. Daukes zegde ons af, hetgeen
logisch is: Donderdag zouden twee van mijn vrienden van het Colonial Office hier
eten, maar ook die hebben zich verontschuldigd. Practisch niemand gaat 's avonds
na half acht meer uit: sedert gisteren zijn de schouwburgen en bioscopen 's avonds
gesloten.
Gerbrandy zou vanmiddag Churchill bezoeken, maar werd op 't laatste oogenblik
afgezegd: ‘several important new problems have arisen’.
Van Engelsche zijde wordt beweerd, dat de Duitschers hun zware aanvallen op
Londen richten, om de R.A.F. af te leiden van hun eigen aanstaande poging tot invasie
van Engeland. Ook nu nog geloof ik niet aan een ernstige poging tot invasie, omdat
de Duitschers daarvoor te slim zijn en daarom geloof ik het verhaal van die
schijnmanoeuvre ook niet hard.
--Op mijn voorstel heeft de Ministerraad vandaag besloten een ongevallenregeling
vast te stellen voor de nagelaten betrekkingen van de ambtenaren, wien hier iets
mocht overkomen220.
Ik had vandaag voor het eerst sedert onze komst hier Van Mook aan de telefoon
over de aanstaande onderhandelingen met de Japanners:
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Op een vraag van Welter antwoordde Van Boeyen, dat zo'n regeling in voorbereiding was.
(ARA, Notulen van de Ministerraad 1940-1945; vergadering 10 september 1940) Dat zo'n
regeling tot stand gekomen is, is niet gebleken.
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Minister Kobayashi komt dezer dagen aan. Ben benieuwd, wat hij medebrengt!
Ik vroeg ook Van Mook om vanavond door de N.I.R.O.M.221 te laten rondrcepen,
dat, voor zoover bekend, de Nederlanders te Londen veilig zijn. ‘Wat U maar “veilig”
noemt’, zei Welter schamper, toen ik 't hem vertelde. In het Oranjekwartier van hier
uit is gisteravond eenzelfde mededeeling gedaan. Ik hoop, dat iemand van je bekenden
geluisterd heeft en 't je heeft meegedeeld.
De Duitsche berichten, die jullie krijgen over de verwoestingen en branden in
Londen, zullen wel fantastisch zijn en ik ben bang, dat jullie erg bezorgd zijt. Zeker
niet geheel zonder reden, maar zoo erg als de Duitschers het zullen voorstellen is het
zeker nog niet.
--Vandaag eenige verhalen over het beschieten van voetgangers door mitrailleurs uit
de lucht - onze dienstbode o.a. had het meegemaakt in Edgware Road.
Momenteel is de avond airraid weer aan den gang: er zijn er vandaag vijf korte
geweest; deze zal als gewoonlijk wel den heelen nacht voortduren.
Ik krijg wel den indruk, dat ik geen opgewekt verhaal voor je neerschrijf, maar er
is dan ook tot dusverre nog niets opwekkends geweest: ook den grootsten optimist
wordt zulk een vier maanden lange periode van narigheid wel eens te machtig.
Maar dat belet mij niet om aan al jouw narigheden onder Duitschen druk te denken,
hoor! Dat houdt mij voortdurend bezig en dat maakt de zaak niet vroolijker.
Maar mijn vaste vertrouwen op ons spoedig weerzien heb ik behouden, al heb ik,
als ieder nu en dan mijn zwakke momenten.

Woensdag 11 september 1940
De situatie wordt hier van dag tot dag onbehagelijker. Vannacht werd het
bombardement zóó erg, dat ik besloot in den schuilkelder te overnachten: reeds om
9 uur 's avonds zag ik uit mijn raam drie branden.
Tegen middernacht ging ik naar beneden; Welter wilde niet, maar ik vond het
roekeloos worden. Het den heelen nacht liggen wachten op inslaande bommen in de
buurt, die heele huizen of huizencomplexen in enkele seconden in elkaar doen storten,
zal trouwens op den duur ieders zenuwen vernielen en ik wil toch wel de maximale
kans hebben jullie nog eens terug te zien.
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In den schuilkelder was voor mij geen ligplaats meer over, zoodat ik vijf uur op een
houten plank van 1½ dm. breedte heb moeten zitten. Ik had een boek bij me, maar
na een uur werd ergens in de buurt een electrische leiding of station getroffen en
ging het licht uit. Gelukkig vond iemand een stormking lantaren en bij dat zwakke
lichtje brachten wij den nacht door; we konden elkander nauwelijks zien.
De ‘schuilkelder’ is feitelijk heelemaal geen kelder maar een onderaardsche gang
van 1 meter breedte en een meter of acht lang, waarlangs steenkolen worden
binnengebracht; heel armoedig, maar ik geloof wel veilig, behalve dan tegen
voltreffers, waartegen niets bestand is.
Tegen vijf uur ging het ‘all clear’ signaal en konden wij naar onze kamers
terugkeeren, waar ik nog ruim drie uren als een blok sliep.
Het weer begint geleidelijk minder goed te worden; velen zeggen, dat dat ongunstig
is voor de ‘Hitler Jugend’, zooals wij de Duitsche vliegers noemen; ik weet het niet:
als zij, zooals thans, van een groote hoogte er maar op los gooien, doet het er weinig
toe, of zij goed zicht hebben. Bovendien lijkt mij het nadeel voor de Britten, die in
dat slechte weer heelemaal naar Berlijn en Hamburg moeten vliegen nog veel erger.
De stad is, in het algemeen gesproken, nog geheel ‘overeind’, maar de
bommenschade is niet mis. - - -222
Men weet niet precies, wat er waar is van de Britsche berichten over hun aanvallen
op Berlijn; de Rijksdag, Unter den Linden en de Brandenburger Tor zouden zijn
getroffen: dat geeft vannacht natuurlijk weer représailles223.
Roept de Paus of Roosevelt partijen niet op om met dezen oorlog tegen
ziekenhuizen en monumenten, vrouwen en kinderen op te houden224?

Donderdag 12 september 1940
- - -225
Met de bus naar het departement is feitelijk niet te doen; zelfs de
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Een beschrijving van door het bombardement aangerichte schade is weggelaten.
Over de Britse bombardementen op Duitsland en de precisie waarmee die bombardementen
uitgevoerd werden zie Webster-Frankland, Strategic air offensive, I, 213-233.
Op 4 oktober schreef de apostolisch delegaat in Londen, Godfrey, aan kardinaalstaatssecretaris,
Maglione, dat kardinaal Hinsley voorgesteld had dat de paus bombardementen gericht tegen
de burgerbevolking zou veroordelen. Op 29 november antwoordde Maglione, dat hij dit
voorstel aan de paus had voorgelegd en dat deze in zijn toespraak op 24 november aan zijn
gevoelens over deze bombardementen uiting had gegeven. Zie Actes et Documents du St.
Siège, IV, nos. 108, 177 en 186.
Mededelingen over de ontploffing van een Duitse tijdbom, neergekomen bij Piccadilly Circus.
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conducteurs weten niet, langs welke wegen ze zullen worden geleid. Ik loop maar
en dat doen er thans zeer velen. Het werk wordt zoo goed mogelijk voortgezet, maar
de voortdurende luchtalarmen zijn zeer belemmerend. Op kantoor gaan we maar niet
naar de schuilkelder, maar die daaraan behoefte heeft is uiteraard vrij.
Thans wordt bij ons overwogen, evenals bij verschillende Engelsche
regeeringskantoren een officier op het dak te zetten met een veldkijker, zoodra er
een airraid warning komt, teneinde te waarschuwen als de zaak direct gevaarlijk
wordt. Ik vraag mij af, of dit eenigen zin heeft gezien de snelheid, waarmee een
‘bomber’ nader komt.
Een heel lang gesprek gehad met Mr. van Angeren, Secretaris Generaal van Justitie,
die de rechterhand is van Gerbrandy, onzen nieuwen premier, en die hem bij de
reconstructie van het kabinet veel heeft geholpen. Ik had gelegenheid Van Angeren
uiteen te zetten mijn denkbeelden (zie Maandag 2 September) over de
noodzakelijkheid van contact226 met de Britsche Regeering over de stand van zaken
en over de verdere oorlogvoering. Van Angeren was het daarmede geheel eens en
zou Gerbrandy nog eens op enkele punten wijzen vóór diens aanstaande onderhoud
met Churchill.

Vrijdag 13 september 1940
Vannacht iets beter geslapen in den brandgang-schuilkelder; de laatste twee nachten
volgen de Engelschen een nieuwe tactiek tegen de nachtaanvallen; er is een enorme
hoeveelheid luchtafweergeschut aangevoerd en uur na uur gaat het gedonder en
geratel en gedreun dier artillerie voort: het is ontzettend; veel en veel intensiever dan
die eerste dagen in Den Haag. Het directe effect is niet groot: er zijn vannacht maar
twee Duitsche bommenwerpers neergehaald door deze artillerie barrage, maar het
geeft ons allen een zekere rust en opluchting, dat er tenminste iets geschiedt tegen
die talrijke nachtvampieren, die al weken lang bijna ongestoord over Londen
rondzoemen, telkens brandbommen en luchttorpedo's omlaag werpend.
Ze vliegen zóó hoog, dat het geschut ze meestal niet kan raken, maar dat belet ze
toch wel om hun doel behoorlijk uit te zoeken. Voor ons burgers is dat echter een
schrale troost, omdat ze daardoor nóg roekeloozer en doelloozer hun projectielen
neersmijten.
Gisteren zijn Buckingham Palace en Westminster Abbey geraakt; vandaag barstte
een tijdbom vlak bij mijn kantoor; ons gebouw schommelde met zijn acht verdiepingen
heen en weer. Die tijdbommen zijn
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Hart schreef eerst ‘contact’ i.p.v. ‘de noodzakelijkheid van contact’.
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satanisch, want ze ontploffen op elk moment tot drie dagen na hun neerkomen.

Zaterdag 14 september 1940
Een zekere opluchting bij velen, dat Vrijdag, de 13e zonder bijzondere rampen voorbij
is: ik merkte gisteren op, dat het voor Hitler ook Vrijdag de dertiende was.
Gisteren hebben wij den langsten dagaanval op Londen gehad tot dusverre: van
kwart voor tien voormiddag tot bij tweeën namiddag. Eerst bleef ik aan mijn werk,
maar toen Mühlenfeld mij kwam vertellen, dat hij uit zijn raam vlak achter den
overkant van Piccadilly twee bommen had zien inslaan, vond ik het toch verstandiger
ook naar den schuilkelder te gaan, waar honderden menschen zaten. Het werd er,
ondanks het luchtververschingssysteem, ontzettend benauwd, zoodat ik wel
gedwongen was af en toe een tijdje naar boven naar de straat te gaan om een luchtje
te scheppen en een sigaret te rooken.
--'s Middags weer een nieuwe sensatie; ik zat op mijn kamer te werken, toen ik
plotseling een akelig gefluit hoorde en eenige explosies. Er was géén luchtalarm;
later bleek, dat er een of enkele toestellen in geslaagd waren achter de wolken te
naderen en vijf bommen op en om Buckingham Palace, dat vlak bij Stratton House
ligt, te werpen: het paleis is nu zwaar beschadigd. Ook op het dak van de House of
Lords is een brandbom gegooid, maar die werd dadelijk gebluscht.
Gisteren heeft de Koningin vijf millioen gulden van het geld, dat vrijwillig in Indië
is opgebracht, aan den Koning van Engeland227 aangeboden voor de aanschaffing
van 40 Spitfires en 18 Lockheed bombers van de R.A.F.
Het kabinet was dit feitelijk niet eens, had een deel van het geld althans willen
aparthouden voor latere ‘relief’ in Holland; Indië wilde dit geld echter zelf besteed
zien voor militaire uitgaven. Toen stelde de ministerraad voor een deel van het geld
voor aankoop van eigen vliegtuigen te bestemmen, maar ook dit heeft H.M., die Zich
op het standpunt stelt, dat het geld te Harer beschikking is bedoeld, geweigerd.
Op 17 September zou er een plechtigheid zijn geweest in de Guildhall, ter
gelegenheid van den dag, waarop anders de Staten-Generaal pleegt te worden geopend
(Derden Dinsdag in September). Het was te verwachten, dat dit niet zou doorgaan.
- - -228
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George VI.
Niet opgenomen. De bijeenkomst was georganiseerd door het comité ‘Neerlands Vrijheidsdag’
bestaande uit P. Rijkens, J.M. de Booy, J. ten Doesschate en J. Rahusen. Koningin Wilhelmina
zou de bijeenkomst bijwonen teneinde een oorkonde in ontvangst te nemen, ‘waarin een kort
overzicht van de betuigingen van verknochtheid aan het Huis van Oranje uit alle werelddeelen
binnengekomen’ zou worden gegeven. Op die bijeenkomst zou ook de stichting van het
organiserende comité bekendgemaakt worden.
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Velen gaan voor deze weekend een paar dagen ergens buiten Londen om een of twee
nachten rustig te kunnen slapen: ik had ook een uitnoodiging om bij Westermann in
Surrey te gaan uitslapen, maar Welter wil niet weg en, waar er elk oogenblik iets
kan gebeuren, waarbij hij mij noodig heeft, laat ik hem nu maar niet in den steek.
Overigens heb ik vannacht in den schuilkelder voortreffelijk geslapen, ondanks
het heele zware artillerievuur en dank zij een half ‘evipantje’: men moest mij om
half zes wekken, om te zeggen, dat het ‘all clear’ signaal al had geklonken.
Vannacht is Beelaerts van Blokland, vice-president van den Raad van State, en
Van Tets, Directeur van het Kabinet van de Koningin, het volgende overkomen. Zij
wonen in een flat van Queen Anne's Mansions en waren ter ruste gegaan. Middenin
den nacht hoorden zij een helsch lawaai, maar toen dat ophield sliepen zij weer in
op hun achtste verdieping. 's Ochtends belden zij om thee, maar er kwam niemand:
alles in huis was muisstil. Zij kleedden zich aan en gingen naar beneden; het gebouw
bleek geheel verlaten. De deur was gesloten en zij klommen door een raam naar
buiten, waar zij een airraid warden tegenkwamen, die zeer onthutst was hen aan te
treffen.
Het bleek, dat het heele gebouw 's nachts ontruimd was: de eene helft ervan was
door een bom geheel weggeslagen en op het erf moest een tijdbom liggen, die elk
moment kon springen. Men had hen vergeten in de consternatie.....

Zondag 15 september 1940
- - -229
Vanochtend naar de Hollandsche Kerk geweest: er waren niet veel menschen. Moest
onderweg nog een eind om: er was een hoek van de Bank of England afgeslagen,
die vlak bij de Kerk ligt.
De vlootprediker, ds. Mietes, leidde den dienst. Middenin gierden de sirenes: de
dienst werd even onderbroken om degenen die dat wenschten gelegenheid te geven
naar een schuilkelder te gaan, maar ook nu bleef iedereen zitten. De lichten werden
gedoofd en in het halfdonker
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ging de preek voort: nogal indrukwekkend; het thema was: Matthaeus 11, 28: ‘Komt
herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal U rust geven’.
Vanmiddag zijn Welter en ik naar de Elephant Castle geweest per Underground;
dat is een volksbuurt in 't Zuid-Oosten van Londen, die, naar verluidt, zwaar geteisterd
moest zijn; het was ook héél erg. We zagen een vijftiental huizen, verspreid over
verschillende straten gewoon weggevaagd: een gat in de huizenrij en een hoop puin.
Hier en daar kon men nog wat onderscheiden: een verwrongen ledikant, een stoel,
een kinderwagen. Lagen er nog lijken onder? Niemand wist het. En overal om ons
heen ging de zwijgende, moede stroom van mannen, vrouwen en kinderen met
koffertjes en pakken en dekens en huisraad, opgejaagd uit hun huizen naar andere
deelen van Londen, waar men zich veiliger wanen kon, zoolang als het duurt.
Later op den dag, tegen den avond, kwam ik op weg naar huis, door het
Underground Station van Piccadilly Circus, waar langs de muren van alle, lange
perrons, de arme lieden zaten of lagen op een reisdekentje of op het asfalt, gereed
voor een lange, kille, onbehagelijke nacht, maar zonder de onrust van de zoemende
en donderende luchtoorlog en de angst voor de vallende bommen.

Maandag 16 september 1940
Vele airraids overdag, maar klaarblijkelijk niet op groote schaal. Het blijkt, dat er
gisteren een geweldige luchtslag om en boven Londen is geweest; Welter had één
Duitsche bommenwerper, Philipse had er twee zien neerschieten. 't Moet ditmaal
wel een zekere en groote overwinning van de Engelschen zijn geweest: 185 Duitsche
vliegtuigen neergehaald en slechts 25 Engelsche. Toch is er in Londen weer heel wat
schade aangericht; Buckingham Palace is voor de derde maal gebombardeerd en
geraakt: een domme vergeldingsdaad van de Duitschers, die overal in de wereld
slechts minachting verwekt. Aan de andere zijde van Westminster Bridge zag ik een
totaal verwoest gebouw, door een bom die klaarblijkelijk bestemd was voor de Houses
of Parliament, vlak aan de overzijde van de rivier: de Duitschers mikken, helaas,
goed, als het afweergeschut hun de kans geeft laag te komen.
Iedereen is verrukt over de heldendaad van eenige mannen, die met het ergste
levensgevaar voor zichzelf erin geslaagd zijn een zware tijdbom, die bij St. Paul's
Cathedral lag, uit te graven en weg te brengen. Ware dit niet gebeurd, dan zou deze
prachtige kerk er aan zijn gegaan.
Ik had een vergadering in de City en lunchte in een club, waar ik vroeger al vaak
was geweest, de Bakers Hall. Er was niets te krijgen dan
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een stuk corned beef met pickles, gevolgd door kaas. Zelfs geen koffie, want de
gasleiding was stuk. Overal in de buurt flinke verwoestingen. 't Is hier niet prettig
op 't oogenblik.
Men verwacht nog altijd de invasie en de Duitsche voorbereidingen op de Fransche,
Belgische en Nederlandsche kust worden geregeld zwaar bestookt. Hoe zouden jullie
't in 's Hemelsnaam hebben en wat zouden jullie er allemaal van denken en weten?

Dinsdag 17 september 1940
't Is één uur 's nachts en ik zit op mijn 2 cm dikke matras in den schuilkelder; rechts
van mij in den gang slapen (en snorken!) twee mannen; aan de andere kant twee
vrouwen. Er is net een luwte in een hevig bombardement, zij 't dan niet zoo hevig
(nog!) als gisternacht, waarover straks meer.
Ik kan nog niet slapen en rook, al schrijvende een sigaretje. Vijf minuten geleden
zaten we weer midden in de Duitsche belangstelling: ik telde in ongeveer een kwartier
een tiental bommen hier in de buurt; precies het geluid van een vuurpijl in omgekeerde
richting. Geen prettig gevoel telkens: je kunt tot twintig tellen ongeveer vóór hij
neerkomt. De schuilkelder heet vrij veilig, maar wat is bestand tegen een ‘direct hit’?
Maar we nemen het langzamerhand nogal lakoniek op; de nachtaanvallen op Londen
duren nu al ruim drie weken en in hun tegenwoordige hevigheid en
Rücksicht[s]losigkeit al elf dagen.
Gisterennacht was het al heel erg: men had het vooral op de Westend begrepen
en wij hebben hier dan ook ruimschoots ons deel gehad: van twaalf tot één telde ik
ongeveer twintig zware bommen in onze buurt. - - -230
Van 6 tot acht slaap ik nog in mijn eigen bed: na een warm bad ben ik gelukkig
weer fit en wandel met Welter naar het Departement: ons Underground Station,
Regent's Park, is nu ook gesloten. De wandeltocht gaat langs allerlei omwegen: overal
is een gebouw ingestort, of ligt er een tijdbom en is de straat afgesloten: Lower
Regent Street, Bond Street, Bruton Street. De Burlington Arcade is opnieuw getroffen.
Het Londensche straatgeluid is niet meer het gerommel van auto's, maar het gerinkel
van gebroken glas, dat overal wordt aangeveegd: het waait flink en het lijkt mij, dat
die glassplinters nog gevaarlijk zijn voor je oogen.
Gisteren van de 24 uur 15½ uur luchtalarm: 't is wel erg afmattend, maar men
houdt zich flink. Alleen is de Regeeringszorg voor onderdak
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voor de duizenden en duizenden menschen m.i. nog zeer onvoldoende: dat zal
moeilijkheden geven. Gisteren hebben al 50 menschen zich meester gemaakt van de
schuilkelders van de Savoy. Wie geeft hen ongelijk? Men moest alle leegstaande
huizen in de West End - en dat zijn er heel vele - requireeren.
Er zijn in September volgens Regeeringsopgaven in Londen 2000 dooden en 8000
gewonden. - Daar komen de Duitsche raiders weer en het afweergeschut begint weer
in actie te komen: het tweede bedrijf van den nacht begint. Ik ga maar weer wat
liggen en zal trachten te slapen. Quel chien de vie! Je weet, dat ik van een hard bed
houd, maar dit tweevinger dikke matrasje op een cementen vloer, nu al ongeveer een
week lang, is ook mij een beetje ál te hard: mijn botten zullen wel gauw naar buiten
gaan steken. Wel te rusten! Buiten hoor ik net weer de bellen van de brandweer.

Woensdag 18 september 1940
Wederom de 18e; ik kan niet zeggen, dat alles er prettiger uitziet, dan op 18 Augustus.
Ik denk aan jou, ik denk aan jullie, telkens en telkens, en wanneer ik jullie zal
terugzien en wanneer wij uit deze hel wegkunnen. Als 's avonds voor de zooveelste
keer de sirenes gaan en het afweergeschut begint te donderen en de Duitsche
vliegtuigen beginnen te zoemen, en de bommen weer te fluiten en we hebben het
radionieuws gehoord, dan ga ik naar mijn slaapkamer, kleed mij uit, bid voor jullie,
lees je briefje van 15 Mei, bekijk jullie foto's, pak ze met een paar andere dingen in
mijn Brusselsche koffertje, trek mijn kamerjas aan en ga met de lift (als hij werkt!)
naar de schuilkelder. Dan komt de lange nacht: slapen is met al dat lawaai en de
telkens vallende bommen heel lastig, maar 't lukt me tot dusverre nog wel, al heb ik
zelden meer dan vijf uur. Iedereen komt trouwens veel slaap te kort en allen zien er
moe en ‘worried’ uit. Vanmorgen bleek, dat het weder onze buurt was, die een zware
afstraffing had gehad vannacht: in de straat achter ons drie huizen weggeslagen; de
groote department store bij Oxford Circus John Lewes geheel afgebrand, vele straten
afgezet vanwege de tijdbommen en overal ruiten kapot. Ik telde vannacht 15
fluitbommen in een half uur. 't Is een eenvoudige massamoordpartij geworden:
Churchill deelde mede, dat in September al 8000 menschen gewond en 2000 gedood
zijn231; vermoedelijk zijn het er veel meer. Dit is geen oorlog.
Militair kunnen de schoften het niet winnen: nu probeeren ze het zoo.
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Donderdag 19 september 1940
Gistermiddag zijn Gerbrandy en Welter bij de Lord Mayor van Londen232 geweest
om hem een chèque van £ 50.000 aan te bieden voor de getroffenen onder de
bevolking van Londen en als blijk van erkentelijkheid voor de hier genoten
gastvrijheid.
Het was een denkbeeld van Welter als Minister van Financiën, dat ik warm heb
ondersteund; wij zitten als Regeering krap in onze duiten, maar de ellende hier, in
de volksbuurten vooral, is vreeselijk: ik heb er vrij wat van gezien.
Nu echter hebben de Duitschers het sedert eenige dagen op de West End gemunt:
overal om ons heen zijn bommen gevallen en huizen ingestort. Gisterennacht viel
een zware bom op de Underground bij Marble Arch en sloeg door de
hoofdwaterleiding: 150 menschen, die daar schuilden, mannen, vrouwen, kinderen
zijn verdronken; zoo gaat het maar door; het is moeilijk je hoofd bij de zaken te
houden.
Toen ik gisterenmiddag uit de City terugkwam was er een bericht voor mij van
Welter, dat hij met Minister Dyxhoorn de nacht buiten op Selsdon Park, waar we
vroeger woonden, ging doorbrengen, op voorwaarde, dat ik ook ging: ik had dus
weinig keus; het werd Welter en Dyxhoorn hier te bont. Wij konden op Selsdon Park
nog juist kamers krijgen: 't is er stampvol met menschen, die geëvacueerd zijn. We
sliepen gelukkig weer eens in een bed: al is 't daar ook lang niet rustig (dichtbij het
vliegveld Croydon), het is eenvoudig niet te vergelijken met het Londensche vagevuur.
Toen wij vanmorgen weer in de stad terugkwamen, bleek Londen weer een slechten
nacht gehad te hebben, vooral in onze buurt. Vlak bij was een luchttorpedo schuin
omlaag in een schuilkelder van een gebouw geslagen en had alle menschen gedood:
een allerongelukkigst toeval.
Men vraagt zich af, hoe lang de bevolking hier dit alles zal kunnen dragen en
wanneer Roosevelt of de Paus zal voorstellen dit onzinnige bloedbad te staken.
De Italianen rukken thans op in Egypte; het behoeft niets te beteekenen, dat zij
voorloopig vooruitkomen, maar ik had toch graag gezien, dat het initiatief bij de
Engelschen was.

's Avonds
Nu zit ik zonder Welter in de flat; hij is weer met Dyxhoorn in de militaire auto naar
Selsdon Park, maar ik ben het daarmede niet eens,
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tenzij de Regeering als zoodanig besluit te evacueeren; anders ontstaat er een sterke
bevoorrechting van ministers en hooge ambtenaren, vergeleken met de lagere, die
niet kunnen wegkomen 's nachts. Voorloopig blijf ik nu maar hier; misschien kan ik
dit spoedig echter niet meer volhouden.
Onze Hongaarsche gedienstigen zijn echter dolblij, dat ik weer in huis ben.
Ik wil geen ongemotiveerde risico's nemen, maar jij zou toch ook niet willen
hebben, dat ik mij bang of laf gedroeg. Joke, hoe graag ik met jullie was, op het
oogenblik dank ik den Hemel, dat ik jullie niet bij me heb, hoe eenzaam ik me ook
voel.
Londen wordt stelselmatig langzaam vernietigd, maar vooral onze zenuwen worden
zwaar op de proef gesteld, nu al weken lang.
Als ik maar wist, wat Churchill's plannen waren, of zelfs maar, dat de Britsche
Regeering goede, degelijke plannen had, dan zou alles zoo veel gemakkelijker te
aanvaarden zijn, maar in onze kring is weinig vertrouwen in de efficiency van onze
bondgenooten. Misschien - ik hoop het vuriger dan ik zeggen kan - vergissen wij
ons.

Vrijdag 20 september 1940
Ik moet in dit dagboek, waarin ik voor jou zoo getrouw mogelijk alles weergeef, een
kwestie behandelen, die feitelijk in geen verhouding staat tot de geweldige
gebeurtenissen om ons heen, maar die mij toch voldoende heeft beziggehouden, om
haar hier te vermelden.
Er is hier een weekblad opgericht, genaamd ‘Vrij Nederland’, voor de Hollanders
in Engeland; het denkbeeld is goed en het wordt vooral gefinancierd door de B.P.M.,
Unilever en een aantal groote concerns; de redactie is in handen van een aantal uit
Holland ontvluchte journalisten, natuurlijk voornamelijk rasgenooten van mij; die
maken overigens - en dat is niet onbegrijpelijk - een flink deel uit van de vluchtelingen
en zooals meer gebeurt, munten zij niet uit door bescheidenheid. Om en in deze groep
is er een waas van, een sfeer van ontevredenheid en kwaadsprekerij, die niet te grijpen
is, maar die naar mijne - en veler - vaste overtuiging bestaat. Als men hen hun gang
laat gaan, emaneert er van hen in de pers en via de radio een goedkoope en onwaardige
Hetze tegen Duitschland en wat jullie via de radio van hier aan stijlloosheid en
goedkoope moed krijgen, komt meestal uit dien hoek.
Leider daarvan is Van Blankenstein; de Regeering heeft destijds bezwaar gemaakt
tegen zijn benoeming tot hoofdredacteur van ‘Vrij Nederland’, omdat hij destijds in
dienst stond van den Britschen geheimen
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dienst in Nederland, waarvoor de Haagsche Post hem, zooals je je herinnert, ook al
had ontslagen233.
Maar toch voert hij de feitelijke redactie van ‘Vrij Nederland’. Het ergste is, dat
uit die groep telkens voortkomen verdachtmakingen tegen ministers en anderen, die
in eigen kring hun opinie uiten - en als die niet voor 200% de Engelschen naar de
oogen zien, worden zij via een fluistercampagne uitgemaakt voor ‘défaitist’. En die
inblazingen doen overal de ronde tot zelfs in de omgeving van de Koningin.
Er wordt in de Hollandsche kolonie, die juist thans een beeld van eenheid en kracht
moest zijn, tóch veel te veel gekletst. Ik maakte, volkomen zonder bijbedoeling, een
gedichtje (zie ommezijde), dat ik ter plaatsing aan ‘Vrij Nederland’ zond. Toen
overkwam mij iets, dat mij in de loop der jaren nog niet is overkomen: het werd
geweigerd.
Zie hier234:
‘Zeer Geachte Heer,
De redactie ontvangt op het oogenblik vele gedichten, die zij tot haar spijt door
plaatsgebrek niet kunnen opnemen.
Wij danken U voor Uw inzending, die wij overigens met genoegen gelezen hebben’.

Aan de Hollanders in Londen
‘Laat Uwe lenden omgord zijn
en de kaarsen brandende’.
Holland, mijn Holland, mijn lief'lijk geboorteland,
'k Haak naar Uw stadjes en weiden en tuinen,
Bloeiende heide en vennen en duinen;
'k Haak naar een lach, naar een kus, naar een kinderhand.
Holland, mijn Holland, mijn goede, mijn sterke land,
Land van verdraagzaamheid, land van de rede,
Land van gemoed'lijkheid, vrijheid en vrede,
Land van den eenvoud, van humor, gezond verstand.
Help God, mijn Holland, mijn eerlijke, dapp're land,
Niemand belagend, aan niemand geknecht:
Strijdend verpletterd, in dienst van het recht,
Laf door verraad uit den nachthemel aangerand.
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Holland, heel spoedig de vrijheid te geven U,
U te herwinnen Uw plaats in d'historie,
U te herbouwen tot hoogere glorie:
Dáárvoor slechts mogen wij werken en leven nu.
Hollanders, rodd'lende Hollanders, sterkt Uw band,
Hollanders, staakt Uw critiek op elkaâr;
Waakt, wikt en werkt, want de stormen staan zwaar,
Zwaar op de zee, die ons scheidt van ons Vaderland.
G.H.C. Hart
30 Augustus 1940

Ik nam hiermede natuurlijk niet zonder meer genoegen, vooral omdat het ding goed
is, ook naar anderer (Welter's, Lamping's) oordeel en ik vroeg de opinie van de jou
nog uit New York bekende Pelt (destijds Commissaris-Generaal van de Volkenbond
op de World's Fair) en hier hoofd van onze Persafdeeling: hij vond het eveneens
zonderling en zou het met ‘Vrij Nederland’ opnemen.
Ik kreeg de volgende dag bezoek van Van Blankenstein en had in no time slaande
ruzie met hem, daar hij aan het gedicht een ‘tendens’ toeschreef, die ‘hem niet beviel’.
Toen hij onhebbelijk werd, heb ik hem in den meest letterlijken zin mijn kamer
uitgezet.
Ik zou dit hier allemaal niet vermelden, ware het niet, dat het een heele perkara is
geworden, waarbij zelfs onze Minister-President is betrokken. Blankenstein heeft
zich nl. bij hem beklaagd en Gerbrandy vroeg mij bij zich te komen, waarop ik mijn
hart eens heb gelucht; ik geloof, dat ik goed heb gedaan dit gewroet eens bloot te
leggen: Gerbrandy koos geheel mijn partij en drukte, merkwaardigerwijs, plotseling
zijn groote waardeering en die van de Koningin voor mij uit. Waarop is dat gebaseerd?
Ik hoop, dat deze zaak hiermede uit is, maar Van Blankenstein zal nu wel een
roddelcampagne tegen mij ontketenen, maar ik lust hem rauw.

Maandag 23 september 1940
Over de weekend ben ik er niet toe kunnen komen dit dagboek voor je bij te houden,
mijn Joke; het leven is wel héél deprimeerend en ik zie eigenlijk zoo weinig
vooruitzichten. Dezer dagen is het zoo wat een jaar geleden, dat ik naar Engeland
ging voor die ellendige onderhandelingen235 en wat zijn we in die twaalf maanden
bij elkaar geweest? Ik doe
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mijn uiterste, uiterste best om opgewekt te blijven, mijn plicht te doen en vertrouwen
te hebben in de toekomst, maar ik voel me zoo ontzettend eenzaam zonder jou en
zonder de jongens. Zou aan dit alles ooit nog een goed einde komen? Wanneer zullen
we weer bij elkaar zijn? Hoe maken jullie het? Heb je erge zorgen en moeilijkheden?
Mijn laatste bericht kreeg ik op 4 September en dat was toen al meer dan twee
maanden oud.
Zaterdagochtend ben ik weer naar Cook's geweest om te hooren, of ze al iets
vernomen hadden over de aankomst van de op 1 Augustus van hier verzonden brieven:
niets.....
Ik wacht nu maar even met opnieuw schrijven, totdat ik weet, of de andere brieven
doorkomen, maar die onzekerheid wordt langzamerhand ondragelijk.
En het leven hier geeft niets geen afleiding; na 7 uur 's avonds gaat niemand meer
de deur uit; om half acht - acht uur beginnen de raiders bommen rond te strooien
zonder eenig pogen zelfs om bepaalde objecten te raken. Gistermiddag (Zondag)
met de bus naar Kew gereden in den regen: Kew Gardens waren dicht vanwege de
airraid, dus maar weer terug; heel veel ingestorte gebouwen gezien onderweg, maar
onze buurt is toch wel een van de zwaarst geteisterde.
Welter, die nooit in de schuilkelder wil slapen, gaat nu elken avond met een
legerauto naar Selsdon Park; ook voor de weekend is hij weggeweest; hij heeft mij
dringend gevraagd met hem mee te gaan, maar ik heb geweigerd, want ik wil mijzelf
blijven en geen adjudant van den Minister worden; ik blijf in Londen, totdat de
Regeering als zoodanig uitmaakt, dat het wenschelijk is, dat wij niet langer in de
stad slapen.
Je hebt het natuurlijk allerberoerdst onder Duitsch bewind, maar ik verzeker je,
dat het hier in Engeland thans ook verre van prettig is: op 't departement is er, vanwege
het beleg, niet erg veel te doen; om zes uur, half zeven ga ik naar huis; eet - alléén om 7 uur, schrijf een beetje in dit dagboek; dan beginnen al gauw de airraids en de
bommengooierij en dan is 't tien uur lang schuilkelder, nu al zestien dagen lang en
dit beleg duurt al vijf weken.
Maar er zal wel eens een einde aan dit alles komen; het publiek houdt zich flink,
zelfs flinker dan in het begin, maar de zenuwen van de menigte, die elken nacht in
de Underground en de schuilkelders wordt gejaagd, worden heel zwaar op de proef
gesteld: Warschau was zeker veel erger - tot nog toe! -, maar dat duurde een dag of
tien en Rotterdam's afgrijselijke slachting was in een half uur afgeloopen.
Ik hoorde vandaag dat iemand, met wien ik de vorige week lunchte, gisteren door
een bom is gedood; in het flatgebouw, waar Peekema woont, sloeg een bom in de
schuilkelder gisteren: tien dooden en veer-
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tig gewonden en zoo krijgen we elke dag de opwekkende berichten. Maar 't ergste
is die eenzaamheid. Welter heeft mij wel niet in de steek gelaten, want hij heeft mij
dringend en herhaaldelijk gevraagd om met hem mee te gaan, maar er zijn te veel
menschen, die niet weg kúnnen. Als de Regeering zich uitspreekt, dan zal ik verder
zien.
Zooeven het bericht, dat 85 kinderen, die naar Canada geëvacueerd zijn, zijn
omgekomen, toen hun schip in de Atlantische Oceaan zonder waarschuwing 's nachts
werd getorpedeerd in een storm.
Japanners en Franschen slaags geraakt in Indo-China236; wat zal daaruit weer
voortkomen voor ons goede Indië?
Daar gingen buiten weer de sirenes en het geratel en gedonder en geknetter van
het afweergeschut is weer losgebarsten; de huizen dreunen en schudden, de ramen
rammelen: slape, wie slapen kan; buiten gaan de brandweerwagens alweer voorbij.
Zaten we maar samen op Megamendoeng237.
Denk vooral niet, dat ik behoor tot de gedrukten en bangen: ik blijf vrij opgewekt
en kan gelukkig velen opvroolijken, maar 't is zoo 's avonds alléén in de zitkamer,
dat nu en dan een bui van gedruktheid mij overvalt en dan geeft het mij een
opluchting, als ik dat voor jou kan opschrijven.

Vrijdag 27 september 1940
Het is weer eenige dagen geleden, dat ik dit dagboek bijhield: er is feitelijk geen
gelegenheid voor geweest.
Maandagavond is Welter niet weer naar Selsdon Park teruggeweest, maar is in
het Mayfair Hôtel gaan slapen. Ik was weer in de shelter van Portland Place 73; ik
geloof, dat die nacht althans in ons deel van Londen, de ergste is geweest. - - -238
Dinsdagmorgen had ik een bespreking met den Minister, die vond, dat men niet
langer in Londen moest blijven slapen; het is immers vooral tijdens de nachtraids,
dat de bommen zonder eenige poging tot richten worden neergegooid.
Dinsdagmiddag besloot de Ministerraad zekere regelingen te treffen, die het de
ministers en de vaste ambtenaren - zij die uit Holland zijn ontboden destijds - mogelijk
maken 's nachts buiten Londen te verblij-
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ven. Voorts zullen in het gebouw naast Stratton House, waar de departementen
gehuisvest zijn, eenige schuilkelders voor slaapverblijven worden ingericht, voor
hen die daarvan willen gebruikmaken.
Welter heeft van menschen, die onder ons wonen in Portland Place, gehoord dat
er een huis te huur is in de country, in een klein gehucht Borringdon, op de grens
van Hertfordshire en Buckinghamshire waar het zeer rustig moet zijn, één uur per
auto van Londen. Welter wil onze flat in Londen evacueeren en ik geloof ook, dat
wij daartoe volkomen gerechtigd zijn: toevallig zijn wij het eenige huis in de buurt,
waarvan niet vrijwel alle ruiten zijn gebroken en elke ochtend vinden wij in de
omliggende straten meer huizen in puin. Welter heeft nu een auto van de Regeering,
wat ik op zichzelf bij het volkomen gedesorganiseerde verkeer in Londen niet
onredelijk vind; alleen ware het gelukkiger geweest, indien het verschijnen van de
auto niet in tijd zoo dicht lag bij de verhoogde onveiligheid.
Dat geeft trouwens aanleiding tot vrij heftige gesprekken tusschen Welter en mij,
omdat ik van meening ben, dat zoolang niet het heele Regeeringsapparaat uit Londen
is geëvacueerd - en dit moet eerst geschieden als de kern van de Engelsche Regeering
weggaat - wij ook in de stad moeten blijven. Niettemin heb ik niet het minste bezwaar
een paar nachten buiten te gaan doorbrengen om eens eindelijk behoorlijk te kunnen
slapen. In ieder geval, Dinsdagmiddag bevond ik mij plotseling in een auto, die ons
naar 't noorden bracht: wat eigenlijk de afspraken voor ons waren, wisten noch Welter,
noch Dyxhoorn - die ook meeging - noch ik.
Het was tegen donker, dat we aankwamen: we werden allerhartelijkst ontvangen
door de familie Torrence, die Dyxhoorn en mij aan een kamer gezamenlijk hielpen
(Austin's Hall, Venus Hill Borringdon), terwijl Welter een kilometer of 12 verder
werd ondergebracht. Men deed alles om het ons geriefelijk te maken, let wel,
menschen, die ons nooit tevoren gezien hadden. Even later zaten we in deze oude
cottage uit de veertiende eeuw om een groot haardvuur - het is opeens veel kouder
geworden - en de Londensche ellende is een oogenblik uit onze gedachten.
Ik sliep op een soort veldbed, maar geweldig goed: in negentien dagen had ik geen
behoorlijke nachtrust gehad.
's Avonds hadden wij in 't open veld een gezicht op het bombardement van Londen
gehad, 40 kilometer af: telkens was de hemel daar even hel verlicht - een
lichtparachute, die de Heinckels en Dorniers gelegenheid geeft hun lading uit te
werpen; telkens kon men een brand zien uitbreken en daartusschendoor in de lucht
telkens lichtflitsen van springende granaten van het luchtafweergeschut. Van hieruit
klinkt het
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Londensche Inferno als een licht gerommel, aanzwellend en afnemend in intensiteit.
Woensdagochtend reden we naar Londen terug langs vele nieuwe ruïnes.
Mijn archivaris Mr. van Dortmund, die in de Y.M.C.A. in Tottenham Court Road
woont, is uit zijn verblijf weggebomd; hij zelf heeft een kozijn en een deur tegen
zich aangeblazen gehad; enkele menschen zijn gedood en verschillende gewond,
maar hij kwam verder met de schrik vrij. Hij blijft nu slapen in den schuilkelder van
ons Regeeringsgebouw, evenals een van mijn stenotypisten, die ook niet meer in
haar huis kan.
Er is groote teleurstelling bij ons allen over de volkomen mislukking van de
Fransch-Engelsche onderneming tegen Dakar in West Afrika; Generaal de Gaulle
kwam er aan, geëscorteerd door een Britsch eskader en vroeg den Franschen
autoriteiten, of zij aan zijn zijde wilden komen tegen de Pétain-Regeering; toen men
weigerde is er een beetje over en weer geschoten en toen is de Fransch-Engelsche
expeditie maar weer opgekrast. Een enorm prestigeverlies m.i., vooral tegenover
Spanje, dat toch al heel wankel schijnt te staan, in verband met Gibraltar. Ook de
Engelschen zijn er nogal katterig over en spreken er maar liever niet over239.
Gunstig is, dat de Britsche nachtaanvallen op Berlijn steeds krachtiger schijnen
te worden; het is misschien de eenige manier, dat het voor een derde partij, Roosevelt
of de Paus, mogelijk zou kunnen maken, voor te stellen de afschuwelijke slachting
over en weer te beëindigen.
Ik heb een brief van Jeannie ontvangen met afschrift van een brief van M.v.F. met
eenig - niet veel - nieuws over jou en de jongens: M.v.F. zouden bij jou hebben
gegeten in Scheveningen: beide jongens zouden over zijn gegaan - Goddank - en jij
zou gemeubileerd ergens gaan wonen. M.v.F. zouden het goed maken; de brief is
vrij nieuw - van 25 Augustus.
Behalve de 25 woorden via het Roode Kruis, heb ik nog nooit iets van jezelve
rechtstreeks gehoord; ik hoop, dat jij nu ook via Jeannie aan mij kunt schrijven; ik
zou zoo geweldig graag hooren, hoe 't jullie nu werkelijk gaat; je kunt niet weten,
hoe verlaten ik me voel, feitelijk over een heel jaar met enkele korte onderbrekingen
van je vandaan. En al die menschen, die nuchterweg spreken over een oorlog van
nog een paar jaar, maken me half gek.
Het huisje, dat Welter hier wilde huren ging - gelukkig! - onzen neus voorbij;
daarna is weer een ander plan opgekomen voor huur van een
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gedeelte van een huis en eten met andere menschen samen; ik voel er niets voor en
wil in Londen blijven.
Maar de moeilijkheid blijft, dat Welter, waar de anderen onderdak zijn, geen
meelegger heeft behalve mij en door het opgeven van de flat in Portland Place ben
ik momenteel ook dakloos.
Je weet, hoe geweldig ik 't land er aan heb in een soort dwangpositie te zitten en
zoo voel ik mij.
Op Vrijdag 27 September hadden wij een aantal zware dagaanvallen op Londen
te verduren; de Duitschers moeten ongeveer 1000 bommenwerpers hebben gebruikt,
waarvan ze er 133 hebben verloren, de Engelschen 31.
Maar de schade in Londen moet weer heel ernstig zijn geweest (dokken en East
End). Ook Westminster Abbey en the House of Lords schijnen geraakt te zijn: men
hoopt niet ernstig.
's Ochtends zijn er weer een paar van ons, als door een wonder aan den dood
ontsnapt: Peekema en Mevrouw Bánszky, de secretaresse van den Minister, die in
het groote flatgebouw (zie Zondag, 15 September) op Dolphin Square wonen. Zij
bevonden zich op de trap, hij een paar verdiepingen hooger dan zij, toen er een bom
door het heele gebouw heen naar beneden sloeg: door den luchtdruk werd het
trappenhuis tusschen hen in volkomen weggeslagen; Peekema dacht, dat Mevrouw
Bánszky, zij, dat hij uit elkaar geslagen was. Geheel toevallig bleven zij beide
ongedeerd, alleen zwaar onder puin en gruis.
Ik lunchte met Schoenfeld, den nieuw benoemden Amerikaanschen zaakgelastigde
bij onze Regeering, opvolger, of liever vervanger van Gordon, die uit Den Haag
destijds naar Amerika terugging240. Hij bracht mij het eerste nieuws van het vandaag
gesloten verdrag tusschen Duitschland, Italië en Japan, feitelijk gericht tegen elk
land, dat alsnog zou tusschenbeiden komen in den oorlog met Engeland of China.
Het is stellig bedoeld om de U.S.A. te dwingen buiten den oorlog te houden241.
Schoenfeld verwacht, dat Amerika heel spoedig, misschien zelfs vóór de
Presidentsverkiezing mee zal doen; de publike opinie in Amerika zou dat nu - volgens
hem - bepaaldelijk wenschen.
Ik vroeg hem, of hij niet verwachtte, dat Roosevelt partijen zou voorstellen dit
afschuwelijke moord- en vernielsysteem te beëindigen en daarmede den oorlog. Hij
verwachtte dat stellig niet en meende, dat er
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een generale opruiming van het Duitsche stelsel moest komen: hoe, dat preciseerde
ook hij niet.
's Middags plotseling zonder luchtalarm een ratelende uitbarsting van
luchtafweergeschut; later bleek, dat groote afdeelingen Duitsche vliegtuigen het
Kanaal zijn overgestoken en dat eenige eskadrilles tot Londen waren doorgedrongen:
Welter zag er negen. Een bom moet voor de Foreign Office zijn ontploft.
--Ik heb dezer dagen aan Welter als Minister van Financiën een nota voorgelegd,
waarin ik wijs op de noodzakelijkheid onze vaste ambtenaren, krijgslieden en
schepelingen een soort diplomatieke status te verschaffen, waardoor zij worden
onttrokken aan het Engelsche recht; dat is belangrijk om, als eenmaal de oorlog uit
is, onze banksaldi dadelijk naar Holland te kunnen meenemen en niet onder allerlei
deviezenregelingen te vallen; ik heb aangenomen, dat wij dat geld dan dringend
zullen noodig hebben om de financiën van onze gezinnen eenigszins op orde te
brengen. Verder als ons iets overkomt om te zorgen, dat wij niet onder het Engelsche
erfrecht vallen en geen Britsche (heel zware) successierechten voor ons behoeven te
worden betaald en tenslotte, opdat wij geen Engelsche inkomstenbelasting hoeven
te betalen.
Welter was het geheel met de nota eens en heeft haar aan Buitenlandsche Zaken
gezonden om na te gaan, wat aan de zaak zou kunnen worden gedaan242.
We zullen na den oorlog (wanneer?) al onze duiten wel hard noodig hebben.
Uit M.v.F.'s brief maakte ik op, dat je John en Nev beiden naar Beresteijn243 hebt
gezonden; dat lijkt mij heel verstandig en dat is voor mij erg geruststellend, in
zooverre je op een of andere wijze toch eenig inkomen hebt: mijn salaris, mijn
pensioen of steun van anderen? - - -

Zaterdag 28 september 1940
Ik ben dezen Zaterdagochtend in de country gebleven: de eerste extra vrije dag sedert
onze aankomst in Engeland.
't Stroomt hier vol met geëvacueerden uit Londen en iedereen is even hulpvaardig
en hartelijk.
Er kwam gisteravond bericht, dat er nog een open reddingboot is opgepikt met
een paar opvarenden van de ‘City of Benares’, het schip, dat
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zonder waarschuwing door de Duitschers in een nachtelijke storm op den Atlantischen
Oceaan werd getorpedeerd; gelukkig waren er nog zes jongetjes bij244; een
begeleidende dame heeft ze zes dagen lang gemasseerd en een doorloopend
detectiveverhaal verteld om hen op te beuren: een van de lichtzijden van den oorlog,
die heldendaden op klein terrein.

Zondag 29 september 1940
Gisteren een scherp meeningsverschil met Welter gehad; hij vertelde, dat Minister
Albarda voor eenige tijd Londen geheel had verlaten; hij gaf hem geen ongelijk. Ik
verzette mij en vond, dat dit een Minister niet paste en zeide, dat ‘noblesse oblige’.
Dat trok Welter zich persoonlijk aan in verband met zijn voorstel 's nachts buiten
Londen te slapen. Van 't eene woord kwam het andere en ik liet blijken, dat ik mijn
vrijheid bijzonder liefhad. Welter trok toen bij, waarop de vrede werd geteekend en
wij besloten toch weer samen een mess in te stellen bij de familie Hill te King's
Langley in Hertfordshire, ongeveer een drie kwartier per auto van Londen.
- - - Den Haag, Claridge, Grosvenor House, Selsdon Park, Portland Place, Austin's
Hall, Friars' Wood: zou hierop weêr Den Haag volgen?

Maandag 30 september 1940
Een belangrijk - hopen wij! - telegram van den Gouverneur-Generaal is
binnengekomen, weergevende een telegram van de jou bekende gezant te Istanboel,
Visser (Karakoroem), waarin die mededeelt, dat hij van gezaghebbende Katholieke
zijde heeft vernomen, dat Italië de oorlog wil beëindigen en heel moeilijk kan
doorzetten. Duitschland doet alle moeite om zijn bondgenoot overeind te houden en
heeft troepen in Noord-Afrika toegezegd, als Italië kan zorgen voor transport, hetgeen
Italië zou hebben geweigerd245.
Dit bericht zou achtergrond kunnen geven aan andere berichten en aan de
koortsachtige besprekingen in Berlijn tusschen de as-partners. Andere berichten van
neutrale reizigers in Duitschland aan onzen Gezant te Bern246 houden in, dat men ook
in Duitschland erg moedeloos zou zijn.
It sounds too good to be true, doch als het waar is, vrees ik, dat Enge-
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land nog een tijdje moet doorzetten. Wij zijn echter zoo doordrenkt van ononderbroken
slechte berichten al vijf maanden lang, dat wij geneigd zijn elk bouwen op een gunstig
gerucht zelf te beschouwen als wenschdroom, als ‘wishful thinking’.
Veel luchtgevechten boven Londen: airraid warning en ‘all clear’ wisselen elkaar
overdag zóó geregeld af, dat niemand meer weet, of we in of buiten een luchtaanval
zijn; overdag gaan de meesten op Stratton House niet meer naar den schuilkelder,
tenzij de bommen vlak om ons heen beginnen te vallen: de mensch went aan alles.
We hebben veel zorgen over de situatie in het Verre Oosten om Indië: de Japansche
onderhandelaar, Minister Kobayashi, wil nu jaarlijks 3.750.000 ton olie hebben i.p.v.
de normale 600.000. De U.S.A. hebben de olietoevoer naar Japan afgesneden door
een embargo247, hetgeen Japan dwingt om ons te bewegen de noodzakelijke olie te
leveren, maar Amerika weigert ons eenige garantie voor hulp te geven, als wij
weigeren en er zou oorlog komen; uiterst moeilijke positie, die ons noopt geregeld
te Washington en bij de Britsche Regeering, die ook erg halfslachtig optreedt, te
ageeren.
Bovendien en om de maat vol te maken, difficulteert Washington nu bovendien
met wapenleveringen aan Indië, voorgevend, dat alles thans naar Engeland moet, als
meest bedreigde terrein248.

Dinsdag 1 oktober 1940
--Wij hebben vandaag onze flat in Portland Place ontruimd: vannacht is in Harley
Street, (‘Citadel’!) vlak achter ons Queen's College, een groot hospitaal
gebombardeerd en verdwenen. En zoo gaat het maar door. Ik geloof, dat ook
Duitschland zwaar geteisterd wordt en dat is, helaas, volstrekt noodig om binnen
afzienbaren tijd tot een beëindiging van deze gruwelijke slachting te komen.

Woensdag 2 oktober 1940
Onze eerste nacht op Friars' Wood: vrij goed geslapen, hoewel men ook hier de
Duitsche machines telkens boven ons hoort gonzen en de luchtdoelartillerie flink
losbarst.
Trouwens, Londen moet het in den afgeloopen nacht ook vrij rustig
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hebben gehad; wel is het kantoor van de Nederlandsche Scheepvaarten
Handelscommissie in de City, met welke ik dagelijks contact heb, vannacht door een
bom vernield. Vandaag zijn er in Londen den heelen dag door airraids geweest, maar
iedereen bijna bleef aan zijn werk.
Geluncht met Peekema, die weer terug is van zijn paar dagen in Worcester om te
bekomen van zijn wonderbaarlijke ontsnapping op Vrijdag: 't heeft maar een paar
meters gescheeld, of hij was er geweest; toen hij na de aanval weer op zijn kamer
kwam en in de spiegel keek, was zijn haar spierwit: hij dacht eerst van de schrik
maar het bleek gruis te zijn!
Ik heb je vandaag weer eens een brief geschreven, die ik nu zal trachten via Jeannie
(Mexico) naar Holland te krijgen; er staat, helaas, weer niet veel in, maar ik hoop nu
maar, dat hij dóór komt en jij antwoorden kunt; ik zal hem morgen verzenden. Ik
heb een nota gemaakt over onze rechtspositie in Engeland, zooals ik reeds schreef249,
om te zorgen, dat wij ten allen tijde over onze spaarduiten kunnen beschikken.
Welter vertelde mij, dat er een kleine kans bestaat, dat de vaste ambtenaren van
de Regeering, die hierheen zijn moeten komen, met hulp van de Bank of England
gelegenheid zullen krijgen maandelijks via Zwitserland een betrekkelijk klein bedrag
(ƒ 150) aan hun gezin in Holland te zenden; 't zal heel voorzichtig en tactisch moeten
worden gearrangeerd om te voorkomen, dat dit bedrag jullie dan niet op andere
inkomsten wordt gekort. Ik hoop wel heel erg, dat het lukt, maar 't zal héél moeilijk
zijn.
Dit boek is nu bijna vol: ik had, eerlijk gezegd, niet gedacht, dat ik aan een tweede
deel zou moeten beginnen, maar ik vrees, dat dit wel noodig zal zijn.
Als ik het eens doorblader, ben ik mij wel bewust, dat het in het algemeen voor
jou geen opwekkende lectuur zal blijken, maar 't is ook geen opwekkende tijd.
Ik denk, dat als de laatste bladzijde van dit deel geschreven zal zijn, ik het boek
zal inpakken en verzegelen en het aan iemand zal in bewaring geven om het je na
den oorlog toe te zenden, als ik het onverhoopt zelf niet zou kunnen afhalen. Ik wil
het liever niet bij mijn Bank deponeeren en liever de ‘risico's verdeelen’. Bovendien
zal ik Jeannie schrijven, bij welke Bank ik ben en bij wien dit dagboek is gedeponeerd,
opdat zij het je te zijner tijd kan mededeelen.
Maar laten we hopen, dat al die voorzorgen overbodig zullen blijken?
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Donderdag 3 oktober 1940
Het valt wel te verwachten, dat deze maand bijzondere gebeurtenissen te zien zal
geven; of die gunstig zullen zijn is een andere vraag. Laten we het hopen.
Michiels van Verduynen verwacht stellig spoedig een nieuw vredesaanbod van
Hitler: als het komt zal het van uitermate groot belang zijn, hoe de Regeering het
hier ontvangt. Michiels verwacht, dat Halifax zeer geneigd zal zijn het in overweging
te nemen, als het een redelijke basis geeft: ik geloof echter zeker niet, dat Churchill
er ook zoo over denkt.
Wat de publieke opinie in Engeland betreft, heb ik sterk den indruk, dat een eervolle
vrede een geweldige opluchting zou geven, al zijn er zeker nog zéér, zéér velen, die,
geleid door Regeering, radio en pers maar één einde aan den oorlog zien en maar
één aanvaardbare oplossing: de vernietiging van het nazirégime en het onschadelijk
maken van Duitschland.
Misschien hebben zij principieel gelijk, of, liever gezegd: zij hebben principieel
gelijk. Maar ik zie deze oplossing niet als mogelijk tenzij misschien na een oorlog
van jaren met een uitgemergeld Europa als resultaat. Ik moet eenvoudig niet aan zoo
iets, aan zulk een lange scheiding van jou denken; dan word ik volkomen wanhopig:
dat zou ik zeer beslist niet uithouden.
Toch vraag ik mij momenteel af, of als het Duitsche vredesvoorstel mocht komen
het wel verstandig zou zijn als Engeland daarop maar aanstonds zou ingaan.
Het weer was vandaag abominabel, hetgeen niet heeft belet, dat we vrij wat
luchtalarmen hebben gehad, vermoedelijk van eenzame raiders. Vanmiddag had ik
bezoek van eenige ambtenaren van de Board of Trade en the Ministry of Food, maar
af en toe was de barrage van het luchtafweergeschut vlak in de buurt zóó luid dat de
conversatie moeilijk werd.
Zij kwamen praten over verkoop van Britsche textielen en andere goederen aan
Indië en over import van Indische suiker, thee, rijst e.a. aan Engeland. De bespreking
was nogal belangrijk en kan tot verkoopen voor Indië tot bedragen van ƒ 20.000.000
leiden.
Ik250 rapporteerde een en ander dadelijk aan Welter, die overigens net nòg
interessanter bezoek had gehad, nl. van den Belgischen Minister van Financiën, Gutt,
die kwam vertellen, dat de Britsche Treasury hem had gevraagd om het Belgische
goud in Engeland (10.000.000.000 frs Belg. = ƒ 500.000.000) voor de war effort,
daar het Britsche goud langzamerhand door de groote aankoopen in Amerika opraakt.
De Belg vroeg, of wij al
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zulk een verzoek hadden ontvangen en of wij het zouden inwilligen.
Welter, als Minister van Financiën, had geantwoord, dat wij nog niet zulk een
verzoek hadden ontvangen en er nog niet over gedacht hadden, wat we zouden doen,
als het kwam251. ‘Maar wat zijt Gij van plan’? had hij gevraagd. Gutt antwoordde dat
hij maar twee mogelijkheden zag: een volledige Britsche of een volledige Duitsche
overwinning; aan een remise geloofde hij klaarblijkelijk niet. Een Duitsche
overwinning zou de ondergang van België beteekenen, een Britsche overwinning
zou inhouden herstel. Daarom meende hij, dat men het Britsche verzoek wel niet
zou kunnen afwijzen. De positie van de Belgische Regeering is overigens nogal
zielig: de twee te Londen aanwezige Ministers, Gutt, Financiën, en De Vleeschauwer,
Koloniën, hebben een soort algemeene volmacht van hun collega's, die ergens in
onbezet Frankrijk rondzwerven en geen status hebben; de Koning252 is nog steeds
gevangen, ik geloof, in Laeken. Het schijnt mij voor die twee overigens wel een
groote verantwoordelijkheid tegenover het Belgische volk zoo maar tien milliard
franken in goud aan Engeland af te staan.
Welter en ik bespraken nog even zeer in het algemeen, wat wij ten aanzien van
zulk een - zeker te verwachten - Britsch verzoek zouden moeten doen. Ons goud is
van vijferlei aard: het goud van de Nederlandsche staat in Engeland, Canada en
Zuid-Afrika; het goud van de Nederlandsche Bank in de U.S.A. en het goud van de
Javasche Bank. Het goud van de Javasche Bank heeft Indië zelf in zijn geheel dringend
noodig; het goud van de Nederlandsche Bank doen wij verstandig intact te houden
en voorloopig te zeggen, dat wij moreele bezwaren hebben om het aan te tasten; het
staatsgoud in Engeland, Canada en Afrika zullen we vermoedelijk de Engelschen
niet kunnen onthouden; tenslotte is hun oorlog ook onze oorlog en hun nederlaag
zou onze ondergang beteekenen.
Ik deed overigens een drieledig voorstel, waarmede Welter het persoonlijk eens
was voorloopig:
a Vooral niet het heele bedrag (ƒ 175.000.000) dadelijk en integraal ter beschikking
van de Britten te stellen, maar ons bereid te verklaren periodiek over bedragen
van ƒ 15 millioen te spreken, bij voorbeeld elke twee maanden, naarmate de
vordering van de oorlog en om hen aan ons tot op zekere hoogte te binden;
b Als voorwaarde voor onze medewerking te stellen een veel betere en periodieke
voorlichting van onze Regeering over de oorlogssituatie
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in het algemeen en over de Britsche plannen: mijn oude stokpaardje (zie blz.
281)253;
c Een ƒ 25.000.000 apart te houden voor eigen gebruik voor de Indische defensie,
waarvan ƒ 10.000.000 aanstonds ter beschikking van de Indische Regeering
zou kunnen worden gesteld voor aanschaffingen.
Gutt had tegenover Welter de verwachting uitgesproken, dat de oorlog heel lang zou
duren, maar dat zegt niet veel: de Belgen zijn, zoo mogelijk, van de situatie nog veel
slechter op de hoogte dan wij.
Vandaag is Chamberlain uit het Britsche kabinet getreden: het is moeilijk de
beteekenis daarvan te overzien; zeker is, dat hij door zeer velen in Engeland wordt
beschouwd als een der voornaamste schuldigen voor het slechte verloop van den
oorlog tot dusverre, en als verantwoordelijk voor München. Mij schijnt dat erg
onbillijk: ik herinner mij nog heel goed, hoe geweldig de opluchting was, toen hij
uit München terugkwam; overal ter wereld, ook in Duitschland.
De luchtaanvallen zijn de laatste dagen, zoowel overdag als 's nachts, kennelijk
zwakker geweest. Wat is daarvan de oorzaak? Het slechte weer? Voorbereiding van
nieuwe Duitsche listen en strijdmiddelen? Verzwakking van het Duitsche initiatief?
Overbrenging van het zwaartepunt van de strijd naar elders: Egypte, Gibraltar, Klein
Azië?
Wie zal het durven voorspellen? In dezen oorlog gaat het altijd anders dan men
had verwacht en men is bang te voorbarig op een gunstige wending te hopen.
En dit is nu de laatste bladzijde van dit deel van mijn dagboek. Zal ik al vroeg in
het volgende deel dit werk, dat mij veel afleiding geeft en tevens het gevoel, dat ik
met je zelve praat, kunnen staken, omdat we weer bij elkâar zijn en ik je alles
mondeling verder kan vertellen??
Ik hoef je niet te zeggen, hoe ik daarop hoop: ik lééf eigenlijk geheel op mijn
optimisme in dit opzicht.
Vandaag schreef ik een brief aan de Bräggers, hopende, dat die hen bereikt en dat
ik op die manier contact met je krijg: hij gaat mee met een brief van juffrouw
Wentholt, via vrienden in Zwitserland; gisteren ging een brief aan jou via Jeannie in
Mexico uit; morgen sluit ik een brief in bij een epistel van onze Hongaarsche
dienstbode naar Boedapest en ik zal ook aan Kaan in Nieuw York schrijven: het moet
toch eindelijk gelukken!
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Vrijdag 4 oktober 1940
Het is voor mij, mijn Joke, op zichzelf al een héél groote teleurstelling, dat ik dit
tweede deel van mijn dagboek in Engeland moet aanvangen: toen ik het dikke eerste
deel kocht, had ik de stellige hoop, dat het nooit vol geschreven zou behoeven te
worden.
En bij het begin van het tweede deel vraag ik mij, bezorgd, af, of ook dit zal worden
volgeschreven, vóór we elkaar terugzien.
Ik hoop van niet, ik denk van niet, maar ..... men beschouwt mij in onzen kring
nog altijd als een bedenkelijke optimist, wanneer ik vasthoud aan mijn verwachting,
dat er vóór Kerstmis een wapenstilstand zal zijn, waarbij o.m. de vrijheid van
Nederland zal zijn vastgelegd, of althans in uitzicht gesteld. Eenigen tijd geleden
hield ik het zelfs op 15 October maar dien datum zal ik wel moeten loslaten.
In den boekwinkel vroeg ik het duurste ingebonden dictaat van het soort van het
eerste deel; in mijn onderbewustzijn meen ik misschien, dat ik daarmede den oorlog
kan bekorten - een béétje gek worden we hier allemaal. - - -254

Zaterdag 5 oktober 1940
--Men speculeert erg, over hetgeen besproken is tusschen Führer en Duce bij hun
samenkomst gisteren op den Brennerpas. Weten zal men het natuurlijk niet, maar
veelzeggend is wel, dat een woordvoerder van de Wilhelmstrasse255 gezegd heeft,
dat er ‘misschien’ over een vredesvoorstel is gesproken; het is dus zeker aan de orde
geweest en men wil klaarblijkelijk vast de Britsche reactie op het gerucht weten256.
De ‘Daily Telegraph’ wist aanstonds te vertellen, dat van onderhandelingen geen
sprake kan zijn, maar de ‘Sunday Times’ zegt voorzichtiger, dat zulk een vrede
slechts zou dienen om Hitler in het bezit te laten van zijn buit, in afwachting van een
nieuwen aanval op Engeland.
Maar hoe, als er eens een heel ander vredesaanbod kwam, in den geest, dien insiders
wel aanleiding hebben te verwachten?
Nog257 altijd is er nog niet zelfs de poging geweest tot het scheppen van
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Een overzicht van de adressen waar Hart gewoond had sinds mei 1940 in weggelaten.
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deel van de Middellandse Zee en de Italiaanse, Franse en Spaanse belangen in Noord-Afrika;
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een geregeld contactorgaan met de Britsche Regeering - eenige ministers van ons
met eenige leden van het Engelsche war cabinet - (zie o.m. eerste deel van dit dagboek,
bldz. 280 en volgende258), teneinde op de hoogte te komen van den werkelijken
toestand van den oorlog, de Britsche oorlogsdoeleinden en de middelen, waarmede
men zich voorstelt die te zullen bereiken en voorts om althans geraadpleegd te worden
over de oorlogsvoering.
Wél is er in den Ministerraad eenige malen over gesproken, maar er gebeurt niets:
Welter gevoelt ervoor, Steenberghe, Dyxhoorn. M.i. houdt Van Kleffens het tegen
door niets te doen: zelfs het geruimen tijd geleden aangevraagde onderhoud van
Gerbrandy met Churchill heeft nog niet plaatsgevonden, doordat Buitenlandsche
Zaken er niets aan doet.
Van Kleffens blijkt hoe langer hoe meer te zijn een bekwaam hoofdambtenaar
zonder eenige staatsmanseigenschappen, - - -259.
Hij ziet zeer wel in, vermoed ik, dat, zoodra het overleg met de Engelschen door
eenige leden van het Kabinet gezamenlijk gevoerd wordt, hij geheel op den
achtergrond zou raken.
Maar het meest ergerlijke is, dat men elkander in den Ministerraad, zelfs in dezen
tijd en na alles wat ons is overkomen, telkens spaart en schroomt elkaar iets
onaangenaams te zeggen of aan te doen.
Twee avonden tot laat in den nacht heb ik er met Welter over zitten praten en hem
bezworen nu eindelijk door te tasten en het tot standkomen van geregeld overleg met
de Engelsche Regeering te forceeren: hij zal het nu entameeren (en doorzetten260?).
Ik zette mijn gedachten als volgt op papier; er is veel bij wat ik al maanden herhaal.

'Enkele aanteekeningen nopens de huidige situatie en de inzichten daarover
in Nederlandschen kring te Londen261
Inleiding
Het is verwachtbaar dat binnen zeer korten tijd van Duitsche zijde weer een voorstel
zal worden gedaan, teneinde tot staking der vijandelijkheden te geraken. Men kan
tegenover zulk een voorstel tweeërlei houding aannemen:
a voorstellen, toezeggingen en waarborgen van het huidige Duitsche bewind zijn
op grond van de ervaringen van de laatste jaren het papier
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niet waard, waarop zij geschreven zijn: indien men den oorlog staakt, voordat
dit bewind is verjaagd en zelfs voordat Duitschland dusdanig is verslagen, dat
het in afzienbaren tijd geen nieuwen oorlog kan beginnen, dan staat men
waarschijnlijk zeer spoedig voor de noodzakelijkheid van een nieuwen oorlog
en van nieuwe, onzegbare ellende voor de menschheid;
b voorstellen, toezeggingen en waarborgen van het huidige Duitsche bewind zijn,
op grond van de ervaringen van de laatste jaren, het papier niet waard, waarop
zij geschreven zijn: de stemming van het Duitsche - en nog meer van het
Italiaansche volk - en de economische toestand in beide landen zijn echter van
dien aard, dat men de facto in afzienbaren tijd niet aan een nieuwen oorlog zou
kunnen of willen beginnen; eerst als de oorlog beeindigd is, zullen de vele
tegenstanders van het regime in beide landen bereid zijn hun Regeering af te
vallen en eerst dan zal de aftakeling van het bewind een aanvang kunnen nemen.
Voorts zal het doel van den oorlog, totdat Duitschland volledig verslagen zal
zijn - indien zulks al practisch mogelijk is - eerst kunnen worden bereikt, wanneer
geheel Europa en wellicht de geheele wereld zal zijn gebracht in een toestand
van verarming en ontreddering, die in tientallen jaren niet kan worden te boven
gekomen en die Europa, mogelijkerwijze ontsnapt aan nationaal-socialisme en
fascisme, geheel rijp zal hebben gemaakt voor andere, tenminste even
afschuwelijke vormen van verwildering en dwingelandij of anarchie.
Naar uitspraken via de radio en de pers te oordeelen beheerscht nog steeds de eerste
opvatting de officieele publieke opinie van Engeland; voor hem die gelegenheid
heeft met Engelschen van allerlei lagen der samenleving in aanraking te komen, is
het echter aan zekeren twijfel onderhevig of het Engelsche volk in zijn geheel deze
officieele publieke opinie huldigt, vooral wanneer, zooals zoo vaak, het bereiken van
dit grootere doel wordt gekoppeld aan de noodzakelijkheid van een oorlog van enkele
jaren. Het voorbeeldelooze karakter van een oorlog in zijn huidigen vorm wettigt
overigens op zichzelf reeds de verwachting, dat de werkelijke publieke opinie in
beide landen veel minder dan in vroegere oorlogen vanzelfsprekend de verkondigde
inzichten van politici en veldheeren zal dekken: niet zonder gevolg zijn beide volkeren
thans ‘in the front line’.
Daarbij komt nog, dat in beide landen de publieke opinie bewustelijk wordt om
den tuin geleid ten aanzien van de werkelijke denkbeelden aan de andere zijde.
Geen enkel lid van het noodlijdende Duitsche volk of hij is overtuigd geraakt, dat
Engeland reeds jaren niet anders wil dan de vernietiging en vernedering van
Duitschland; geen van hen, die in Londen hun leven
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thans grootendeels onder den grond doorbrengen, denkt maar een moment aan de
mogelijkheid, dat Duitschland misschien bereid zou zijn aan geheel West Europa
zijn werkelijke vrijheid terug te geven en wellicht een onafhankelijk Polen als
bufferstaat tusschen zichzelf en Rusland te accepteeren.
Waren de inzichten in deze landen meer verlicht dan zou de kans, dat de wezenlijke
publieke opinie van beide volkeren zou afwijken van de snorkende uitspraken van
hun leiders nog veel grooter zijn.

De opinie in gezaghebbenden Nederlandschen kring te Londen
Men kan stellen, dat de Ministers en hunne naaste raadgevers eenerzijds tot op zekere
hoogte in staat zijn zich een intelligenter inzicht te vormen dan de publieke opinie
op grond van diverse bijzondere inlichtingen over de werkelijke verhoudingen
tusschen de oorlogvoerenden; anderzijds kan men volhouden, dat zij volstrekt in het
duister tasten nopens de oogmerken van onze Britsche bondgenooten en van de wijze
waarop men die oogmerken zich voorstelt na te streven. Wat dat laatste betreft zijn
ook wij geheel aangewezen op de avond aan avond rondgebazuinde berichten over
de succesvolle heldenfeiten van de R.A.F., over het uitblijven van ernstige schade
aan het Britsche sociale en economische leven, over vage invasieplannen in Engeland
en nog veel vagere en verder verwijderde invasieplannen van Engeland op het
continent.
Wij weten niets van het effect van de Britsche blokkade, van wat der Engelsche
Regeering bekend is over de toestanden in Duitschland en Italië, van de reeele schade
in Engeland en aan de Britsche handelsvloot, van de plannen van Amerika, van de
huidige verhouding tusschen de oorlogsproductie in Engeland tegenover die in
Duitschland en Italië, van de huidige en te verwachten Amerikaansche leveringen
van oorlogstuig, van de werkelijke financieele positie van Engeland en van zijne
tegenstanders, van de Britsche macht en verwachtingen in Afrika en Oost-Azië en
van talrijke vitale vraagstukken meer.
Maar niettemin houden wij ons kruit droog en vertrouwen op ontroerende wijze
op Engeland.
Ik herhaal, dat het meest bedenkelijke is, dat men onzerzijds nog nimmer heeft
getracht over deze zaken eenige inlichtingen te verkrijgen.
Een tweede factor in onze eigen situatie is, dat er in eigen kleinen kring niet de
minste eenheid van inzicht bestaat ten aanzien van onze wenschen voor den verderen
gang van zaken, toch wel een onontbeerlijke voorwaarde voor een zelfs beperkt
resultaat van overleg met de Britsche Regeering, mocht ons het geluk beschoren
worden nog eens tot een dergelijk overleg te worden toegelaten.
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Volgens mijne aanteekeningen is in kleinen kring het eerst over de mogelijkheid van
een vrede door overleg gesproken omstreeks 20 Juni262, kort na den wapenstilstand
tusschen Frankrijk en Duitschland, toen een vrede op korten termijn tusschen die
beiden landen niet uitgesloten scheen; er werd rekening gehouden met de mogelijkheid
dat er een Duitsch vredesaanbod zou komen, hetzij aan al zijn tegenstanders
gezamenlijk, hetzij aan Frankrijk, Nederland, België en misschien Noorwegen.
Daarover en over de vraag, welke houding door ons tegenover een dergelijk aanbod
zou moeten worden aangenomen, zijn heel wat gesprekken gevoerd, waarin
ongetwijfeld tegenover afkeer van den oorlog en beduchtheid voor de materieele en
geestelijke toekomst van ons land bij voortduren van den krijg eenerzijds, ideologische
concepties ten aanzien van de hooge plicht om aan de vernietiging van het naziïsme
mede te werken en de drang om te zorgen voor een meer duurzame veiligstelling
van rust en recht in de wereld anderzijds, een groote rol speelden.
Deze discussies werden onloochenbaar zoowel verscherpt als vertroebeld door de
werking van sentiment eenerzijds en van wenschdroomen anderzijds.
Het objectieve inzicht in het vraagstuk is voorts bemoeilijkt, doordat elk van beide
denkrichtingen telkens - en dat is in dezen tijd van heftige geestesberoering
verklaarbaar - door den tegenstander op wel eens tendentieuze en niet steeds waardige
wijze is vereenzelvigd geworden met hetgeen men zou kunnen noemen den
‘extremistischen vleugel’ in die denkrichting, hetgeen het verkrijgen van eenige toch
zoo dringend noodige synthese in eigen kring in den weg stond en staat.
Reeds aanstonds werden de beide middengroepen uiteengetrokken naar de uitersten.
Degenen, die reeds in Juni het groote belang van de menschheid zagen in een
algemeenen en spoedigen vrede door overleg met zakelijke waarborgen tegen spoedige
hervatting van den oorlog op militair en/of economisch terrein en vooral met
herkrijging van de integrale onafhankelijkheid althans voor de West Europeesche
staten, werden geïdentificeerd met de uiterst sporadische enkelingen, die een
onmiddellijken vrede zóózeer begeerden, dat zij, los van onze bondgenooten, in
onderhandeling wenschten te treden met Duitschland, min of meer op genade of
ongenade.
Degenen, die in de duurzaamheid en de waarachtigheid van een dergelijken vrede
niet geloofden, voordat Engeland zich van zijn ononderbroken échecs zou hebben
hersteld en voordat Duitschland gevoelig
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zou hebben ondervonden, dat het in de wereld nog formidabele tegenstanders had,
werden ingedeeld bij hen, die niet slechts vernietiging van het nationaal-socialisme,
doch ook het volledig en blijvend militair en economisch onschadelijk maken van
het Duitsche volk als eenig aanvaardbaar oorlogsdoel, ook voor Nederland
beschouwden.
Het valt ongetwijfeld te betreuren, dat als gewoonlijk de extremistische denkbeelden
met de meeste luidruchtigheid en de minste argumentatie werden verkondigd; in
eerlijkheid zullen wij overigens moeten toegeven, dat de wisselende krijgskansen de
inzichten van de meesten onzer wel eens, zij het dan binnen niet ver van elkander
verwijderde polen, eenigszins hebben doen verschuiven.
De klaarheid ten aanzien van elkanders denkbeelden is voorts niet bevorderd door
het feit, dat de discussies zelfs in onzen kleinen kring zeer versnipperd plegen plaats
te vinden en de kennis van elkanders denkbeelden vaak wordt opgedaan door
interpretatie daarvan door anderen, die zelf deze felbrandende vraagstukken niet door
een kleurloozen bril vermogen te bezien.
Twee andere controversen, die veel beroering verwekten, sneden voorts dwars
door de hoofdzaak heen: het denkbeeld van de overplaatsing van den zetel der
Regeering naar Nederlandsch Indië263 en het probleem van de blokkade van Nederland,
analoog aan dat van het bombardeeren van objecten - en dus onvermijdelijk ook
landgenooten - in het belang van het Britsche oorlogsdoel264.
Uiterst betreurenswaardig is het, dat de warme voorstanders van de vestiging van
Hr. Ms. Regeering in Indië altijd een weinig zijn vereenzelvigd met hen, die streefden
naar een spoedigen en zelfs afzonderlijken vrede; geen beschuldiging kan onbillijker
zijn tegenover eerstgenoemden, al is zij vermoedelijk ontstaan door een wellicht niet
al te gelukkige onderstreping van de vrijheid van handelen, die de overplaatsing van
de Regeering naar Indië zoude medebrengen.
Even onbillijk is het feitelijk, dat zij, die te goeder trouw sceptisch staan tegenover
een te spoedigen en voor Duitschland te gemakkelijk verkregen vrede, zonder meer
werden beschouwd als lieden, wien noch de blokkade noch het bombardeeren van
onze goede landgenooten wezenlijk ter harte gingen.
Ongelukkig is alweder, dat inderdaad eenerzijds enkelen het heengaan van de
Regeering uit Engeland beschouwden als een voorwaarde voor de mogelijkheid van
een afzonderlijken vrede, anderzijds enkelen geneigd waren blokkade en
bombardement van ons land te zien als
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eigenlijk wel aanvaardbare en vanzelfsprekende consequenties van de situatie.
Tenslotte valt wel niet te ontkennen, dat het tot dusverre aan eenige poging om
zekere eenheid van zienswijze te verkrijgen in eigen kring (Ministers en hun naaste
adviseurs) en aan die inzichten eenige leiding te geven, volstrekt heeft ontbroken,
niet het minst door het nader te beschouwen en reeds genoemde ontbreken van een
geregeld organisch contact, laat staan overleg van onze Regeering met de Britsche
over oorlogsdoel, oorlogssituatie en oorlogsmiddelen.
Gevolg van de versnippering en vertroebeling van denkbeelden is, dat zelfs in
eigen uiterst kleinen kring elke eenheid van begrip ten aanzien van ons eigen
oorlogsdoel ontbreekt, hetgeen niet zal nalaten op den duur in onze zoo sombere
omstandigheden ernstig afbreuk te doen aan de voor ons zoo dringend noodige
veerkracht, opgewektheid, moed, offervaardigheid, doorzettingsvermogen,
vindingrijkheid en onafhankelijkheid van inzicht. Het is een zeer kleine groep, die
Nederlands toekomst, voor zoover dat naar den mensch mogelijk is, moet helpen
leiden, zoolang onze eigen landgenooten in Holland niet in staat zijn zich te doen
gelden; elk verlies aan hoop en kracht in ons klein kuddeke is een ernstig verlies aan
hoop en kracht voor het Nederlandsche volk; dit wordt gesteld zonder eenige
overschatting van onze belangrijkheid.
Het meest beperkte oorlogsdoel, dat een goed Nederlander zich, naar het voorkomt,
mag stellen, is de herkrijging van onze volledige onafhankelijkheid en van ons
volledige gebied in Europa en overzee.
Doch zelfs over de draagwijdte van dit begrip van onafhankelijkheid heerscht in
onzen eigen kring onzekerheid.
Onafhankelijkheid in theoretischen zin is op deze aarde niet te verwezenlijken en
men kan zelfs practisch juist stellen, dat Nederland reeds vóór den oorlog niet volstrekt
onafhankelijk was, b.v. van Duitschland.
Deze laatste voorstellingswijze is echter niet zonder gevaar, omdat zij zoo licht
kan leiden tot de conceptie, dat een wat grootere, wat meer omvattende, en vooral
wat meer vastgelegde en stelselmatige, b.v. economische afhankelijkheid van
Duitschland (of, hetgeen schooner-schijnend en mitsdien veel gevaarlijker is) van
een nieuwe continentale ordening, geen onoverkomelijke ramp zou zijn, althans een
meer aanvaardbare situatie dan een rekken van den oorlog met alle consequenties
van dien, met name ook voor de interne verhoudingen van ons eigen land.
Maar tegenover deze verenging van het onafhankelijkheidsbegrip staat stellig ook
een potentieele verruiming daarvan: die onafhankelijk-
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heid, aldus wordt wel gesteld, is niet voor afzienbaren tijd gewaarborgd, indien niet
onze nabuur Duitschland wordt gebracht in een toestand die nieuwe aggressie door
dit land voorshands onmogelijk maakt.
En men kan ook stellen, dat werkelijk herstel van onze onafhankelijkheid slechts
gepaard kan gaan met een verplichting voor Duitschland om het geleden onrecht en
de geleden schade, voor zoover dat nog mogelijk zal blijken, te herstellen, o.m. door
te bekostigen het herstel van onze defensiemiddelen en van ons productieapparaat.
Erkend moet worden dat men met het stellen van laatstgenoemde voorwaarden
dicht nadert tot de oorlogsoogmerken van de voorstanders van het volledig
onschadelijk maken, dat wil zeggen militair en economisch vernietigen, van
Duitschland, oogmerken die dan weer dicht naderen tot die van de ideologische
kruisvaarders, wier denkbeelden voor velen tegelijk principieel sympathiek en
practisch verwerpelijk en onbereikbaar schijnen.
Het schijnt toch wel van het allergrootste belang, dat in den kring van de
Nederlandsche Regeering zelve eenheid van inzicht worde verkregen ten aanzien
van ons eigen oorlogsdoel.
Men kan die stelling niet weerleggen door te wijzen op het feit, dat die eenheid
nu eenmaal niet bestaat en dat de kloof tusschen beide doelstellingen zóó principieel
is, dat zij niet te overbruggen valt; zij moet overbrugd worden; de normale
consequentie van een dergelijk meeningsverschil, - aftreden van het kabinet - is thans
principieel en practisch onmogelijk, althans uitermate verwerpelijk, en men zou
bovendien welbewust - doch zonder voorkennis van het Nederlandsche volk zelf terugkeeren tot het stelsel van Koninklijke kabinetten.
Men moet dus elkander vinden en wel spoedig vinden.
Over het oorlogsoogmerk van herstel van onze ongerepte onafhankelijkheid en
van ons geheele gebied is ieder het eens; redelijke waarborgen, dat men niet spoedig
wederom in een oorlog zal worden gewikkeld zal ook een iegelijk wenschen; die
waarborgen kunnen zoowel zijn gelegen in het onschadelijk maken van Duitschland,
als in het scheppen - of liever gezegd versterken en consolideeren - van een toestand
en van verhoudingen, onder welke Duitsland zelf tot elken prijs een nieuwen oorlog
op korten termijn zal wenschen te vermijden.
Daar komt iets anders bij: een oorlogsdoel is een bij uitstek practisch vraagstuk,
hetwelk volstrekt afhankelijk is van hetgeen reeel bereikbaar wordt geacht en van
hetgeen op elk moment van het wisselend krijgsverloop bereikbaar wordt geacht.
Dat geldt natuurlijk ook voor ons: zelfs de meest ideeele ideologen in onze kringen
zullen bezwaarlijk langer vernietiging van het nationaal-socialistisch bewind in
Duitschland als Nederlandsch oorlogsdoel kunnen blijven stellen, zoodra Churchill
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bijvoorbeeld tevreden is met herstel van vrijheid voor alle in Europa overweldigde
staten, inclusief Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije.
En bezwaarlijk zal men misschien aan dit doel ook kunnen blijven vasthouden,
indien onverhoopt Engeland mocht zijn veroverd.
Ook bij de beschouwing van dit onderwerp komt men dus tenslotte weer terecht
bij de vragen: wat willen onze bondgenooten? Hoe staan zij ervoor? Hoe denken zij
zich de voortzetting en beëindiging van den oorlog in het licht van hun eigen
oogmerken?

Organisch overleg met de Britsche Regeering
Met de Britsche Regeering bestaat nog steeds geen vorm van organisch, collegiaal
en periodiek overleg, hoewel een geregelde consultatieve instantie n.f.265 reeds bijkans
vijf maanden geleden van Britsche zijde werd in uitzicht gesteld266.
Van die gelegenheid heeft de Nederlandsche Regeering nimmer gebruik gemaakt;
men kan althans de incidenteele bezoeken van den Nederlandschen Minister van
Buitenlandsche Zaken267 aan Lord Halifax bezwaarlijk gelijk stellen met een college,
waarin beide geallieerde landen openhartig van gedachten wisselen over zaken van
oorlogsbeleid en oorlogvoering.
Een organisatie als hier bedoeld zou weliswaar bij voorkeur informeel moeten
zijn, maar daardoor zou zij aan beteekenis stellig niet inboeten.
Om de gedachten te bepalen is een Nederlandsche delegatie bestaande uit den
Voorzitter van den Ministerraad, den Minister van Buitenlandsche Zaken, den Minister
van Koloniën (Oost-Aziatische en Pacific-problemen) en wellicht den Minister van
Defensie aangewezen.
Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de Britten zulk een vorm van overleg
zouden weigeren, indien het op de juiste wijze wordt voorgebracht en toegelicht.
Het is mogelijk, dat men aanvankelijk eenige teleurstelling zal ondervinden ten
aanzien van de mate van voorlichting en raadpleging, doch indien men doorzet, zullen
stellig bevredigende resultaten worden verkregen: het is een vorm van overleg die
den Engelschen uitnemend ligt.
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= nisi fallor; latijn voor: als ik mij niet vergis.
Het is niet duidelijk wat Hart hier bedoelt. In juni 1940 werden door de Britse regering
voorstellen gedaan voor consultatie inzake de economische politiek, maar deze voorstellen
werden door de Nederlandse regering afgewezen, omdat Nederland bij de uitvoering van de
voorstellen niet als gelijke van Groot-Brittannië zou kunnen optreden.
E.N. van Kleffens.
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Wat de overwegingen betreft, die kunnen worden aangevoerd bij het aanhangig
maken van een voorstel, zou allereerst kunnen worden gewezen op de omstandigheid
dat men thans gezamenlijk het tweede oorlogsjaar is ingegaan en dat de Nederlandsche
Regeering den tijd gekomen acht om aan de Britsche openlegging te vragen van haar
inzicht in de situatie, van de middelen met welke zij zich voorstelt den oorlog tegen
den gemeenschappelijken vijand tot een gunstig einde te brengen en van hetgeen
men van een voortzetting van den oorlog in redelijkheid meent te mogen verlangen.
De Nederlandsche Regeering kan haar overtuiging uitspreken, dat zulk een
bespreking nuttig zal blijken, eenerzijds voor de versterking van de banden van
bondgenootschap, anderzijds omdat Hr. Ms. Regeering aldus nog beter dan thans
zal worden in staat gesteld op doeltreffende wijze de oorlogsoogmerken te helpen
nastreven.
Van nog grooter beteekenis is het voor de Nederlandsche Regeering, dat hare
verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van het door den vijand bezette deel
van het Rijk, doch niet minder tegenover die in de onder haar effectief bestuur staande
overzeesche gebiedsdeelen, medebrengt, dat zij zorge zoo goed mogelijk op de hoogte
te blijven van den gang van zaken en van de voornemens en verwachtingen harer
bondgenooten.
Die verantwoordelijkheid is juist in dit tijdsgewricht er niet eene van louter
principieele beteekenis: zij is bij uitstek van practischen aard.
De situatie in het Verre Oosten geeft in groeiende mate zoowel aan de Britsche
als aan de Nederlandsche Regeering reden tot ernstige bezorgdheid en eischt, vooral
van ons, tegenover Japan een moeilijk beleid, waarin wijze tegemoetkomendheid in
het practische voortdurend is gekoppeld aan onverzettelijkheid in het principieele.
Er bestaat weinig twijfel, dat de politiek van Japan in de naaste toekomst volkomen
afhankelijk zal zijn van de ontwikkeling van de politieke verhoudingen en van de
krijgsverrichtingen elders in de wereld; dat het voor het practische beleid, hetwelk
Nederland in het Verre Oosten voert, een levensbelang is steeds op de hoogte te
blijven van den toestand en van de verwachtingen zijner bondgenooten, behoeft geen
betoog.
Van evengroot belang is dit inzicht voor de verantwoordelijkheid van de Regeering
ten opzichte van de bevolking in het bezette deel van het Rijk.
Het is der Nederlandsche Regeering bekend, hoezeer de Britsche de bezwaren
gevoelt van een blokkade, onder meer van Nederland, als onderdeel van die van het
vasteland van Europa, blokkade, die naarmate haar intensiviteit en doeltreffendheid
grooter en haar duur langer
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is, te ernstiger consequenties zal hebben voor de bevolkingen van de door Duitschland
overweldigde gebieden. Indien die blokkade, tezamen met de overige factoren van
het geallieerde oorlogsprogramma, inderdaad zal kunnen leiden tot het breken van
den Duitschen weerstand en een daardoor zegevieren van het geallieerde oorlogsdoel,
zonder dat Europa op onherstelbare wijze tot hongersnood en wanhoop zal zijn
gebracht, dan zal het, hoe hard het ook valle, met de verantwoordelijkheid van de
Nederlandsche Regeering tegenover haar eigen volk in overeenstemming zijn te
brengen de geallieerde zaak te blijven dienen, zelfs ten koste van ernstig ongerief
van het eigen volk, omdat daarmede voor dat volk een hooger en meer duurzaam
doel kan worden bereikt.
De eigen verantwoordelijkheid van de Nederlandsche Regeering laat niet toe, hoe
groot haar vertrouwen in het beleid en de daadkracht van de Britsche ook is, na te
laten zich voortdurend een zoo volledig mogelijk beeld te verschaffen van de aspecten
van de zaak, die met haar levensbelangen onverbrekelijk is verbonden'.

Zondag 6 oktober 1940
- - -268

Maandag 7 oktober 1940
Peekema heeft ook een nota samengesteld over dezelfde zaken als mijne hierboven
geplakte269; Welter stuurt die aan zijn ambtgenooten rond; de mijne is wat uitvoerig
en te scherp voor dit doel, maar de conclusies over het bedenkelijke van het gemis
aan geregeld contact met de Britsche Regeering zijn ongeveer dezelfde. Misschien
zal aan dit brandende vraagstuk nu eindelijk wat gedaan worden270.
Bij de reconstructie van het kabinet271 is de voorbereiding van de ravitailleering
en behoeftenvoorziening van Holland na den vrede aan Steenberghe toegevallen: het
is voor mij een beetje bitter, dat nu plotseling de ideeen, welke ik reeds op 14 Juli
(blz. 140 en volgende, eerste deel) tot uiting bracht en die op 24 Juli door Steenberghe
als ‘speculatief’ werden gekenmerkt272, nu door hem worden uitgewerkt en uitgevoerd
op
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Mededelingen over een bezoek aan Sandy Lodge Golf Course en bijzonderheden over de
gevolgen van de verwondingen, die de echtgenote van Welter's chauffeur opliep tijdens een
Duits bombardement op Londen weggelaten.
Kol., LA: XI, no. 42; bijlage bij no. 526, 23 oktober 1940.
Zie noot 260.
Zie p. 106 en 109.
Zie p. 44-48 en noot 163.
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veel speculatiever wijze dan ik ooit had voorgesteld: hij wil nu voor £ 16 millioen
goederen koopen, terwijl ik slechts de organisatie wilde gereedmaken en slechts dat
definitief koopen, wat bij een aanstaanden vrede misschien moeilijk te krijgen zou
zijn; ik heb speciale ervaring van dit soort werk en zou het graag uitvoeren.
Men is begonnen het buiten Koloniën om te doen, maar heeft nu toch al bemerkt,
dat men ons zeer noodig zal hebben. Maar gelukkig is, dat men nu toch eindelijk met
dit belangrijke werk is begonnen; als het goed gebeurt, zullen wij Nederland bij een
wapenstilstand dadelijk aan al het noodige kunnen helpen.

Dinsdag 8 oktober 1940
Den afgeloopen nacht is voor Londen weer een heel zware geweest: de Horse Guards
in Whitehall, de woning van den Duke of York zijn hevig getroffen; wij reden
vanmorgen door de Finckley Road, waar een heele straat feitelijk dezen nacht is
verwoest. Maar ook Berlijn is zwaar gebombardeerd vier uur lang door de Royal Air
Force.
Beschaving!
't Is een ellendig triest gezicht den ochtend na een raid rond te gaan: een doodmoe
uitziende vrouw was bezig wat kleinigheden te zoeken in het tot den grond vernielde
puin van haar woning; gisteravond is zij vermoedelijk met haar gezin ter ruste gegaan
in haar gezellig tehuis: vanmorgen is alles gruis en asch en versplinterde houtblokken.
Een gaaf wit en groen kuipbad staat boven op de ruïne: als een misplaatste grol
bij een droevige begrafenis.
Onze brave chauffeur kwam ons vanavond zijn nieuwe ellende vertellen: zijn
vrouw, die eerst wat beter was geweest, is weer ingestort en nu is hij even naar zijn
thans verlaten flat geweest en vond dat de boel intusschen leeggestolen was. Wat
een schoften zijn er toch op de wereld!- - -

Woensdag 9 oktober 1940
De wekelijksche Ministerraad van gistermiddag is een bewogen vergadering
geweest273.
Eenige avonden hebben, zooals ik reeds op 5 dezer schreef, tot laat in den nacht
Welter en ik de buitenlandsche politiek van onze Regeering besproken, of liever
gezegd de afwezigheid van iets wat op buitenlandsch
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De notulen van de vergadering van de ministerraad zijn afgedrukt in DBPN, I, no. 428.
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beleid gelijkt. Gistermiddag nu heeft Welter op, naar het voorkomt, zeer rustige wijze
in het Kabinet gewezen op het tekort aan (lees: de afwezigheid van) overleg met de
Britsche Regeering. Van Kleffens nam, zooals te verwachten was den handschoen
op, maar moet het volkomen hebben afgelegd. Welter werd bijgevallen door
Steenberghe en Dyxhoorn en later door Gerbrandy, die zich erover beklaagde, dat
hij na weken wachten nog steeds geen ontmoeting met Churchill heeft gehad;
kennelijk - en terecht - is ook dit een verwijt aan het adres van het impotente en
weinig zelfbewuste beleid van Van Kleffens, die niet veel anders wist te zeggen, dan
dat Churchill geen erg hoffelijk man is en dat zelfs voor de Koningin hij nog geen
ontmoeting had kunnen arrangeeren.
Klaarblijkelijk begrijpt hij niet, dat hij door die opmerking zijn positie nog meer
heeft verzwakt. Welter zal nu een nota (omgewerkte nota-Peekema)274 indienen en
de zaak komt de volgende week opnieuw in den Ministerraad. Bij het naar huis rijden
wees ik er mijn Minister met grooten nadruk op, dat een week wachten veel te lang
is: als er van de week vredesvoorstellen van Duitschland komen en wij hebben nog
geen contact, dan wijst Churchill ze misschien af, zonder ons zelfs te hooren. En
bovendien staan wij bij een eventueele bespreking over een vredespoging veel en
veel sterker als wij eerst al eens - liefst eenige malen - met de Britten hebben
gesproken, vóórdat men ons hoort over een concreet voorstel.
En juist voor de noodwendigheid van het niet zonder meer en zonder ruggespraak
met ons afwijzen van een peace-move van Hitler is in den Ministerraad een kennelijke
strooming geweest. Ik blijf nu - met Lamping en Peekema - bij onze ministers
voortdurend hameren op de vitale beteekenis van het zoo spoedig mogelijk scheppen
van het contact; de kogel is nu door de kerk: de ‘spell is broken’ en wij moeten voort;
de ‘tegenpartij’ heeft een tik gehad en men moet Van Kleffens geen respijt laten: hij
zal alles blijven doen om het contact van anderen dan hemzelf met de Engelschen
te verhinderen en in de eerste plaats tijd willen winnen; die tijd mag hem zeker niet
worden gelaten. Welter is het eens en zal zien, wat hij kan doen om het vuurtje warm
te houden275.
Nog een tweede belangrijke zaak werd in den Ministerraad besproken: Van den
Tempel heeft gewezen op de kennelijke groote toeneming van de bombardementen
door de Engelschen op plaatsen in Holland, ook op plaatsen, waarvan het haast niet
valt aan te nemen, dat er gewichtige militaire objecten zijn betrokken.
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Zie p. 153.
Het voorgaande deel van deze dagnotitie is gepubliceerd in DBPN, I, no. 428 noot 4.
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De kwestie is reeds maanden geleden eenige malen aan de orde geweest276; men
erkende dat men in deze den Engelschen niet kan verzoeken Holland geheel met rust
te laten: dat zou den Duitschers een vrijbrief geven Holland geheel voor hun militaire
doeleinden te gebruiken; doch er is alle reden hun hierin groote matiging te verzoeken.
De Engelschen bleken dadelijk bereid met ons geregeld overleg te plegen ten deze
en daartoe wees de Minister van Defensie een Nederlandsch marine officier,
luitenant-ter-zee 1e klasse, Moolenburgh277, aan, die over elke expeditie van de R.A.F.
zijn oordeel vooraf zou kunnen geven. Dat leek heel mooi en geruststellend, maar
in den laatsten tijd is in onzen kring nogal wat onzekerheid ontstaan over de vraag,
of deze Moolenburgh - nogal een sul naar mijn persoonlijke oordeel - wel de juiste
man op de juiste plaats is, en of hij wel voldoende gezag bij de Engelschen heeft, of
althans doet gelden. Vandaar de vraag van Minister van den Tempel, die erop wees,
dat aanvallen op plaatsen als Franeker, Harlingen, Stavoren, op ‘enemy barges’ een
zonderlingen indruk maken: tegen den winter plegen zich daar steeds groote menigten
Hollandsche schuiten te verzamelen en het is wel zeer de vraag, of dat iets met
invasieplannen van de Duitschers heeft uit te staan. Ook valt het op, dat de dokken
van Amsterdam geregeld door de R.A.F. worden gebombardeerd, terwijl het
Noordzeekanaal, tengevolge van de vernietiging van de sluizen bij IJmuiden toch
nog altijd onbruikbaar moet zijn.
Maar Dyxhoorn weigerde iets aan de zaak te doen, want hij verklaarde het grootste
vertrouwen te hebben in de voorzichtigheid en reserve van de Britten; die ging zoover,
aldus onze Minister van Defensie, dat Moolenburgh hen wel eens moest aanmoedigen
ten aanzien van bepaalde objecten.
Waarop Steenberghe repliceerde, dat dit eenigszins zijn vertrouwen in de Britten
had versterkt, maar niet bepaald in den Nederlandschen zeeofficier, die aangewezen
was om de Hollandsche belangen te behartigen!
Maar Dyxhoorn bleef weigeren nadere inlichtingen bij de Engelschen in te winnen,
naar mijn meening, omdat hij onzen eigen admiraal Furstner niet aandurft of kan,
hetgeen telkens blijkt. Furstner is de man van het à tort et à travers prijzen wat de
Britten wijzen; nog altijd zijn er bij ons een aantal, die niet begrijpen kunnen, dat de
slechtste manier van samenwerking met Britten is hen te sterken in hun natuurlijken
meerderheidswaan.
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Zie ook DBPN, I, no. 155.
In het manuscript staat ‘Molenberg’. Dat is ook het geval bij de overige vermeldingen van
deze naam in deze dagnotitie.
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In ieder geval was deze zaak niets opgeschoten. Ik had daarop een brain-wave en
stelde Welter voor, dat het volkomen rationeel en redelijk zou zijn, indien zijn
ambtgenoot van Handel, Nijverheid en Scheepvaart278 een contrôle kreeg op wat er
met het economische apparaat van ons land gebeurt door onze chers alliés.
Daartoe zou aan Moolenburgh kunnen worden opgedragen eenmaal in de week
mondeling rapport uit te brengen aan Handel, Nijverheid en Scheepvaart over
resultaten van en plannen voor ‘bombings’.
Ik denk daarbij - en heb dat Welter niet verholen - aan mijn goeden vriend Lamping
- die uitnemend geschikt is bij zulk een wekelijksch rapport zeeheld Moolenburgh
‘such a hell of a time’ en zulk een scherp kruisverhoor te geven, dat hij zich wel
wachten zal met de Britten te gemakkelijk te zijn. Welter zal dit in den volgenden
Ministerraad voorstellen en Steenberghe is er ook vlak voor.
Eindelijk vandaag een eigenhandigen brief van jou ontvangen, ingesloten in een brief
van Sol. Kaan: je begrijpt hoe dolblij ik was. De brief was door jou met de Clipper
naar Amerika gezonden op 12 Juli en bereikte mij eerst nu. De brief is heel opgewekt,
maar ik ken je voldoende om tusschen de regels door te lezen, dat je wel zorgen hebt:
en dat is al drie maanden geleden! Klaarblijkelijk had je toen nog geen directe
financieele zorgen. Maar hoe heb je dat probleem opgelost? En de jongens geven
ook wel groote moeilijkheden, al schrijf je schertsend over Nev's baldadigheden.
Over ons huis in de Van Soutelandelaan schrijf je niets en dat zal je toch wel heel
erg hebben beziggehouden. Ik wou, dat ik wist wat je werkelijk allemaal dacht en
beleefde en te verwerken had.
Ik heb den brief dadelijk beantwoord met een brief erbij voor Sol279; ik hoop nu
eindelijk, dat een epistel van mij je bereikt: ik doe er waarachtig moeite genoeg voor,
maar ik geloof, dat 't weer een rad in het geraffineerde Duitsche systeem is, wel
brieven naar buiten, naar ons toe te laten, maar post van ons tegen te houden; ook
Steenberghe, die veel brieven van zijn vrouw280 heeft ontvangen, meent, dat er nog
niets van hem is doorgekomen.
Ik heb nu geprobeerd via Portugal, Zwitserland, Indië, Vereenigde Staten en
Mexico, via consuls, Cook en Roode Kruis. Nu ga ik via Hongarije een poging wagen.
En intusschen blijven hopen, blijven werken, blijven vertrouwen en opgewekt
blijven!
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M.P.L. Steenberghe.
S. Dumas Kaan.
C.T.M. Steenberghe-Ausems.
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Donderdag 10 oktober 1940
Wat ik verwachtte, is gebeurd en zal nog wel vaker gebeuren: de Duitschers maken
duikvluchten op de toegangswegen naar Londen op de spitsuren. Volgens onzen
chauffeur is de weg, dien wij elken ochtend en avond rijden, vanmorgen onder
mitrailleurvuur geweest, vlak nadat wij langs kwamen. Het is de Watford Bypass.
Het is natuurlijk een prachtmiddel om het economisch leven van Londen verder te
ontwrichten door de binnenkomende en uitgaande zakenmenschen te bestoken: zulk
een lange file van auto's is erg kwetsbaar; het eenige zal zijn, als je zoo iets overkomt,
uit de auto springen en in een greppel of sloot aan den kant van den weg te kruipen.
Maar ik hoop, dat het ons niet overkomt!
Toch moet ik eerlijk bekennen, dat ik - voorloopig! - blij ben, dat we nu buiten
wonen. Ik merk nu pas, hoe slecht ik al die weken in dien open schuilkelder van
Portland Place heb geslapen, ondanks het feit, dat ik door het lawaai van bommen,
afweergeschut en brandweerbellen heendommelde.
Ik verzuimde te vermelden, dat ik Dinsdagmiddag een lang telefoongesprek met
Batavia had (Van Hoogstraten en Schimmel). Middenin begon er weer een luchtalarm
en ik had hun graag het kanongebulder van de 18 cm naval guns laten hooren, maar
het was te ver af. Over den gang van zaken met Japan was men nogal optimistisch,
maar het was niet duidelijk of men alleen de onderhandelingen met Minister
Kobayashi bedoelde of ook de algemeene situatie in het Verre Oosten. Zelf geloof
ik, met alle voorbehoud, dat het pootige optreden van de U.S.A. tegenover het
Duitsch-Italiaansche-Japansche pact281 de Japanners weer wat ‘eingeschüchtert’ heeft
en eveneens het aanstonds gepubliceerde besluit van de Britsche Regeering om op
18 October de Burma-Road weer te openen282 voor transport naar China, maar zeer
précair blijft de situatie toch.
Op verzoek van Steenberghe besprak ik met Indië de vorming van voorraden daar
met het oog op de ravitailleering van Holland na een wapenstilstand in den geest,
zooals ik het destijds had gewild283. Steenberghe kwam mij trouwens vandaag
opzoeken en vroeg mij hem bij dit probleem te willen helpen, hetgeen ik erg graag
zal doen; 't is een nationaal belang van de eerste orde en ik ben blij, dat ik er toch bij
betrokken word en niet alleen voor de Indische producten.
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Zie noot 241.
De Burma-Road was op 18 juli 1940 na Japanse druk op Groot-Brittannië voor drie maanden
gesloten.
Zie p. 44-48.
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Steenberghe was vol lof over het feit, dat Welter nu eindelijk de kat de bel had
aangebonden in den Ministerraad over het stelselmatig overleg met de Britsche
Regeering.
Ik schreef John via Mexico een brief voor zijn verjaardag, maar komende van
‘Oom Ati’284. In den brief maakte ik eenige toespelingen op de situatie, maar vond
ze bij nader inzien toch 'n beetje gevaarlijk, dus schreef ik den brief nog eens over,
maar een klein beetje bedekter; ik hoop, dat de brief John bereikt en dat hij 't snapt;
als hij maar voorzichtig reageert. Hier is het eerste concept:
‘Beste John, Ik neem aan, dat je wel eens wat van mij wilt hooren: het is een
reuzentijd sinds we elkaar het laatst gesproken hebben. Je Moeder heb ik al ettelijke
keeren geschreven, maar ik heb nog slechts eenmaal antwoord gehad en toen had ze
nog geen enkelen brief van mij ontvangen. Wil je haar vooral mijn hartelijke groeten
doen? Als ik mij niet sterk vergis ben je op 2 November jarig: mijn hartelijke
gelukwenschen. Ik hoop, dat deze brief je op tijd bereikt. Vanzelf gaan mijn gedachten
terug naar de verjaardagen, welke ik bij jullie doorbracht, toen jullie nog op Java
woonden in jullie huisje op Megamendoeng285.
Wat lijkt, dat weer een tijd geleden! Toevallig hoorde ik daarover dezer dagen een
en ander, dat je zal interesseeren. De “vluchtheuvel”, jullie huisje, krijgt gauw weer
een anderen naam: “Blanda Merdika”286. Wel een mooie naam; ik denk, dat die man
vroeger op den Merdikaweg in Bandoeng heeft gewoond.
Ook het vroegere huisje van de Boumans, “Goenoeng Doea”287, heeft een
naamsverandering ondergaan en heet nu “Kitamenang”288.
En in onzen tuin beginnen, naar ik hoor, de afrikaantjes, die een tijdlang kwijnden,
weer flink te bloeien. Ik was natuurlijk erg blij te hooren, dat Nev en jij allebei zijn
overgegaan, jij met een heel goed rapport. Dat zal je Vader veel goed doen. Nu maar
een schitterend eindexamen! 't Is voor je Moeder wel een ellendige tijd, maar als
altijd zal ze er zich wel flink doorheen slaan. Zeg haar maar, dat ik erg hoop, dat ze
haar man weer gauw bij zich zal hebben: dan is het leed geleden. Over mijzelf valt
niet veel te vertellen: ik heb het erg druk gelukkig en heb dus niet veel tijd om over
de narigheid van dezen tijd te denken en mijn gezondheid is puik. Hoe bevalt het
Nev en jou op Beresteijn? Schrijf me maar eens gauw. Nev krijgt ook spoedig een
brief van mij.
Ik woon nu buiten de stad: dat is rustiger en de najaarstinten zijn erg
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mooi; elken ochtend rijd ik naar mijn kantoor met mijn baas met wien ik samenwoon.
Wel, John, ik eindig nu maar; houd je taai, geef de beste groeten aan je Moeder en
aan Nev, een stevige vijf van je Oom Ati’.
Steenberghe vertelde mij, dat hij enkele dagen geleden bij de Koningin ontboden
was, die zijn opinie over den algemeenen toestand vroeg. Steenberghe had geen erge
rooskleurige schildering kunnen geven, maar H.M. kwam met allemaal geruchten
over ontevredenheid en zelfs onlusten in Duitschland en [de] overweldigde gebieden.
Steenberghe had den indruk gekregen, dat de Koningin niet erg gerust op alles is en
van hem gaarne iets opwekkends had vernomen. Zij schijnt langzamerhand erg op
te zien tegen den langen tweeden oorlogswinter en wil een heel spoedig einde, maar
nog altijd met een volledige nederlaag van Hitler en Duitschland als primairen en
onafwijsbaren eisch. Intusschen al een heel ander geluid dan eenige maanden geleden,
toen zij behoorde tot hen, die een langen oorlog voorzagen en accepteerden als
noodzakelijk om Duitschland eronder te krijgen.
Zij heeft voor een vorstin overigens geen aantrekkelijk bestaan: zij woont nog
steeds alleen op Eaton Square, een buurt, die erg bestookt wordt; daarom gaat zij
elken avond om ongeveer 7 uur naar den schuilkelder in Claridge's Hôtel, waar zij
een appartement heeft en gaat elken ochtend tusschen 7 en 8 weer naar huis.
De Duitschers schijnen nu militair Roemenië te willen overweldigen289; is dat om
zich beter te verzekeren van de exploitatie en opbrengst van de petroleumbronnen
of is het de inleiding van een nieuw groot offensief in den rug van de Engelschen in
Egypte, via den Balkan, Turkije, Syrië en Palestina, of moeten zij eenvoudig hun
geweldige leger bezighouden of willen zij via den Balkan en Turkije naar Iran en
dáár de oliebronnen vermeesteren?
't Is allemaal erg vaag en onzeker, maar ik kan niet ontkomen aan den indruk, dat
men aan die zijde wanhopig streeft naar een spoedige beslissing in grooten stijl, om
een einde aan den oorlog vóór den winter te forceeren. Hierover en over een
vredesvoorstel zal wel vooral gesproken zijn bij de jongste ontmoeting tusschen
Hitler en Mussolini op de Brenner290. Ook wordt er veel gesproken en geschreven
over een Duitsch offensief via Spanje op Gibraltar, met of zonder Spanje's
medewerking291.
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Ook dit lijkt allemaal nogal fantastisch: mét Spanje's medewerking is niet zoo
waarschijnlijk, waar wij stellige, geheime berichten hebben, dat Engeland Gibraltar
toch al aan Spanje heeft beloofd en Franco zeker niet gaarne opnieuw (en onnoodig)
Duitsche en Italiaansche troepen in Spanje zal willen zien.
En zonder Spanje's medewerking is het gevaar groot, dat hij heel Zuid-Amerika
tegen zich zal krijgen, hetgeen Duitschland wel zeer ongaarne zou riskeeren.
Hoe de positie van de Britten in Egypte en Soedan is, weet niemand, behalve in
zeer kleinen, Engelschen kring. Met het oog op onze positie in Oost-Azië en de
geheele oorlogssituatie zou 't voor ons zeer belangrijk zijn dat te weten. Alweer:
stelselmatig contact met de Britsche Regeering is voor ons een alles overheerschende
eisch!
Het is zeker niet genoeg, dat Van Kleffens dezer dagen in den Ministerraad na een
bezoek aan Halifax kon mededeelen, dat de Foreign Secretary hem had gezegd: ‘We
are not so anxious about Egypt as we were some time ago’.
Wat beteekent dat? Britsche struisvogelpolitiek of Britsche understatement?
Vandaag kreeg ik een geheim rapport van onzen Gezant in Madrid292 ter lezing:
de politieke en economische toestand in Spanje moet abominabel zijn; het gist overal
en het land heeft dringend behoefte aan vrede293.
Persoonlijk vermoed ik, ja ben ik bijkans overtuigd, dat er groote druk op het
Vaticaan wordt uitgeoefend om een vredesvoorstel te doen en wel door de
karakteristiek Katholieke landen. Spanje in de eerste plaats, maar zeker ook door
Italië. En de Vichy-Regeering, die een sterken R.K. inslag heeft, vermoedelijk niet
minder; Pétain heeft vrij zeker in Frankrijk een groeiende oppositie en de Duitschers
maken het hem erg moeilijk om zijn regeering populair te maken; hij houdt het zeker
niet lang uit, als er geen vrede komt en wat dan? Tenslotte zullen de Oostenrijksche
bisschoppen en wellicht de Hongaarsche Regeering hun invloed doen gelden294.
Een heele interessante ontwikkeling van de laatste dagen in Amerika is, dat opeens
de Hearst-press zich voor vrede heeft uitgesproken: die was vroeger al pro-Duitsch;
is daarna sterk anti geworden, maar is nu opeens weer omgezwaaid. En de ‘New
York Times’, tot dusverre een krachtige steunpilaar van Roosevelt, heeft zich nu van
hem losgemaakt

292
293
294

C.H.H. Schuller tot Peursum.
BZ, LA: Geheim Archief: politieke rapporten Madrid 1a; no. 1709/201, 30 september 1940.
Zie Berndt, Friedensinitiativen und Machtspolitik, 355 (noot 112) en 386-387.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

162
en zich voor de candidatuur van Wendell Willkie verklaard, naar ik vermoed, omdat
men van dezen Republikein meer verzet dan van Roosevelt verwacht tegen de intrede
van de U.S.A. in den oorlog. Dat overigens Amerika thans een hoogen toon aanslaat
en de Japanners braveert is geenszins een teeken, dat men oorlog wil, maar is in de
eerste plaats pokeren: misschien heeft het geen effect, als de militaire en
marine-extremisten in Japan de overhand krijgen, maar de voorloopige indruk is wel,
dat voor het moment de Regeering zelve in Japan weer wat geïntimideerd is.

Vrijdag 11 oktober 1940
Het is weer een zware dag, gevolgd door een zware nacht voor Londen geweest:
o.m. zijn Westminster Abbey, de House of Lords en Saint Paul's Cathedral getroffen;
de Kathedraal zelfs ernstig; het Hoog Altaar is geheel vernield: afschuwelijk.
Gerbrandy vroeg mij vandaag mijn opinie over het laten houden van een rede tot
de Joden in Nederland in het Oranjekwartiertje over de radio. De rede zelve was zeer
hooggestemd, ernstig, diep-religieus. Toch heb ik geadviseerd haar niet te doen
houden. Voor de Joden in Holland zou het misschien repercussies van Duitsche zijde
kunnen tengevolge hebben, maar minstens even bedenkelijk zou het kunnen zijn,
indien de kwaadsappige Duitsche propaganda in Nederland gelegenheid krijgt te
beweren, dat onze Regeering onder Joodschen invloed staat en dat maken zij er zeker
van.
‘Vrij Nederland’ wordt al hoofdzakelijk gefinancierd door de ‘plutocratische’
maatschappijen B.P.M. en Unilever en dat wordt in Holland ook gauw genoeg bekend,
terwijl men tóch niet gelooft, dat dit blad volstrekt geen Regeeringsorgaan is. Minister
Gerbrandy was geneigd het met mij eens te zijn, doch wilde de zaak toch nog in den
Ministerraad brengen.
- - -295
Er zijn geloofwaardige berichten, dat Duitschland bezig is Roemenië geheel te
bezetten. Wie volgt?

Zaterdag 12 oktober 1940
Gisteren weer een bewogen dag. Toen wij Londen binnenreden was het aan de
verkeersopstoppingen en omleggingen dadelijk te bemerken, dat
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er vannacht weer heel wat is gebeurd, maar wij vermoedden niet, dat wij er zelf nauw
bij betrokken zouden zijn. Op Berkeley Square aangekomen kon de auto niet verder
naar Stratton Street, waar het hoofdkwartier van de Regeering is.
Daar stonden trouwens een groot deel van onze ambtenaren eenigszins beteuterd
te kijken. De oorzaak werd aanstonds duidelijk: om Stratton House waren 15
tijdbommen gevallen, één zelfs zoo dichtbij, dat de politie het gebouw had doen
ontruimen.
Niemand wist natuurlijk, wanneer die bom zou ontploffen. Na eenig beraadslagen,
besloten wij de lobby van het Regent Palace Hôtel als verzamelpunt te nemen en
eenige tijd later zat daar weer de Nederlandsche Regeering met hare ambtenaren in
de lobby van een hôtel, als in de eerste dagen na onze aankomst in Grosvenor House296.
Zou de bom Stratton House geheel of gedeeltelijk vernietigen, inclusief onze
archieven en inboedel?
Gelukkig is het - voorshands! - niet zoover gekomen: tegen 12 uur kwam bericht,
dat de bom in Piccadilly van klein formaat was en geen rechtstreeksch gevaar voor
Stratton House opleverde, zoodat wij weer naar de departementen terug konden gaan.
Welter en ik gingen samen lunchen en kwamen eerst in den middag weer op
Stratton House; dat maakte een erg stille en verlaten indruk; eerst laat in den middag
hoorden wij, dat tijdens de lunch de politie tot de conclusie was gekomen, dat de
situatie eigenlijk toch niet pluis was en het gebouw weer had laten ontruimen; Welter
en ik hadden echter, onbekend daarmede, eenigen tijd rustig doorgewerkt op onze
kamers; uit het raam konden we het gat in het trottoir, waar de bom lag, een 50 meter
verder uitstekend zien.
Na kantoortijd vertrokken Welter en ik met Philipse naar Croome Court voor de
weekend, om eens wat op ons verhaal te komen.
Croome Court is een groot kasteel bij Worcester, door de Britsche eigenares, de
weduwe van de Earl of Coventry297, aan onze Regeering verhuurd als
evacuatie-bestemming voor ministers en ambtenaren, als het in Londen onhoudbaar
mocht worden en de Engelsche Regeering ook naar buiten de 'London area' zou gaan.
Het is een beroemd Engelsch country-seat met prachtige zalen en heel veel
schilderijen, waaronder een aantal goede (Van Dijck, DanteGabriel Rosetti, Reynolds),
maar ook vele middelmatige en zelfs slechte. Het huis is geheel gedecoreerd door
den beroemden architect Robert Adam in Engelschen rococostijl: rijke plafonds, veel
beelden en krul-
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len, meer interessant en rijk dan mooi; nogal verwaarloosd; veel heel fraai meubilair,
veel kleurig porcelein, prachtige perzen.
De Regeering heeft er Rey, eigenaar van Hôtel des Indes in Den Haag, als manager
in geplaatst; dus wij werden er uitstekend verzorgd. Rey is met de Regeering destijds
uit Den Haag vertrokken; hij stond bekend als erg anti-Duitsch.
Op weg uit Den Haag naar de boot werd zijn vrouw in de auto door een
allerongelukkigste vergissing door Hollandsche soldaten, die meenden met lieden
van de vijfde colonne te doen te hebben in het hoofd geschoten: zij was dadelijk
dood298.

Zondag 13 oktober 1940
Gistermiddag zijn Welter en ik per auto naar Worcester geweest, waar wij enkele
boodschappen deden en de prachtige kathedraal bezochten.
Wij brengen hier een prettige en rustige weekend door en bekomen wat van het
afschuwelijke leven in Londen.
Ik heb met Welter opnieuw een hobby van mij besproken, die in dit dagboek al
eenige malen is vermeld, de noodzakelijkheid van de publicatie van een Oranjeboek
door de Regeering.
Van Kleffens heeft die publicatie onder verschillende voorwendsels telkens
uitgesteld en heeft nu een boek geschreven299, waarvan uittreksels in de ‘Daily
Telegraph’ zijn verschenen; afgescheiden van het feit, dat die artikelen vrij ontactisch
en onbenullig zijn en dat het o.i. slechte stijl is, dat een Minister in functie een relaas
van zijn eigen beleid publiceert, kan zulk een werk natuurlijk onmogelijk in de plaats
treden van een officieele publicatie van hetgeen Nederland vóór en na den inval is
overkomen; zulk een publicatie is volstrekt noodig voor latere documentatie en
geschiedschrijving en dubbel noodig, nu er destijds een leugenachtig Duitsch witboek
is verschenen over het heulen van onze Regeering met de Britsche en Fransche vóór
den Duitschen inval300.
Wij hebben wél een Oranjeboek gepubliceerd in Maart of April over allerlei
schendingen van onze neutraliteit door de oorlogvoerenden301: een serie nota's van
onze zijde, waarop nooit of onbevredigende, ant-
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woorden zijn ontvangen, maar over wellicht de gewichtigste periode in onze heele
geschiedenis ontbreekt nog altijd een officieel, nuchter en zakelijk relaas.
Allerlei voorwendsels zijn gegeven om de niet-verschijning goed te praten: het
materiaal ontbrak (onwaar!); er was niemand om de zaken te boek te stellen
(onwaardig!); het kan niet aan de Staten-Generaal worden aangeboden zooals
gebruikelijk (een uitvlucht!).
Ik sprak er ook met Steenberghe over en hij zegde toe, de zaak opnieuw in den
Ministerraad te zullen aan de orde stellen. Ik suggereerde o.m. vijf belangrijke
hoofdstukken: a de voorgeschiedenis en de inval van Duitschland; b de
krijgsverrichtingen in Nederland; c het Duitsche Witboek en zijn weerlegging; d het
beleid en de maatregelen van de Nederlandsche Regeering in Londen; e de
interneeringen van de Duitschers in onze overzeesche gewesten.
Ben benieuwd of er tenslotte iets van zal komen302.
Wat de interneeringen in Indië betreft, de Indische Regeering heeft er eindelijk in
toegestemd de Duitsche vrouwen in Indië vrij te laten en te evacueeren en nu is van
de Zweedsche Regeering bericht ontvangen, dat de gevangen genomen Nederlandsche
vrouwen zullen worden vrij gelaten en geen Nederlandsche vrouwen meer zullen
worden geïnterneerd303. Dit laatste is een pak van mijn hart, want ik ben altijd bang
geweest, dat die kerels onze vrouwen in Holland, inclusief jou, iets zouden aandoen;
dat hield mij vaak erg bezig.
Intusschen blijven de Duitsche mannen in Indië nog geïnterneerd en telkens
bereiken ons berichten van nieuwe interneeringen in Holland als représaille.
Ik vind Indië in dit opzicht nog koppig en zie geen bevordering van ons oorlogsdoel
met 't vasthouden van die Duitsche burgers.
Alweer een poging om jou te bereiken vergeefs gebleken: een bericht van mij voor
jou bestemd aan den Nederlandschen consul in Lissabon304, kwam onbesteld en zonder
commentaar terug: zie ommezijde.- - -305
Van de Stadt van de Nederlandsche Handel Maatschappij, die na het vertrek van
Pauw naar Amerika voor dringende zakenaangelegenheden (lees: ‘vanwege
overspanning, tengevolge van het bombardement’; zoo zijn er velen) de leiding heeft
van de zaken van de N.H.M. hier, vertelde mij, dat hij uit Zwitserland van een vriend
een telegram heeft ontvan-
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gen, dat er voor mij daar een brief van Michielsen is; dat gebeurt wel eens meer, dat
iemand hier zulk een telegram krijgt, omdat de telegraafdienst met neutraal
Zwitserland vrij snel, maar de postdienst vandaar via Frankrijk, Spanje en Portugal
zéér langzaam is. Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar dien brief, daar ik hoop, dat
daar iets van, of althans over jou bij is. Verder kwam er bericht (hoe, is mij niet
duidelijk), dat nu ook de oudste zoon van Michielsen306 naar Engeland wil komen,
als ik een behoorlijke baan voor hem in Indië kan vinden. Na overleg met Welter
heb ik via Van de Stadt laten mededeelen, dat wij onmogelijk ten aanzien van Indië
iets kunnen garandeeren (het gaat daar niet zoo erg goed en bovendien is er, doordat
men niet met Europeesch verlog gaat, eerder een overschot dan een tekort aan
personeel).
Maar als hij hier eenmaal is (op zijn eigen, m.i. groote risico!) dan zullen wij onze
uiterste best voor hem doen.

Maandag 14 oktober 1940
Londen is in onze afwezigheid zwaar geteisterd; wij kwamen met den trein uit
Worcester terug met niet al te groote (één uur) vertraging en er lag weer heel wat
tegen den grond.
Verder nieuws is er heden niet.

Dinsdag 15 oktober 1940
Ook vannacht weer zware bombardementen op Londen, die overdag werden
voortgezet. Op vele plaatsen is de waterleiding, de gastoevoer en de
telefoonverbinding verstoord.

Woensdag 16 oktober 1940
Berichten, dat nu ook de Russen Roemenië zouden zijn binnengerukt, dat zij den
Turken een garantie zouden hebben gegeven en dat de Turken beloofd hebben de
Grieken te helpen307, worden door de Britsche radio zelve tegengesproken.
- - -308
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Vannacht heeft Londen zijn verreweg ergsten luchtaanval moeten doorstaan: de
vernieling op Leicester Square moet ontzettend zijn; onze mooie oude Hollandsche
Kerk in Austin Friars, waar ik dikwijls kwam, is verwoest, evenals de toegangen tot
Waterloo Bridge. - - -308
Ik heb vanmiddag een Hollandsche soldatenhelm aangevraagd, om in de auto te
hebben, voor het geval wij op weg naar kantoor of naar huis onder mitrailleurvuur
komen. Het helpt natuurlijk niet afdoende, maar toch altijd wel iets.
Volgens de Duitschers hebben vannacht 1000 van hun vliegtuigen deelgenomen
aan den luchtaanval, volgens de Engelschen 500; toch nog altijd een heel respectabel
aantal. Tot dusverre geschiedden de nachtaanvallen door kleine formaties.
Op weg naar Stratton House vanmorgen telde ik vijf en twintig centra van
vernieling: sommige van heele straten, andere van blokken huizen, meestal van eenige
huizen; voorts zijn heele straten onbewoond en verlaten; de ramen zijn overal kapot;
‘in den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen’309.
In den natten, grauwen, donkeren avond rijden wij naar huis: een lange, lange rij van
auto's met bijna gedoofde lichten door sombere straten, telkens langs een puinhoop
en rinkelend over gebroken glas; we praatten niet veel; alles is triest en troosteloos
en je hebt lust de boel erbij neer te gooien: jullie vér weg in onderdrukt Nederland
met allerlei zorgen en moeilijkheden, piekerend over ons hier; wij, in Londen,
weerloos tegenover het menschonteerend bedrijf van de massale, wilde, doellooze
bombardementen uit de lucht; nieuwe oorlogen in het vooruitzicht; honger, moord,
wanhoop, armoede, chaos, nacht.
Maar we moeten volharden, hopen, opgewekt blijven.

Donderdag 17 oktober 1940
Ik heb aan Ds. van Dorp geschreven, om hem mijn deelneming te betuigen met de
vernietiging van onze Hollandsche Kerk: vandaag is op Stratton House aangeplakt,
dat wegens te gronde gaan van het kerkgebouw de dienst a.s. Zondag zal worden
gehouden in den schuilkelder van Blijdestein's Bank, vlak bij Austin Friars.
Wij gaan weer terug naar den tijd van de eerste Christenen in de Catacomben van
Rome.....
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- - -310
Vergadering gehad in de City van de Internationale Thee Commissie; eerst kregen
wij bericht, dat het gebouw waarin wij moesten samenkomen er niet meer was, maar
dat bleek valsch te zijn; ik was in een dag of tien overigens niet in dat deel van Londen
geweest; er bleek veel nieuwe schade te zijn. Veel gave ruiten zag ik niet meer en
ik hoor, dat in heel Engeland geen vensterglas meer is te krijgen.

Vrijdag 18 oktober 1940
Alweer de 18e en nog altijd alléén!
Je weet niet, hoe vaak ik bijkans hopeloos ben, wanneer dit afschuwelijke leven
een keer zal nemen en hoe vaak ik nauwelijks den moed kan vinden dit dagboek voor
je voort te zetten. Zal ik het je ooit persoonlijk kunnen overhandigen? Zul je het ooit
kunnen doorlezen?
Je weet niet, hoe verschrikkelijk ik naar jou en de jongens verlang, al kan ik het
heusch niet elken dag opnieuw in dit boek opschrijven. In gedachten zijn jullie altijd
bij mij, vooral in de donkere nachten, als de vrees mij bevangt, dat degenen, die
vroolijk en vluchtig over een oorlog van jaren spreken, misschien gelijk zouden
krijgen. Dat zijn meestal Engelschen en diegenen onder ons, vooral menschen van
Buitenlandsche Zaken, die hun gezin bij zich hebben.....
Ik schreef voor den Minister gisteravond een nota, in den vorm van een brief aan
de geallieerden, die erg sarcastisch is gesteld, maar ten doel heeft Welter een keuze
van 75 vragen te geven, als eindelijk het overleg met de Britsche Ministers plaatsvindt.
Al de gestelde vragen zijn reeel en Welter is het er volkomen mee eens. Of al die
vragen gesteld kunnen worden is een heel andere vraag. Hier volgt de nota311:
‘Dear Allies,

Inleiding
Zijt Gij bereid nadere inlichtingen in te winnen nopens de verschillende Duitsche
vredesavances, waarvan de strekking U bekend is?
Zoo niet, is dat, omdat Gij vreest, dat deze avances niet ernstig gemeend zijn, of
is het, omdat Ge slechts wilt onderhandelen, nadat Ge de uiteindelijke overwinning
hebt bevochten?
Is het eerste het geval, bestaat er dan geen aanleiding zekere waarbor-
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gen te verlangen voor de ernst van de voorstellen en als die verkregen mochten
worden, Uw standpunt opnieuw te overwegen.
Is het tweede het geval, dan komen bij ons, als Uw voornaamste bondgenooten,
wier voortgezette medewerking voor U in enkele opzichten (handelsvloot, koloniën,
prestige) zeer noodig, zoo niet onmisbaar is, een aantal vragen op, welke door U
uiteraard zijn overwogen, doch wellicht niet alle reeds zijn opgelost, maar die voor
ons van veel gewicht zijn.

II Britsch Oorlogsdoel
Welke zijn de Britsche oorlogsoogmerken, uiteraard niet die, welke dienen om de
publieke opinie in een oorlogvoerend land, hetwelk het nog niet bijster goed gaat,
op te monteren, doch die, welke moeten dienen voor het voeren van practische
politiek?
a Wil men Polen als onafhankelijken staat herstellen in den ouden omvang en
van Dantzig een Poolsche stad maken312? Zoo ja, hoe denkt men zich de
ontruiming van het door Rusland bezette deel van Polen313? Of acht men dien
Russischen inval rechtmatiger dan den Duitschen?
b Zullen ook de Baltische Staten door Rusland worden ontruimd314 en het door
Rusland overweldigde deel van Finland315? Of gelden de ideologische beginselen
uitsluitend tegen nationaal-socialistisch Duitschland?
c Zal men ook de ontruiming van China en Mandsjoekwo door Japan eischen, of
wordt deze aggressie, tengevolge van verjaring, als niet langer verwerpelijk
beschouwd316?
d Beoogt men het herstel van Tsjecho-Slowakije en, zoo ja, in verband met de
trouwbreuk na München (bedoeld is hier die door Duitschland, niet die door
Frankrijk en Engeland) met inbegrip van Sudetenland317?
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Danzig kwam in 1793 bij de Tweede Poolse deling aan Pruisen. Na de Eerste Wereldoorlog
werd het een vrijstad onder toezicht van de Volkenbond. Hitlers eis tot een vrije doortocht
naar de stad leidde na door Duitsland geënsceneerde incidenten aan de Duits-Poolse grens
tot de Tweede Wereldoorlog.
De Sovjet-Unie had krachtens het geheime protokol van het Duits-Russische
non-aggressieverdrag van 23 augustus 1939 na de Duitse inval in Polen op 17 september
1939 het haar toegedachte deel van Polen bezet.
Estland, Letland en Litauen waren in augustus 1940, zogenaamd op eigen verzoek, toegetreden
tot de Sovjet-Unie, nadat deze staten bij het Duits-Russische verdrag van 23 augustus 1939
waren ingedeeld in de Russische invloedssfeer.
Nl. de gebieden die Finland na de Russisch-Finse Winteroorlog (1939-1940) bij de vrede
van Moskou in maart 1940 aan de Sovjet-Unie had moeten afstaan, o.m. Karelië en een deel
van Lapland.
Japan hield sinds 1931 Mansjoerije en delen van China bezet.
Door het Verdrag van München (30 september 1938) werd Tsjechoslowakije gedwongen
Sudetenland aan Duitsland af te staan. In maart 1939 bezette Hitler het overgebleven deel
van Tsjechoslowakije, waarvan hij Bohemen en Moravië bij het Derde Rijk inlijfde en
Slowakije als ‘zelfstandige’ staat liet voortbestaan onder de fascistische mgr. Tiso.
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e Blijft men staan op het aftreden van de nazi-regeering en zal men den Duitschers
een anderen regeeringsvorm opleggen en zoo ja welken en hoe? Of gaan de
democratieen Duitschland door middel van een volksstemming zelf laten
beslissen over een nieuwen staatsvorm? En wat doet men als die eens een voor
Engeland minder aantrekkelijke uitkomst zou hebben? Legt men dan Duitschland
iets anders op en hoe denkt men dat te handhaven?
f Hoe denkt men over ontwapening van Duitschland en Italië? Moeten alle
vliegtuigen, geschut en gemotoriseerde eenheden worden uitgeleverd? Zal men
zelf ook actief in die richting werkzaam zijn? Hoe heeft men zich de ontwapening
van Rusland en Japan voorgesteld? Is de ontwapening van Duitschland tegenover
een zwaargewapend Rusland een vaststaand Europeesch belang?
g Hoe staat men tegenover het koloniale vraagstuk? Blijven Duitschland al zijn
voormalige koloniën onthouden318?
h Hoe staat men tegenover het Duitsche industrieele productieapparaat? Wordt
dat tijdens of na den oorlog vernietigd teneinde Duitschland onschadelijk te
maken?
Meent men, dat het Duitsche volk, beroofd van zijn bestaansmiddelen, een rustiger
element in Europa zal zijn dan een welvarend Duitschland? Welke redenen heeft
men om aan te nemen, dat de gang van zaken anders zal zijn dan na Versailles? Wil
men van Duitschland een landbouwstaat maken?
Hoe pleegt zulk een gewichtige omzetting van een volk van 80.000.000 menschen
in de practijk te worden bewerkstelligd? Hoe zullen alle andere staten van het
continent tegenover zulk een pauperiseering van Duitschland staan? En Engeland
zelf als handelsmogendheid? Is een Duitschland met een abnormaal lagen
levensstandaard niet weder potentieel een gevaarlijk concurrent en schept men aldus
zelf niet weer de noodzakelijkheid van autarkie in al zijne vormen en consequenties?
Heeft men Duitschland als kooper niet langer noodig?
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Bij het Verdrag van Versailles (1919) waren alle koloniën aan Duitsland ontnomen en
overgedragen aan de Volkenbond, die het bestuur van die gebieden mandateerde aan
verschillende staten, waaronder Groot-Brittannië, Australië en Zuid-Afrika. In de jaren vóór
de Tweede Wereldoorlog was er regelmatig gesproken over de teruggave van een aantal van
deze gebieden aan Duitsland, m.n. in kringen van de Britse appeasers.
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III Bereiking van het Britsche oorlogsdoel
Noot: Wellicht ware het beter III aan II te doen voorafgaan.
a Met welke middelen denkt men zich den Duitschen weerstand te kunnen breken?
Is er uitzicht op een beslissend Britsch overwicht in de lucht? Heeft men
aanwijzingen, dat Duitschland bij den bouw van vliegtuigen achterop gaat
geraken, dan wel met de opleiding van piloten? (reservoir voor vliegers uit de
zes millioen man van het leger; beheersching van de rijkste aluminium-bronnen
van de wereld in Frankrijk).
b Denkt men uiteindelijk aan een invasie van het continent door het Britsche
leger? Hoe stelt men zich dit grosso modo voor?
c Hoe staat het met de blokkade? Waaraan heeft of krijgt Duitschland gebrek?
Kan het bepaaldelijk niet zonder deze goederen?
Wat krijgt Duitschland uit Rusland, uit den Balkan, uit Oost-Azië, uit de V.S.A.?
d Als de blokkade effectief, maar geleidelijk is, hoe denkt men zich dan den
toestand van de 110 millioen overweldigde bewoners van het continent na dezen
winter als de blokkade werkelijk effectief is? Verwacht men, dat deze volkeren
Engeland dankbaar zullen zijn na de uithongering?
En als de blokkade niet effectief is, welk oogmerk heeft men dan met de
voortzetting?
e Wat weet men van den economischen, socialen, politieken toestand in
Duitschland? Verwacht men daar opstanden, als de blokkade of de luchtoorlog
doorgaat? Wat zal het resultaat van zulke opstanden kunnen zijn, als zij komen,
gezien de beheersching van de moderne technische machtmiddelen door de
Regeering? En in de overweldigde gebieden?
f Hoe is de situatie in Afrika? Verwacht men de Italianen, al dan niet voorzien
van Duitsche leiding, vliegtuiten, gemotoriseerde eenheden gevoelig, om niet
te zeggen beslissend, te kunnen verslaan?
g Wat weet men van de houding van Rusland nú, over eenigen tijd, bij de
vredesonderhandelingen?
h Wat weet men van de Duitsche plannen in den Balkan? Is men zeker van Turkije,
Griekenland?
i Kan men de situatie in India blijven beheerschen?
j Wat gaat Engeland doen als Japan in den oorlog komt? Gelooft men, dat de
V.S.A. daar effectieven steun kunnen geven?
k Hoopt of vreest men, dat Amerika aan den oorlog zal deelnemen? Is men niet
bang, dat de V.S.A. dan een groot deel van het geproduceerde oorlogstuig zelf
zal requireeren en heel weinig naar Europa zal zenden? Vreest men niet, dat
Amerika, eenmaal in den oorlog en zéér ver
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weg, den oorlog zal willen rekken veel langer dan Engeland kan of wil?
l Hoe is het met den Engelschen financieelen toestand? Hoelang kan men in de
V.S.A. nog in goud betalen? Zal Amerika alle toegezegde vliegtuigen werkelijk
gaan leveren en daartoe een groot deel van zijn productie-apparaat ombouwen,
met de kans, dat de oorlog plotseling eindigt en men met een volkomen
improductief apparaat blijft zitten?
m Hoe staat het met de schade aan het economisch apparaat van Engeland, inclusief
de handelsvloot? Is er reden om aan te nemen, dat terwijl Engeland bezig is,
het overwicht in de lucht te bemachtigen, Duitschland verder zal stilzitten?

IV Conclusie
Indien men op een belangrijk gedeelte van al deze vragen geen bevredigend antwoord
kan geven, is het dan misschien, bij nadere overweging, tóch niet verstandig eens te
informeeren, wat de Duitschers eigenlijk willen en dan eens na te gaan, of niet een
vrij bevredigend en eervol resultaat zou zijn te bereiken?
Met bondgenootschappelijke groeten’,
Welter heeft vandaag Michiels gesproken, die bij Lord Halifax was geweest; de
Britten gaan nu nauwer contact met de Russen zoeken319; voor degenen die dezen
oorlog beschouwen als een kruistocht van goed tegen kwaad is dit wel een bittere
pil. Van Turkije voelen de Britten zich zeker320. Michiels verwacht niet, dat de
Engelschen bereid zullen zijn met de Duitsche Regeering te onderhandelen, al blijft
hij vóór het einde van de maand een Duitsch vredesvoorstel verwachten. Wél meent
Michiels, dat er ook in dit land een groote oorlogsmoêheid bestaat, maar die zal
voorloopig niet tot eenig effect leiden.
De Birma-weg321 is weer geopend: ik denk niet, dat dit dadelijk tot gevolg zal
hebben, dat Japan in den oorlog komt.
Minister-President Gerbrandy is vandaag eindelijk bij Churchill geweest; hij kwam
daarna bij Welter daarvan een relaas doen, dat heelemaal niet opwekkend was.
Churchill denkt niet eraan den strijd op te geven, voordat Duitschland vernietigd is:
‘het is voor ons erop of eronder’, zeide hij. Hij vroeg, of Gerbrandy vertrouwen in
de geallieerde zaak had; deze antwoordde bevestigend, omdat het een rechtvaardige
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Voor de wijziging van de Britse politiek tegenover de Sovjet-Unie zie Woodward, British
Foreign Policy, I, 487-498.
Op 16 oktober verklaarde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken tegenover de Britse
ambassadeur, dat Turkije niet zou wijken voor Duitse dreigementen. Zie Woodward, British
Foreign Policy, I, 514-515.
Zie noot 282.
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zaak was; hij hoopte, dat zij dat zou blijven en zinspeelde daarmede op de avances
in Russische richting.
Churchill zeide, dat Nederland beslist zijn onafhankelijkheid en al zijn gebied,
inclusief de koloniën zou herkrijgen of behouden. ‘Amerika komt zeker in den oorlog
dadelijk na de presidentsverkiezingen’, zeide hij. Men kon op Turkije wél, op
Griekenland niet rekenen. Joego-Slavië biedt meer weerstand dan hij verwachtte.
Zijn verwachting op een volledige overwinning was op drie pijlers gegrondvest:
de Royal Air Force, de zwakheid van Italië en de deelneming van Amerika.
Erg beredeneerd is dit niet en Gerbrandy scheen nogal teleurgesteld. Churchill
maakte een bijkans Amerikaanschen indruk: hij heeft trouwens een Amerikaansche
moeder322.
Dit alles wijst, vrees ik erg, niet in de richting van een spoedige beslissing. ‘In
Londen’, zeide Churchill, ‘zijn vannacht 500 menschen gedood, gisternacht 200: dat
is heelemaal niet erg’. (Volgens de officieële berichten zijn in den ‘Battle of London’
tot dusverre ruim 6000 menschen gedood en 10.000 gewond).
Downing Street 10 is flink gehavend; vannacht is de Treasury, het Ministerie van
Financiën, in Whitehall, grootendeels vernield.

Woensdag 23 oktober 1940
In vijf dagen heb ik niets in dit dagboek kunnen schrijven: ik heb me te diep
ongelukkig en verlaten gevoeld zonder jou, Joke, en zonder John en Nev. Ik vecht
wanhopig tegen mijn troosteloosheid; ik denk aan jullie; ik zend je telkens brieven;
ik lees elken avond in den Bijbel, ik bekijk elken avond jullie portretten; ik bid voor
jullie en voor [de] vrijheid van ons land en voor een heel spoedigen vrede; ik lees
en herlees je bemoedigende briefje van 14 Mei; ik werk als een gek om wat tot stand
te brengen in deze hopelooze situatie; ik maak grapjes en kikker andere menschen
op; ik maak plannen voor de toekomst, en ik geef me over aan allerlei
wenschdroomen; ik interpreteer de altijd ongunstige berichten tegen beter weten in
- maar ik voel, dat ik op den duur moeilijk zal kunnen blijven oproeien tegen den
stroom, tegen het zijn zonder jullie, tegen die onzekerheid over jullie lot en over
jullie leven en over ons weerzien.
Ik wil blijven vertrouwen op God en op de toekomst, maar 't wordt altijd moeilijker.
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J. Churchill-Jerome. Deze passage over het onderhoud van Gerbrandy met Churchill is ook
afgedrukt in DBPN, I, no. 428 noot 2.
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Overal is er leugen en onrecht en wreedheid en onbillijkheid. Waren jullie maar bij
mij en konden wij maar samen door dezen afschuwelijken tijd heen ploeteren.
Morgen zal ik trachten wat over de ontbrekende dagen te schrijven; vanavond kán
ik dat nog niet. Goeden nacht!

Vrijdag 25 oktober 1940
Feitelijk is in een week dit dagboek niet bijgehouden en dat vind ik jammer, omdat
het mijn bedoeling is je later een relaas van deze maanden aan te bieden, zooveel
mogelijk van dag tot dag.
Maar zooals ik hierboven reeds schreef, gedurende de afgeloopen week ben ik tot
schrijven bepaald niet in de stemming geweest; ik werk dus nu even bij en dat zal
nog wel gaan.
De weekend, die met Zaterdag 19 October begon, hebben we heel rustig
doorgebracht. Alvorens na de lunch naar King's Langley te rijden, gingen we even
naar de City om te kijken naar de verwoesting van onze Hollandsche Kerk in Austin
Friars323. Het is eenvoudig ontzettend: de plaats, waar de kerk stond is een open vlakte
van ongeveer 200 bij 200 meter; er is niets, maar dan ook niets meer overeind; op
den grond ligt veel puin, maar uit niets valt op te maken dat hier een groote, mooie,
eeuwenoude kerk heeft gestaan: weg zijn het houtwerk, het groote, prachtige orgel,
alles. Diep onder den indruk reden wij weg.
Een groot gedeelte van mijn Zaterdag en Zondag heb ik besteed aan het schrijven
van een langen brief aan Van Mook, teneinde hem den achtergrond te beschrijven
van al hetgeen er hier gebeurt, waarbij ik de critiek op de volkomen ongeschiktheid
en incompetentie van vrijwel het geheele kabinet en, helaas, ook de apathie en
gedesinteresseerdheid van de Koningin heb moeten beschrijven. Ik weet, dat Van
Mook mijn brieven aan den Landvoogd ter lezing geeft en ik kan over allerlei zaken
schrijven, waarover Welter als lid van de Regeering bepaaldelijk niet vermag te
schrijven. Uit een telefoongesprek met Batavia - ik telefoneer in den laatsten tijd vrij
geregeld met Indië, zij het met groote voorzichtigheid - bleek mij, dat mijn vorige
lange brief (23 Juli; zie aldaar in het eerste deel324) heel nuttig is geweest: niemand
anders geeft aan deze Indische Regeering over 70 millioen Nederlandsche onderdanen
eenige indicatie van de omstandigheden, waaronder wij werken en de stroomingen,
die in eigen kring invloed uitoefenen. De brief, begonnen op 16 October, is veel te
lang om in dit dagboek op deze plaats te plakken; ik
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Zie p. 167.
Zie p. 60.
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denk, dat ik een ‘boekje met bijlagen’ begin325, want het schijnt mij, dat al deze
‘inplaksels’ langzamerhand de leesbaarheid van het dagboek zullen schaden; het zal
toch wel voor jou te zijner tijd een trieste en eentonige jeremiade blijken te zijn.
Voorts ben ik bezig geweest aan een uitvoerige nota over de publicatie van een
Oranjeboek326, waarvan ik de noodzakelijkheid en de urgentie uit den treure aan
Welter heb voorgehouden en welke hij in den Ministerraad meermalen heeft bepleit.
Ik heb mijn gedachten hierover nu maar weer eens op papier gezet. Steenberghe heeft
beloofd nu de zaak eens in den Ministerraad te brengen, weshalve Welter, die het
met mijn nota volkomen eens is, hem die nota zal geven. De nota gaat als bijlage in
het nieuwe boekje.
Op Maandag 21 October lunchte ik met Posthumus Meyjes, oud-Gymnasium
vriend, in l'Ecu de France, waar ik Merdinger, Raad van de Poolsche Ambassade in
Londen, dien ik vroeger vaak op de suikerconferenties zag, ontmoette. Hij stelde
voor het oude contact weer eens op te nemen en eens samen te lunchen, hetgeen ik
een goed denkbeeld vond, omdat het mij wel interesseerde, hoe men in die kringen
over den stand van zaken dacht. Merkwaardig waren zijn overwegingen voor een
nadere ontmoeting: ‘Il faut reprendre le contact entre nos pays pour les rapports après
la guerre et surtout pendant la guerre; il faut parler sur les conspirations: vous autres
hollandais, vous n'y faites pas assez d'attention’.
Inderdaad, conspireeren ligt niet erg in onzen aard en wel in den Poolschen.
Trouwens, voor samenzweringen in Nederland van hier uit voel ik niet zoo bijster
veel: als de mogelijkheid er is, dan zal men het in Holland zelf wel probeeren. Maar
het is wederom een blijk van de volkomen impotentie van deze Regeering, dat er
ook niet het minste contact met Holland is en met leidende figuren daar. Wat weten
wij van het werkelijke spel van Colijn, die een goed Nederlander, een heftig
anti-Teutoon en een grenzelooze, rücksichtslose opportunist is. Velen hier beschouwen
hem als landverrader, omdat hij in zijn brochure een min of meer op Duitsche ordening
als uitgangspunt of althans als verwachtbare basis voor de toekomst van Holland
aanvaardt327. Wij hebben langs allerlei paden via Zwitserland die brochure hier
gekregen; wij hebben echter niet de minste idee, hoe Holland op dit alles reageert.
Dan is er de Nationale Unie328 onder Linthorst Homan, Prof. de Quay
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Dit bijlagenboek is niet met het dagboek overgedragen aan mevrouw J.F. Hart-Coeterier. In
de collectie-Van Mook is de brief niet aangetroffen.
Niet aangetroffen in het Londens Archief van het ministerie van Koloniën.
Voor de inhoud van de brochure zie noot 169.
Hart bedoelt de Nederlandse Unie. Voor het ontstaan en de doelstelling van de Unie zie De
Jong, Het Koninkrijk, IV, 497-553. De Jong's beoordeling van de Unie wordt aangevochten
door de leden van het Driemanschap; zie Linthorst Homan, Wat zyt ghy voor een vent en
Einthoven, Tegen de stroom in.
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en Einthoven; een aantal van ons, waaronder ik zelf, zijn overtuigd, dat deze menschen
goede vaderlanders zijn gebleven en niet zonder reden twee millioen Nederlanders
om zich hebben vereenigd en den N.S.B. en het Duitsche Nieuws Bureau tegen zich
hebben gekregen. Maar er zijn er ook, die losweg van landverraders spreken en hen
vergelijken met de Vlaamsche activisten in den vorigen oorlog. Zoo was er in ‘Vrij
Nederland’ een artikel in dien geest, dat echter in het daaropvolgende nummer door
Minister Steenberghe op bezadigde doch stellige wijze is weerlegd329. Het is erg
jammer, dat onze Regeering geen middel heeft kunnen vinden om met de leiders
dezer beweging contact te krijgen en te houden, opdat hun en ons beleid tot grooter
harmonie en eenheid in 's Lands belang kunnen worden gebracht. Dát is het soort
‘conspiratie’ waar wij mee bezig moesten zijn: ik zal er dezer dagen eens over praten,
maar er gebeurt tóch niets.
Op Maandag en Dinsdag hebben langdurige besprekingen plaatsgevonden tusschen
Gerbrandy, Van Kleffens en Welter over het contact met de Engelsche Regeering.
Ik krijg den indruk, dat men weinig is opgeschoten: Van Kleffens vindt, dat het
zoo goed is, zooals het gaat, dat er voldoende contact is en dat wij goed op de hoogte
zijn. Welter heeft hun toen het vragenlijstje voorgelezen, dat hier op bldz. 444 en
volgende330 is weergegeven: beiden moesten toch wel toegeven, dat er toch nog heel
wat is, dat wij niet weten. Van Kleffens zeide, dat hij geleidelijk hoopte, wat meer
te zullen vernemen, doch dat dit niet zoo opeens kon worden bereikt. Gerbrandy was
nu weer volkomen tevreden met den gang van zaken.
De zaak zal nu wel in den Ministerraad komen, maar ik heb weer het ontmoedigde
gevoel, dat zij weer in het zand gaat loopen: Welter heeft nu wel de nota Peekema
over deze zaak (zie bldz. 401, 7/10)331 rondgezonden en mijn ‘vragenlijst’ iets
omgewerkt (zie bldz. 443 ev.) aan de ministers toegezonden, en nu komt de kwestie
wel weer op de agenda, maar zoolang de goedwillende en juistdenkende ministers
niet bereid zijn ruzie in het kabinet te risqueeren om hun wil op te leggen, gebeurt
er niets.
In Londen is het wel wat rustiger, maar de schade neemt nog steeds toe. ‘Our
scientists are confident of finding a solution for the night raids
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Steenberghe reageerde op 19 oktober op een artikel van 12 oktober; de redactie antwoordde
hem op 26 oktober. Zie Vrij Nederland, I, 241-242, 275 en 290.
Zie p. 168-172.
Zie p. 153.
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in the next fortnight’, had Halifax Van Kleffens verteld en die vond dat blijkbaar erg
mooi en geruststellend; ik heb nooit gehoord, dat men zulk een groot probleem in
een paar weken wetenschappelijk oplost.
Het gebouw van de B.B.C. in Portland Place, waar wij de vorige maand woonden,
is door een bom getroffen: tien menschen kwamen om; in die buurt is trouwens weer
heel wat vernield en onze oude flat heeft geen water, gas of telefoon meer.
De Britsche Minister van Financiën332 heeft Welter in een onderhoud gevraagd om
onzen goudvoorraad in Canada (£ 22 millioen) ter beschikking van de Britsche
Regeering te stellen333; na het onderhoud, dat Welter als Minister van Financiën
eenigen tijd geleden met den Belgischen Minister van Financiën Gutt heeft gehad
(zie bldz. 376 eerste deel334), was dit verzoek wel te verwachten, maar we zitten er
nogal mee in. Sir Kingsley Wood zei: ‘I would not ask you this, if it were not very
urgent’ en 't is moeilijk dit aan de bondgenooten zonder meer te weigeren; zij hebben
in het geheel geen goud meer over, zeggen zij, en het is maar voor korten tijd, dan
is Amerika (via de presidentsverkiezingen) in den oorlog en dan komt het in orde.
De situatie is, zou men zeggen, voor de Britten dan wel zéér slecht; ik ben - gelukkig
- lang niet zeker, dat de V.S.A. in den oorlog komen en nog minder, dat zij dat op
korten termijn zullen doen. Maar bovendien, al kómen zij in den oorlog, dan zie ik
hen nog heelemaal niet aanstonds voor de Britten credieten openen, of aan hen (of
aan ons!) voor sterling leveren335. Het is voor ons een uiterst moeilijk probleem:
weigeren is héél lastig, maar als wij toegeven, zijn wij op een hellend vlak.
De volgende stap zou een verzoek zijn het goud van de Nederlandsche Bank in
de V.S.A. los te laten en dan verliezen wij volkomen onze onafhankelijkheid tegenover
de Britten en worden huurlingen gelijk de Polen en de Tsjechen en de aanhangers
van De Gaulle.
Bovendien hebben wij te zijner tijd dat goud dringend noodig voor de ravitailleering
van Nederland. En als wij het goud ‘voorschieten’, zooals de Britten misschien willen,
welke zekerheid, welke verwachting hebben wij dan, dat wij het terug krijgen? Vooral
als Amerika niet in den krijg komt.
't Is een zware beslissing!
De Chancellor of the Exchequer heeft voorts al opgave gevraagd van de hoeveelheid
goud, welke wij in de V.S.A. hebben; ik hoop, dat wij daarop beleefd maar beslist
antwoorden, dat hem dat niet aangaat.
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K. Wood.
Zie DBPN, I, no. 455.
Zie p. 140-141.
Zie noot 131.
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Hij heeft nog een derde voorstel gedaan: dat al onze overzeesche producten door ons
in Londen - dus tegen sterling - zullen worden verkocht; dat de Engelschen dus de
dollars krijgen en zij in onze dollarbehoeften ‘within reason’ zullen voorzien: een
impertinente, meer dan ergerlijke suggestie, die Indië tot een soort Britsche kolonie
zou maken.
Dinsdag 22 October hield Churchill een rede tot de Franschen, eerst in Engelsch,
daarna in Fransch; Welter en ik vonden het abominabel slecht en volstrekt on-Fransch:
hij vergeleek Frankrijk met een poularde, die door Hitler et song petti cómplic
Mussolini ‘gepotongd’ wordt: de een kreeg ‘oun couisse, de ander oun aile ou oung
peu dou blang’336.
Of de Franschen het prettig vonden, dat la belle et douce France met een kip, die
stukgesneden wordt, wordt vergeleken, waag ik te betwijfelen.
Ondertusschen duren de besprekingen van Hitler met Laval en daarna van Hitler
met Franco voort: iedereen vraagt zich af, wat er nu weer voor duivelswerk wordt
uitgebroed337; de rede van Churchill had vermoedelijk de bedoeling de Franschen te
waarschuwen en gunstig voor Engeland te stemmen tegelijk: het middel schijnt nog
weinig effectief te zijn geweest.
Wij hebben nu op King's Langley ook eenige bomaanvallen gehad: Dinsdagavond
hoorden wij dicht in de buurt een tweetal bommen omlaag fluiten, Woensdagavond
acht achter elkaar; in 't dorp zijn een aantal huizen vernield en wat menschen gewond;
wat ze hier zoeken, weet ik niet, misschien den spoorweg naar Schotland, die hier
dicht langs loopt.
Londen wordt nog elken nacht bestookt en er is telkens wat nieuwe verwoesting.
Ook overdag is er telkens een airraid en er vallen nogal eens bommen in de buurt
van Stratton House, maar steeds minder menschen onderbreken hun werk om naar
den shelter te gaan; als men dat wél deed, zou de boel langzamerhand geheel in de
war loopen. Een paar zijn wel erg geschokt: Peekema en Mevrouw Bánszky, de
secretaresse van den Minister.
De laatste is zelfs een tijdje uit de stad gegaan, naar Croome Court bij Worcester,
om op haar verhaal te komen: ze heeft ook heel wat mee-
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In de Franse tekst staat: ‘Herr Hitler ... a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart des
races les plus belles de l'Europe et son petit complice italien, plein d'espoir et d'appétit,
continue à trotter craintivement à son côté. Tous deux veulent découper la France et son
Empire. L'un veut la cuisse, et l'autre l'aile’. Engelse en Franse tekst in Into battle. Speeches
by Churchill, 295-301; Engelse tekst in James, Churchill. Complete speeches, VI, 6296-6298.
Churchill hield de toespraak op 21 oktober 1940.
Verslagen van deze bespreking in ADAP, D XI, nos. 202 en 220.
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gemaakt. Welter meent dat de Duitschers het op ons Stratton House hebben gemunt,
maar ik geloof dat niet, al zullen ze zeker wel weten, waar we zitten. Het gevaar
neemt wel toe en ik moet, afgezien van persoonlijke veiligheid, erkennen, dat het
nogal riskant wordt: raakt een bom ons gebouw, dan is met één slag de geheele
Nederlandsche Regeering daar bijeen ‘wiped out’. Laten we er maar het beste van
hopen; eigenlijk leven we maar voort, langzamerhand afgestompt en fatalistisch: we
zijn gelukkig niet de minderen van het groote Londensche publiek, dat rustig, gedrukt,
nobel en zonder eenige ophef zijn bestaan voortzet.
Er worden tegenwoordig veel minder Duitsche vliegmachines neergeschoten en
de verliezen van de Engelschen zijn lang niet meer in zulk een gunstige verhouding
tot die van de vijand als tevoren: soms zelfs maakt de B.B.C. grootere Engelsche
dan Duitsche verliezen bekend.
Waaraan dat is te wijten valt moeilijk te zeggen, maar het maakt de menschen wèl
bezorgd, al spreken ze er niet graag over.
Het zou nog niet zoo erg zijn, als men niet gewend was geraakt aan zulke geweldige
Britsche voorsprongen.
Woensdag 23 October schreef ik je weer een brief: één onzer medewerkers op
Financiën, Mr. de Beus, heeft nl. een vriend in Lissabon, die bereid is voor hem voor
doorzending van brieven naar Holland te zorgen en ik mocht van deze gelegenheid
gebruik maken.
Ditmaal heb ik zorgvuldig vermeden, dat uit den brief zou blijken, dat hij van je
man komt: dat zie je - als je hem krijgt - wel aan het handschrift; dit is mijn 17e
poging en ik heb nog slechts twee antwoorden: één via 't Roode Kruis en een
eigenhandige brief van 12 Juli, dus van ruim 3½ maand geleden338. Aldoor komt de
dwaze hoop weer bij mij op: als je er eens in slaagde via Zwitserland en Portugal
hierheen te komen met de jongens, en dan zie ik wel dadelijk in, hoe volkomen
onmogelijk dat is en dat het bovendien niet verstandig is jullie hier te wenschen, al
zouden jullie veilig buiten kunnen wonen. Maar áldoor komt weer die fantastische
hoop bij mij op: als ik jullie maar bij me had.
Ik ben trouwens dezer dagen weer bezorgd over jullie: ondanks de Duitsche
toezegging, dat ze na de evacuatie van Duitsche vrouwen uit Indië de ‘gijzelaars’ uit
de interneering zouden loslaten en geen nieuwe interneeringen zouden doorvoeren,
zijn er weer 130 personen in Holland opgevat en naar Duitschland gestuurd339.
Verder schijnt er in Holland een begin te zijn gemaakt met de invoe-
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Zie p. 112 en 157.
Op 7 oktober was de tweede groep Indische gijzelaars opgepakt en naar Buchenwald gebracht.
Zie De Jong, Het Koninkrijk, IV, 356-357.
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ring van de Duitsche wetgeving tegen de Joden: Joodsche ambtenaren moeten worden
ontslagen340; ik ben zoo bang, dat jij nu ook je magere toelage - áls je die inderdaad
hebt, zooals men beweert - kwijtraakt.
En wat dan? Ik vertrouw maar zoo'n beetje op onze goede vrienden, maar die angst
en machteloosheid zijn dikwijls vreeselijk en bijna niet te dragen.
Op Donderdag 24 October lunchte ik met Welter, Steenberghe en Lamping, ter
bespreking van de Britsche finantieele voorstellen. Steenberghe wil er bepaald niet
op ingaan en wil er een portefeuillekwestie van maken; Welter denkt daar ook over.
Als zij weggaan, zal ik vermoedelijk ook ontslag nemen: het is nauwelijks langer
met je geweten overeen te brengen deze impotente Regeering te blijven dienen. Alles
wat wij aan constructiefs en noodzakelijks voorstellen strandt op onverstand,
indolentie en slapheid: het Indië-plan, contact met de Britten, het eigen oorlogsdoel.
Onze ravitailleeringsvoorstellen voor Holland van 14 Juli341 beginnen nu eindelijk
belangstelling te verkrijgen.
Vrijdag 25 October. We (Welter, Hardeman, Philipse en ik) hebben maar eens een
wat langere weekend op Croome Court (blz. 428342) doorgebracht; ik had er met alle
teleurstellingen en zorgen van de afgeloopen week wel erg veel behoefte aan.
En daarmede heb ik het hiaat (blz. 453)343 weer zoo goed en zoo kwaad als dat
mogelijk is, aangevuld.

Zaterdag 26 oktober 1940
Op Croome Court aangekomen, hoorden wij van Rey, den manager, dat de Koningin
ook de weekend daar komt doorbrengen: zij brengt, behalve één hofdame niemand
meê. Met het oog op ‘5th columnists’ wordt haar komst zeer geheim gehouden.

Zondag 27 oktober 1940
Wij hebben vanochtend een flinke wandeling van een paar uur gemaakt; dat heeft
mij veel goed gedaan, want nu wij dagelijks per auto
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In september vaardigde Seyss-Inquart een verordening uit, waardoor bij aanstelling en ontslag
van ambtenaren rekening gehouden zou kunnen worden met geloof en afkomst
(Verordeningenblad 1940, 425-426). In november werden alle joodse ambtenaren ‘ontheven
van de waarneming van hun functie’. Zie De Jong, Het Koninkrijk, IV, 757-760 en 780-781.
Zie p. 44-48.
Zie p. 163-164.
Zie p. 174.
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van King's Langley naar Londen en teruggaan, krijg ik veel te weinig beweging.
Verder heftige discussies tusschen Welter en Peekema eenerzijds en mij anderzijds
over den politieken toestand in het algemeen en de onderhandelingen van Hitler met
Pétain, Laval en Franco in het bijzonder. Welter en Peekema hebben de hinderlijke
gewoonte om al hetgeen van Duitsche zijde komt als geloofwaardig, knap en brillant
te beschouwen en alles wat Engelsch is te kleineeren en te be ‘sneeren’. Ook ik erken,
dat de Engelschen langzaam, stuntelig en zelfgenoegzaam zijn in hooge mate, maar
ze staan toch aan onzen kant en van hén, niet van de Duitsche woordbrekers en
moordenaars zullen wij het tenslotte moeten hebben. Ik heb werkelijk wel hard
genoeg, wellicht standvastiger, openhartiger en onvermoeider dan wie ook hier,
gestreden voor een eigen politiek, voor staken van de serviliteit tegenover Engeland,
voor een vrede door overleg als onze onafhankelijkheid maar volledig is gehandhaafd,
maar dat stelselmatige, bijkans blijde pessimisme over onze zaak en dat voortdurend
onderstrepen dat onze zijde den oorlog eigenlijk al verloren heeft, maakt mij helsch
en tegelijk ontmoedigd; ik haal Welter er vaak boven uit, maar Peekema met zijn
cynisch intellect en bestudeerde amoraliteit, trekt hem telkens weer omlaag.
Men vindt eigenlijk de houding van Pétain en Laval verstandig en patriotisch,
maar ik walg dikwijls van dat défaitistische gepraat. Vanavond heb ik mij dan ook
vanaf een bepaald moment maar in diep en somber stilzwijgen gehuld, nadat ik eens
erg fel mijn opinie heb gezegd.
Maar mijn weekend maakt het niet prettiger: ik had zóó wel op den trein naar
Londen willen stappen, maar dat had nogal een kinderachtigen indruk gemaakt. Op
zoo'n avond voel je je wel erg eenzaam.

Maandag 28 oktober 1940
Hare Majesteit liet ons gisteravond vragen even bij Haar te komen om te worden
voorgesteld, hetgeen door Welter geschiedde. Zij zag er goed uit, maar was erg absent
en niet bijzonder geïnteresseerd, maar wel aardig, dat zij ons liet komen.
Zij is een koele en strenge oude dame, die weinig charme heeft: ik voelde mij op
bezoek bij de straffe directrice van een lyceum; zoo iets als op een ouderavond, als
je zoon niet zulk een bijster goed rapport heeft thuisgebracht.
Het heele bezoek was spoedig afgeloopen; misschien is oorzaak van mijn geringe
enthousiasme mijn bekendheid met H.M.'s houding sedert onze komst hier in Londen,
en vooral haar weigering destijds om naar Indië te gaan vanwege de warmte. Dat zal
ik niet spoedig kunnen vergeten.
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De Koning van Engeland heeft een telegram aan Pétain gezonden344; tenzij daarvoor
een motief bestaat, dat wij niet kennen, schijnt het mij een onbegrijpelijk-domme
procedure. Tegelijk ongeveer met dit hartelijke telegram erkent de Britsche Regeering
Generaal de Gaulle, die in Fransch Kameroen zit als hoofd van een Fransche
tegenregeering345.
Beide procedures schijnen onmogelijk met elkaar te rijmen.

Dinsdag 29 oktober 1940
Italië is na een ultimatum van drie uren Griekenland binnengevallen. Weer een
ongeloofelijke gangsterstreek: Griekenland is natuurlijk weer de ‘agressor’ en zal
wel spoedig onder den voet worden geloopen.
Ik vraag mij af, of ik mijn standpunt, dat een aanvaardbare vrede door overleg met
deze schoften thans mogelijk zou zijn, niet moet herzien.
Mijn houding tot dusverre wordt misschien te erg beïnvloed door mijn alles
overheerschend verlangen zoo spoedig mogelijk mijn arme land weer vrij te zien en
bij jullie terug te zijn. Ik kan 't echter niet helpen.

Woensdag 30 oktober 1940
Alle aandacht is nu gevestigd op den Griekschen oorlog; ik kan niet ontkomen aan
den indruk, dat Italië gedeeltelijk is geleid door bezorgdheid over een al te grooten
invloed van Duitschland in den Balkan, Italië's begeerde invloedssfeer. Er moeten
wel heel gewichtige militaire en politieke verwachtingen op korten termijn aanwezig
zijn, dat Italië dezen inval doet, en juist tháns doet: nog geen week vóór de
presidentsverkiezingen in de V.S.A., waar deze nieuwe, brutale en moreel door niets
gerechtvaardigde daad niet zal nalaten diepen indruk te maken. Overigens zal deze
gebeurtenis Roosevelt's kansen vermoedelijk vergrooten, een groot nadeel voor de
as-mogendheden, want als Roosevelt wordt herkozen, zal de ontwikkeling van
Amerika's hulp aan ons voortgaan; wordt Willkie verkozen dan ligt, hoe Willkie ook
voorne-
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George Vl wees in zijn telegram van 25 oktober aan Pétain op berichten, dat Duitsland aan
Frankrijk vredesvoorwaarden had gesteld, die de wapenstilstandsvoorwaarden ver te buiten
gingen. Hij sprak de hoop uit, dat Pétain deze voorstellen, die oneervol voor Frankrijk en
zeer schadelijk voor Engeland waren, zou verwerpen. Voor de context van dit telegram zie
Woodward, British Foreign Policy, I, 413 ev.
Op 28 juni had de Britse regering De Gaulle erkend als ‘de leider van alle Vrije Fransen’.
De Gaulle maakte op 27 oktober 1940 in Brazzaville de vorming van een Nationale Raad
voor de Verdediging van het Rijk bekend. Zie Woodward, British Foreign Policy, I, 330 en
423.
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mens is de geallieerden te helpen, die hulp voor maanden stil, totdat Willkie zijn
functie heeft aanvaard in Maart 1941; Roosevelt doet dan niets meer na een nederlaag
en Willkie kán tot Maart niets doen. Overigens heeft Willkie den laatsten tijd, naar
alle berichten, sterke vorderingen gemaakt: het wedden op de beurs is thans acht
tegen vijf op Roosevelt en was tot voor kort 2½ tegen 1. Merkwaardig is, dat beide
partijen het als een sterk voordeel beschouwen, dat men hen voor anti-oorlog houdt:
Willkie beschuldigt Roosevelt ervan, dat hij de V.S.A. in den oorlog zal brengen en
deze laatste doet alles om dat te ontkennen, wél een bewijs, dat Republikeinen en
Democraten beiden de publieke opinie in Amerika beschouwen als gekant tegen
deelneming aan den oorlog.
Roosevelt heeft zelfs ambassadeur Kennedy uit Londen laten overkomen, om te
getuigen, dat hij altijd tegen deelneming aan den oorlog is geweest en dat Amerika's
deelneming ook voor Engeland een ramp zou zijn. Ik ben dit overigens eens, maar
dezer dagen zei Halifax tot Van Kleffens, dat de Britsche Regeering er anders over
denkt.
De uitslag zal van enorm belang zijn voor de heele wereld.
Overigens is die wereld dezer dagen vol van onzekerheden, welker uitkomst van
onschatbaar gewicht is.
Waarom is de uitslag van de Fransch-Duitsche onderhandelingen nog altijd niet
bekend gemaakt? Een échec voor Hitler; een succes voor Pétain en Laval? Houden
zij het been stijf? Waarom trad Baudouin plotseling af346?
Wat gebeurt er in Spanje? Onze politieke berichten wijzen op een zéér critieken
toestand daar: ernstige gisting en gevaar voor spoedigen hongersnood; latente
conflicten tusschen de Falange van Minister Suñer en een groot deel van het Spaanse
volk. Zal Duitschland binnengeroepen worden om de orde te handhaven? Suñer is
zéér pro-Duitsch347. En de eenmaal binnentrekkende Duitschers zullen dan bliksemsnel
door het weerloze Spanje op Gibraltar kunnen lostrekken en wellicht de ééne ingang
tot de Middellandsche Zee verzegelen.
Het zou ongunstig voor Duitschland kunnen zijn met het oog op de publieke opinie
in het voor hen zoo belangrijke Spaansche Zuid-Amerika maar misschien ils s'en
fichent.
En wat gaat er geschieden aan het andere uiteinde van de Middellandsche Zee?
Enorm veel zal afhangen van hetgeen Engeland kan doen om Griekenland te helpen;
er komt zeker een harde strijd om Kreta.
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Het Vichy-bewind onder Pétain toonde zich bereid met Hitler samen te werken. Zie Paxton,
Vichy France, 69-76. Baudouin trad af op 29 oktober; diens eigen motivering in Baudouin,
Neuf mois, 379 ev.
R. Serrano Suñer was op 17 oktober 1940 benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.
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Zal Engeland weer te laat komen of niet beslist genoeg doortasten? Dan is de Britsche
vloot opgesloten en het leger in Egypte afgesneden, met hoogst ernstige gevolgen
voor het verdere verloop van den krijg.
Valt Duitschland Bulgarije aan en wat doet Turkije dan? Wat kán het doen? 't
Leger is goed, maar hoe is de luchtmacht? Kan Engeland in Afrika voldoende
vliegtuigen vrij maken voor een lucht- en zeeoffensief noordwaarts?
De volgende dagen, of althans weken zullen op vele dezer vragen antwoord geven:
nog nooit in dezen oorlog is de toekomst zoo onduidelijk geweest.
De Ministerraad aanvaardde Welter's standpunt inzake de Britsche voorstellen nopens
den afstand van ons goud in Canada348. Schriftelijk wordt volledig afgewezen het
voorstel van Sir Kingsley Wood om Nederlandsch-Indië geheel binnen het
sterling-gebied te brengen, ook economisch, en om onze producten te Londen te
verkoopen met voorziening door Engeland in onze dollarbehoeften ‘within reason’(!);
inlichtingen over het goud van de Nederlandsche Bank in de V.S.A. zullen alleen
worden verstrekt, als men er opnieuw om vraagt.
De rest zal mondeling worden behandeld: ziehier de note verbale, die daarover
wordt aangeboden349.

‘Schriftelijke samenvatting van het antwoord aan Sir Kingsley Wood
Your letter of the 23rd instant concerning the absorption of the Netherlands
Indies in the sterling area has been carefully studied, but I regret that our
objections to this plan are so serious that we cannot see our way to enter
into that proposal.
I trust that perusal of my written reply will adequately explain our point
of view in this respect.
As regards your request concerning the gold holding of the Netherlands
Government in Canada I can inform you that we have given the matter
sympathetic consideration which has led us to the following conclusions:
Should the realisation of your request amount to an agreement in principle
to pool our gold resources in Canada with those of the United Kingdom
then we are of opinion that the importance of the transaction would be so
great and its consequences so far-reaching that I would have to suggest
that the British Government should approach the Netherlands Government
with an official proposal which would of course receive the most careful
consideration.
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Verslag van de vergadering van de ministerraad in DBPN, I, no. 465.
Deze nota is ook afgedrukt in DBPN, I, no. 470.
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I think it is only fair that I should not conceal that such a proposal would
probably meet serious objections and the fact that I am putting forward
this suggestion does not imply that our Government would be inclined to
a favourable decision.
If your request however only involves a temporary advance or loan, let us
say, three months at the utmost, we should be prepared to give it favourable
consideration, provided the Government of the United Kingdom are able
to offer us satisfactory guarantees that the gold will be refunded under all
circumstances.
A relatively small part of the gold involved will be necessary to cover
sterling expenditure and we should not insist on this part being refunded
in gold: this should serve as proof that we are willing to go as far as is
possible to meet your wishes’.

Donderdag 31 oktober 1940
Gisteren had Welter, vergezeld van de finantieele adviseur der Regeering, Mr. Beyen,
zijn onderhoud met den Chancellor of the Exchequer, waarbij bovenstaand antwoord
werd gegeven. Kingsley Wood was ditmaal zeer aimabel, al kreeg hij op de meeste
punten eigenlijk een soort weigering, behalve voor een kasvoorschot voor eenige
maanden. Welter verwacht, dat de Engelschen de zaak nu zullen laten loopen en
feront bonne mine à mauvais jeu. Ook de Belgen en Noren zijn niet erg toeschietelijk
ten deze, schijnt het. Als het erop aankomt goud af te staan zijn de meest enthousiaste
geallieerden opeens niet thuis, ook binnen onze eigen Ministerraad, waar de meest
pro-Britsche leden, Gerbrandy en Van Kleffens, zéér afwijzend waren.

Vrijdag 1 november 1940
De Grieken schijnen voorloopig vrij goed stand te houden; zeker hebben de Italianen
daarop niet gerekend; ook de Engelschen trouwens niet, want Halifax zei nog slechts
enkele weken geleden tegen Van Kleffens, dat men wél op de Turken, maar niet op
de Joego-Slaven en Grieken rekende. Steeds meer kom ik tot de conclusie - en ook
Welter is geneigd die te aanvaarden - dat de inval in Griekenland een politieke fout
is geweest én wat het feit en voorál wat het tijdstip betreft; slechts als er zéér groote
strategische voordeelen uit kunnen voortvloeien, zou die fout - vlak vóór de
Amerikaansche verkiezingen - op den koop toe te nemen zijn, maar op dit moment
zie ik die militaire voordeelen niet, als Engeland nu eindelijk de koe krachtig bij de
horens vat (of: kan vatten).
Turkije doet voorloopig niet mee, hetgeen niet anders te verwachten
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valt; wordt Bulgarije door Duitschland aangevallen, dan komt de situatie misschien
anders te liggen. Ik geloof nog steeds niet aan een Duitschen stormloop door Bulgarije,
Turkije, Syrië en Palestina naar den rug van de Engelschen in Egypte.
Ik laat voorlopig nog niet los mijn hypothese, dat de inval in Griekenland voor
Mussolini een onvermijdelijke prestige-coup is geweest, in verband met de publieke
opinie in Italië en tevens voortvloeiend uit den wensch om in den Balkan een
tegenwicht te creeeren tegen den groeienden en Italië onwelkomen invloed van
Duitschland. Het komt mij voor, dat de asgenoot aan Italië schoorvoetend heeft
moeten toelaten zijn gang te gaan, op hoop van zegen: de opzet noch het tempo
schijnen mij voorts Duitsch van conceptie.
Nog altijd is er niets gepubliceerd over de onderhandelingen tusschen Frankrijk
en Duitschland: in het midden latend, wat Hitler Pétain tenslotte zal kunnen
afdwingen, gaat het den Führer toch klaarblijkelijk niet zoo erg voor den wind.
Ik begin over te hellen naar Welter's standpunt, dat de Franschen op meesterlijke
wijze en niet zonder succes den diplomatieken strijd voeren, voor Frankrijk en alléén
voor Frankrijk, doch daardoor indirect en tevens zeer krachtig voor ons allen.
Hij stelt, dat Pétain nu feitelijk, juist door de militaire zwakheid en ontreddering
en verslagenheid en verdeeldheid van Frankrijk, persoonlijk met zijne Regeering
tegenover Duitschland een bijzonder machtige positie inneemt: weigert hij te zware
Duitsche en misschien Italiaansche eischen, dan kan hij zeggen, dat hij het bijltje
erbij neerlegt, wel wetende, dat hij met Weygand momenteel de eenige Regeering
is, die in Frankrijk het gezag kan uitoefenen; gaat hij weg, dan zullen de Duitschers
zelf voor het bestuur en de orde in geheel Frankrijk moeten zorgen, een taak die voor
hen juist thans niet aantrekkelijk kan zijn.
De Fransche Regeering praat veel over bereidheid tot samenwerking met
Duitschland, maar de wereld wacht reeds ruim tien dagen op een concreet resultaat
en de Rijksdag kreeg reeds ruim een week geleden bevel om zich gereed te houden
voor een samenkomst, teneinde een verklaring van Hitler te hooren; dat is bij mijne
herinnering nog nooit tevoren gebeurd.
De Engelsche pers spreekt telkens van meeningsverschillen tusschen Pétain en
Laval, maar men moet veeleer gelooven aan een sluw, dilatoir spel van den
aartsintrigant Laval, die in schijn zich aandient als zeer geporteerd voor samenwerking
met Duitschland en vermoedelijk telkens, evenzeer in schijn, wordt geremd door den
ouden, koppigen maarschalk.
Natuurlijk zijn dit allemaal supposities, doch zij hebben, dat moet ik
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erkennen, bij scherp nadenken, betere fundeering in de Fransche psyche dan de
Britsche voorstelling, dat Pétain en zijn medewerkers er, bijvoorbeeld uit dépit
tegenover Engeland, op uit zouden zijn toe te stemmen in een zoo groot mogelijke
vernedering en depouilleering van Frankrijk.
Ik zie nog een versterking van deze zienswijze in het verblijf van Weygand in
Afrika, onbereikbaar voor de Duitschers en Italianen, met Fransch Marokko, Algiers
en Tunis, militair vermoedelijk nog geenszins ontredderd, geheel achter zich, met
name als Pétain de onderhandelingen met Duitschland en Italie zou moeten afbreken;
Graziani in de Lybische woestijn zal over zijn schouder wel eens een onrustigen blik
werpen, als de politici te Rome al te begeerige oogen slaan op Nice, Corsica, de
Haute Savoie en Tunis.
Onze diplomatieke berichten uit Syrie zijn volkomen tegenstrijdig: één tendens is
die van anti-Pétain gezindheid, de andere van volkomen loyaliteit aan Vichy350.
Maar wel zeker is, dat als Weygand het wachtwoord zou geven namens Vichy
tegen de Italianen, dat op de Fransche strijdkrachten ook daar zou kunnen worden
gerekend.
Over De Gaulle wordt nauwelijks meer gesproken: ik denk dat ook de Engelschen
blij zijn ‘dat hij thans Koning van Kameroen’ en niet Voorzitter van een Commissie
in Whitehall is.
De telegrafische berichten van Loudon uit Washington van heden zijn, dat Wendell
Willkie ‘is gaining rapidly’ op Roosevelt en dat de weddenschappen thans 50-50
zijn (gisteren 5 tegen 4 voor Roosevelt).
Kennelijk is het Amerikaansche volk zeer overwegend tegen actieve deelneming
aan den oorlog en gelooft het niet erg, dat Roosevelt er ook zoo over denkt. Dit en
de ingewortelde bezwaren tegen een ‘third term’ zullen Roosevelt misschien ten val
brengen; wie er ook wint, schijnt het schrikbeeld van Amerika's deelneming aan den
strijd voorloopig wel van de baan.
Er is nog altijd geen bericht, dat Engeland Kreta heeft bezet.

Zaterdag 2 november 1940
Wéér één van onze verjaardagen zonder jullie: je weet niet, hoe triest en neerdrukkend
juist die dagen zijn, als je alléén bent. Ik heb weer in zoo heel lang niet van of over
jullie gehoord en de toestand in Holland wordt er klaarblijkelijk niet beter op.
Begonnen er eindelijk maar
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eens betere berichten te komen over den oorlog, dat je tenminste een einde van dit
alles kan zien.
Om tenminste eenig relief aan John's verjaardag te geven, vroeg ik Welter en De
Beus om met mij te lunchen in l'Apéritif en daar dronken wij op zijn gezondheid en
voor de zooveelste maal, als iemand van ons jarig is of zijn vrouw of een van zijn
kinderen of zijn trouwdag herdenkt, op het héél spoedig weerzien.
's Avonds, in het huis, waar wij wonen in King's Langley, stond onze gastheer, de
oude Hill, erop, een flesch champagne uit zijn kelder te halen en op John te drinken;
de eerste champagne in een half jaar: men grijpt gretig naar voorteekenen in dezen
tijd.
Welter meent nog altijd, dat de Duitschers óns kantoorgebouw in Stratton Street
als een van hun doelen op het oog hebben; ik geloof het niet, maar moet wel erkennen,
dat er wel erg veel bommen bij ons in de buurt vallen; vanmorgen was Stratton Street
afgezet; in het huis tegenover ons was een bom ingeslagen van 500 kg.; gelukkig
was hij om een of andere reden in de lucht gesprongen, zoodat de schade aan het
huis aan den overkant betrekkelijk gering was: anders was trouwens ook Stratton
house zelf eraan gegaan. Ziehier het beeld vanuit mijn raam op 20 meter van mij
af351. Gelukkig was het gebouw vrijwel leeg toen het ongeluk gebeurde. Twee
menschen, niet van onzen staf, werden gedood.

Zondag 3 november 1940
De Grieken houden nog altijd op, buiten of vlak binnen hunne grenzen stand; de
Engelschen hebben Napels gebombardeerd; de Duitsche gezant352 blijft rustig (?) te
Athene; de Engelschen hebben strijdkrachten geland op Grieksch territoir.
's Morgens met Welter een eind gewandeld in den regen: nergens vandaan en
nergens naar toe en daarna terug; grijze Britsche sausages geserveerd in een natten,
grijzen Britschen ochtend met kleffe kool. What a life!

Maandag 4 november 1940
Gisteravond de eerste nacht van 57, dat Londen niet is gebombardeerd: 't weer was
te slecht. Vandaag een paar raids maar niet ernstig.
Vanavond aan Sol353 geschreven via Zimmerman over 't niet meer
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Het kranteknipsel is niet opgenomen.
V. zu Erbach-Schönberg.
S. Dumas Kaan.
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noemen van namen in brieven over jou; ook geen adressen in Holland: in mijn brieven
aan jou zet ik toch al geen aanwijzingen meer; in mijn brieven over jou zal ‘Holland’
heeten ‘Virginia’, ‘Den Haag’ ‘Richmond’ (afgewisseld met: ‘Pennsylvania’ en
‘Baltimore’); jij bent ‘Helène’, ‘John’ is ‘Willem’ en ‘Nev’ is ‘Kees’. Deze brief
gaat (heimelijk) met de Regeeringspost354; dan kunnen verdere brieven weer gewoon
worden verzonden; ik doe er een brief voor jou bij.

's Nachts kwart over twaalf
Wat hoop ik op een spoedig einde van den oorlog en wat kan ik mij woedend maken
op al die menschen, die nog altijd losweg en opgewekt spreken van ‘final victory’
in 1941 of 1942.
Ik wil jullie weer bij mij hebben en mijn land vrij: de rest kan mij geen laars
schelen. Het is misschien niet nobel en niet verheven en egoïstisch, maar zoo is het
nu eenmaal.
Wel te rusten en God behoede jullie allen!

Dinsdag 5 november 1940
Je moet, later dit dagboek lezende - wanneer? - er maar mee rekening houden, dat
vele stukken daarvan zijn geschreven in de stemmingen van het oogenblik; juist, als
ik eens erg gedeprimeerd ben, grijp ik naar dit boek, zooals oudtijds een zanger naar
zijn ‘lier’, en maak ik een boos of somber of sarcastisch praatje met jou, dat je tóch
niet hoort.
In het algemeen houd ik er den moed maar in, beter gelukkig dan velen, want er
zijn er wel verschillende, die erg in de lappenmand zijn.
De Grieken houden nog stand; de Engelschen hebben Kreta bezet355 en
bombardeeren Napels en Brindisi, maar ik moet het nog eenige weken aanzien, vóór
ik mijn vertrouwen in den toestand durf uitspreken.
Op den duur komt natuurlijk de Italiaansche overmacht er doorheen en dan wordt
het de vraag, of de Engelschen vanuit Kreta en de eilanden Italië, of de Italianen
vanuit het Grieksche vasteland Egypte zullen bestoken. Vermoedelijk beiden.
Vandaag de presidentsverkiezingen in de V.S.A.: men verwacht een
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De Nederlandse regering maakte voor het vervoer van stukken naar haar vertegenwoordigers
in het buitenland regelmatig gebruik van Britse koeriers. Michiels van Verduynen bood deze
zendingen aan het Foreign Office aan. Hij moest dan een verklaring tekenen, dat de zending
uitsluitend bestond uit officiële correspondentie. Michiels wist echter, dat veelvuldig
particuliere brieven bij de koerierszendingen gevoegd werden. Later werd hiervoor een
regeling getroffen teneinde het aantal particuliere brieven te beperken.
Voor de strijd om Kreta zie Stewart, The struggle for Creta.
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‘neck to neck race’. Roosevelt heeft twee groote handicaps tegen zich: de ‘third term’
en de overweldigende, eigenlijk pas de laatste weken goed tot uiting komende,
onveranderde onwil van het Amerikaansche volk om in den oorlog actief te worden
betrokken; heel velen meenen, dat Roosevelt wél in den oorlog wilde springen. Eerlijk
gezegd, geloof ik dat zelf ook stellig: hij is pas weer overstag gegaan, toen hij
bemerkte, dat de publieke opinie nog steeds tégen werkelijke deelneming is gebleven.
Welter houdt het op Willkie; ik verwacht, dat Franklin Delano het net haalt.
- - -356

Woensdag 6 november 1940
Roosevelt heeft de overwinning behaald en ik ben daar wel blij om: Willkie had zijn
politiek wel vervolgd, maar zou eerst in Maart 1941 in functie zijn getreden en het
is zeer de vraag, of een verslagen Roosevelt en zijn Regeering al die maanden dezelfde
‘driving power’ zouden toonen om Engeland te helpen als tevoren, al is die ‘driving
power’ toch minder dan Roosevelt's redevoeringen zouden willen doen gelooven.

Donderdag 7 november 1940
Ik heb met De Beus, die met zijn vrouw357 een huisje in Watford buiten Londen heeft,
afgesproken, dat Peekema bij hem zal logeeren, tot a.s. Zaterdag onze nieuwe mess
(Welter, Peekema, Welter's secretaresse Mevrouw Bánszky en ik) in Croxley Green
ingaat. Peekema en Mevrouw Bánszky gaan er anders onderdoor. Peekema is in
eenige weken veel grijzer geworden en is volkomen zijn nerve (zenuwen, Frans
woord?) kwijt door alles, wat hij heeft doorgemaakt in Dolphin Square.
Wat de nieuwe mess betreft, hoewel wij (Welter en ik) het op King's Langley heel
goed hadden, wij vonden het op den duur in huis bij andere menschen wel erg onvrij
en zochten naar een eigen woning onder beheer van onze twee Hongaarsche
dienstboden - van Denham overgenomen - die langzamerhand onze persoonlijke staf
zijn geworden. Wij vonden zulk een huis in Croxley Green, bij Richmansworth, iets
dichter bij Londen dan King's Langley en geschikt voor vier personen.
Een bijzondere reden voor de nieuwe combinatie is vooral ook, dat we het werk
overdag op Stratton House onmogelijk af kunnen en dat we daardoor eerst om zes
uur vertrekken. Met de voortdurende kor-
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Mededeling over een nieuwe bominslag in het huis van Peekema weggelaten.
M.G. de Beus-Yssel de Schepper.
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ter wordende dagen is dat hoogst bezwaarlijk: we moeten bijna een uur door de
‘black-out’ rijden met gedoofde lichten, meestal nog dwars door een luchtaanval
heen, wat overigens niet zóó ernstig is als dat wel lijkt, maar toch een bijkomend
bezwaar. Het huis op Croxley Green is flink ruim, leelijk, maar geriefelijk
gemeubileerd en niet al te duur.
De Empress of Britain, jou en mij bekend uit Seoul en Hongkong (lag toen naast
de President Hoover) is getorpedeerd; een ernstig verlies: 42000 tons. Het gaat ook
overigens niet erg goed voor de Engelschen en voor ons op zee. Er wordt ontzettend
veel getorpedeerd en de berichten, welke je daarover krijgt en die slechts erg
gedeeltelijk in de courant komen, zijn bepaald verontrustend.

Vrijdag 8 november 1940
Churchill hield een lawaaiige rede in het Lagerhuis, die niets nieuws bracht, behalve
wat gescheld op naziisme358.
Veel belangrijker vond ik de rede van Halifax in de House of Lords, vooral het
feit, dat hij een eeresaluut bracht aan de eervolle antecedenten van Maarschalk Pétain:
er valt een steeds duidelijker toenadering te constateeren van Engeland tot de
Vichy-Regeering, die uiterlijk nog niet beantwoord wordt, doch zeker een terugslag
vindt in de steeds straffere houding van Frankrijk tegenover Duitschland.
De Grieken houden nog altijd stand en al kan men nu niet zonder meer afgaan op
alle overwinningsberichten uit dien hoek, het is een feit, dat de Italianen na 12 dagen
practisch nog niets zijn opgeschoten en den Engelschen tijd geven zich te nestelen
op Kreta en de overige Grieksche eilanden, vanwaar de zoo noodige luchtaanvallen
op Zuid-Italië mogelijk worden. Voor Mussolini een geweldig échec, dat iedereen
hem volgaarne gunt.
Lamping heeft nu ook een nota gepleegd, die Steenberghe aan zijn ambtgenooten
toezendt en die ook ten doel heeft aan te toonen, dat het een Nederlandsch belang
van de eerste orde is, dat de oorlog spoedig tot een einde door overleg wordt gebracht,
als wij onze volle onafhankelijkheid herkrijgen en als waarborgen tegen hernieuwde
agressie kunnen worden verkregen, wat hij verwacht, evenals Welter, Peekema en
ik.
Hij gelooft aan een uiteindelijke Britsch-Amerikaansche overwinning, die echter
zoolang zal vorderen, dat het Continent en daarmede Nederland kapot gebombardeerd
en uigehongerd zijn.
Ook hij acht het eerst noodige, dat wij ons standpunt klaar en oprecht aan de
Britsche Regeering voorleggen en zelfs duidelijk maken,
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dat wij ons als uiterste middel zouden moeten onttrekken aan verdere deelneming
aan den oorlog (oorlogs- en handelsvloot, grondstoffen, legioen), indien ons
oorlogsdoel bereikbaar zou blijken, maar de Engelschen zouden willen doorvechten,
tot aan de uiteindelijke vernietiging van Duitschland.
Dit zijn ideeën, die ik al op 22 Juli verkondigde (zie dagboek, eerste deel359), maar
't kan niet worden ontkend, dat Lamping ze thans heeft geformuleerd in een misschien
ook voor de die-hards aantrekkelijk kleed: dat der zekere Britsche overwinning, als
men zou willen doorvechten.
Ben overigens benieuwd, of dit stuk in het kabinet meer succes zal hebben dan
vorige nota's: met deze Regeering van domme burgermenschen is feitelijk niets te
beginnen360.

Zaterdag 9 november 1940
Zes maanden, een half jaar zijn verloopen sedert den Duitschen inval in ons arme
land; over eenige dagen zitten wij een half jaar hier en nog geen enkele concrete
aanwijzing over een naderend einde aan de gruwelijke moordpartij.
Ik was in een zeer gedeprimeerde stemming, toen Mej. Wentholt mij op Stratton
House een brief van jou en een brief van Jelly kwam brengen van zeer recente datum
(22 October) en reeds als antwoord op mijn brief aan Jelly van 3 October: in het
algemeen goede en vrij geruststellende berichten.
Ik was in de wolken, al besef ik volkomen, dat die opgewekte brieven niet geheel
de werkelijke situatie kunnen weergeven en dat jullie toch allemaal volop in de zorgen
en de onzekerheid voor de toekomst zitten; de brief was gekomen via Mevrouw
Hürlimann, een Zwitschersche kennis van juffrouw Wentholt. 't Belangrijkste was
nog wel het recente van beide brieven en de bevestiging, dat de Bräggers je
voornaamste steun zijn in deze tijden.
Een zonnige dag, ondanks het half-jaar jubileum van de Duitsche overweldiging.
Mijn brief van II Augustus via Thos. Cook blijkt je ook te hebben bereikt, al heb
ik dáárop nog geen antwoord.
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Zie p. 56-59.
De tekst van de nota van Steenberghe (Lamping) is totnutoe niet teruggevonden. De
Parlementaire Enquêtecommissie heeft de nota van Steenberghe van eind juli/begin augustus
1940 ten onrechte gedateerd op 11 november 1940. Zie ook DBPN, I, no. 236 noot 1. De
nota is besproken in de vergadering van de ministerraad op 15 en 19 november. Zie DBPN,
II, notulen ministerraad, 15 en 19 november; zie ook p. 195-196.
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Vanmiddag zijn we verhuisd naar onze nieuwe woning ‘Gonville’, Copthorne Road,
Croxley Green.
- - -361

Zondag 10 november 1940
Een rustige dag in het nieuwe huis: heb - helaas - vrijwel den heelen dag moeten
werken aan achterstand en aan het tweede kwartaalverslag van mijn Economische
Afdeeling362, dat noodig is om Indië en onze gezanten en consuls in den vreemde op
de hoogte te houden van het werk van Koloniën.
Het middagnieuws van de radio bracht het bericht van het overlijden van Neville
Chamberlain, van wien het al eenige dagen bekend was, dat hij heel ernstig ziek lag.
Nu is er niets dan lof voor hem, maar de geschiedenis zal hem zeker nog hooger
prijzen als de man, die eerlijk en hardnekkig voor het behoud van den vrede heeft
gevochten en misschien te goed van vertrouwen is geweest.
Maar dat was de hééle beschaafde wereld, op enkele uitzonderingen na: herinner
je maar zijn terugkeer uit München in September '38.
Daarna is hij vooral in dit land verguisd om zijn ‘appeasement-policy’ en nu hij
dood is, keert wat waardering terug. De geschiedenis moet vaak wel haar oordeel
wijzigen: Chamberlain, Leopold III, Pétain en Weygand??

Maandag 11 november 1940
Armistice Day! Overal worden de ‘Flanders poppies’ verkocht voor de oud-strijders
uit den vorigen oorlog: ik bewaar de mijne als mascotte voor een spoedigen nieuwen
wapenstilstand: dit vermoorden van elkanders weerlooze burgers, kerken, hospitalen,
woningen van een hoogte van 30.000 voet is geen oorlog; dat kán niet doorgaan.
Elke avond bid ik voor een spoedige, rechtvaardige, stabiele, wijze vrede, zooals jij
het blijkens je brief ook doet: Europa, de beschaving, ons goede land, wij allen gaan
te gronde als dit voortgaat.
Het is zoo merkwaardig, hoeveel je in den Bijbel vindt, dat op het leven van elken
dag van toepassing is: ‘Al deze dingen worden zóó moede, dat het niemand zou
kunnen uitspreken’ (Prediker 1, 8).
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Dinsdag 12 november 1940
Eén van de vreeselijkste dagen sedert mijn komst hier: een brief van Jeannie ten
geleide van een brief van M. en F.363 die vertelt, dat mijn broêr Nev al sedert 29 Mei
door de Duitschers is geïnterneerd.
Ik was als lamgeslagen. Waarom?? Hij heeft zich nooit met de politiek bemoeid;
was altijd even gematigd en rustig? Jodenvervolgingen waren er toen nog niet en
ook thans zijn zij niet gedeporteerd, voor zoover wij weten. De interneeringen
vanwege het gevangennemen van Duitschers in Indië waren nog niet aan den gang;
van arrestaties van familieleden van Regeeringspersonen hier hebben wij nooit iets
gehoord tot veel later.
Toch denk ik, dat het om mij is en dat is een ontzettende obsessie. Moet ik terug
zien te komen en mij aanmelden? Zullen zij Neville dan vrijlaten, zelfs als hij voor
mij gevangen zit? Ik ben niet gevlucht, dat weet je toch! Ik heb heusch niet met een
licht hart de instructies van de Regeering opgevolgd. Het was mijn plicht, tenminste
dat dacht ik toen: later heb ik daaraan wel eens getwijfeld, als ik de impotentie van
deze Regeering beschouw, maar toch ‘we carry on’ en ik weet niet, hoe 't met ons
Rijk zou zijn gegaan, als wij niet weg waren getrokken.
Ik besprak de zaak met mijn Minister, doch die is er fel tegen, dat ik naar Holland
zie te komen en zegt trouwens, dat ik daarvoor geen ‘permit’ van de Britsche
Regeering krijg en niet door Portugal, Spanje, Frankrijk en België naar Holland kom.
Hij zal wel gelijk hebben.
Maar 't is ontzettend: ik kan niets voor hem doen. Ik denk aan een brief aan Hamer
(via Kaan) die thans N.S.B. hoofdcommissaris van politie in Den Haag moet zijn.
Maar dat schijnt mij te gevaarlijk, ook voor jullie.
Die arme Lies364 en haar jongens! Opgewekt blijven; dóórwerken, vertrouwen.

Woensdag 13 november 1940
Ik ben niet in de stemming om de politieke gebeurtenissen in de wereld en in eigen
kring te beschrijven en volsta met een enkele aanteekening.
De Engelsche marineluchtmacht heeft eergisteren in Taranto een zware en, naar
het schijnt, zeer succesvolle aanval op de Italiaansche vloot gedaan; naar verluidt
zijn drie slagschepen en twee torpedojagers onbruikbaar gemaakt of gezonken: een
nieuwe geweldige klap voor
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Mussolini, zoowel intern als internationaal; het gaat hem zeer slecht in Griekenland;
hij schiet niet op in Afrika en nu dit.
In Spanje en ook in Japan en niet minder in Frankrijk en Fransch Afrika zal dit
een grooten indruk maken, om de overige Balkanlanden, Joego-Slavië en Turkije
voorop, niet te vergeten.
De onderhandelingen in Batavia met Japan hebben een mijlpaal bereikt: er is een
olieleveringsovereenkomst afgesloten, op de basis van onze aanbiedingen en niet op
die van de Japansche eischen365: een - voorloopig - groot succes van onze politiek
van rustige tegemoetkomendheid op practisch gebied en besliste afwijzendheid op
politiek en principieel gebied; ondanks de aanvankelijke critiek op onze houding in
Engeland en Amerika, begint men in te zien, welk een grooten dienst wij bezig zijn
den vrede in Oost-Azië te bewijzen.
Maar men moet natuurlijk niet te vroeg juichen: in de Pacific kan, helaas, nog van
alles gebeuren en de berichten over Japansche troepen en vlootconcentraties op het
eiland Hainan bij Zuid-China zijn weer vrij alarmeerend, al hecht ik daaraan
voorloopig niet te veel geloof. Uit geheime, maar betrouwbare bron hebben wij
overigens bericht, dat Indo-China toegegeven heeft aan allerlei economische eischen
voor leveringen aan Japan: dat kan op den duur voor ons niet zonder repercussies
blijven.
Ik maakte op verzoek van de Britsche Foreign Office een Engelsche nota op over
het verloop van de onderhandelingen te Batavia tot dusverre366; zij is nogal lang en
vindt dus een plaats in het ‘knipselalbum’367.
Gisteren is de nota-Lamping (zie 8 November blz. 498368) in den Ministerraad
behandeld, maar met, helaas, voorloopig heel weinig succes. Voorshands waren
alleen Welter en Steenberghe voor openhartig overleg met de Britten over ons eigen
oorlogsdoel: volledige onafhankelijkheid en waarborgen tegen nieuwe agressie en
pogingen tot een vrede door vergelijk. De overigen schijnen nog te willen doorvechten
tot Duitschland en dus ook het heele vasteland zal zijn vernietigd, inclusief
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Japan wilde een contract voor vijf jaar voor de jaarlijkse levering van 3.750.000 ton olie.
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CCCC-DDDD, 1 november en brief De Booy, 19 november 1940 en Van Mook, The
Netherlands Indies and Japan, 45-63.
Tekst in BZ, LA: Geheim Archief/DZ A I 4 (4).
Zie noot 325.
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dus ook ons eigen, arme land, al weet niemand klaarblijkelijk, hoe dat doel in
afzienbaren tijd kan worden bereikt.
In de volgende vergadering van den Ministerraad wordt intusschen de
gedachtenwisseling voortgezet. Helaas, vermoedelijk wederom een constructief
denkbeeld op het schavot van de onmacht en de onwetendheid!

Donderdag 14 november 1940
Molotov is naar Berlijn geweest voor besprekingen: niemand weet de resultaten;
misschien zijn die niet zoo groot, als de Duitschers voorgeven369.
Na hun onmiskenbare échecs met Frankrijk en Spanje hebben zij wel iets éclatants
in het Oosten noodig en men weet overigens nooit, wat er voor duivelsch wordt
uitgebroed als Hitler en Stalin samenspannen. Het is goed ten deze nooit te
optimistisch te zijn370.
Ik heb je een langen brief geschreven in antwoord op je epistel van 22 October;
wederom via de kennis van juffrouw Wentholt in Zwitserland371; ik hoop, dat die
weer heel gauw doorkomt en dat ik ook erg spoedig goed nieuws van je terugkrijg;
over Nev durfde ik natuurlijk niet veel te zeggen.

's Nachts half twaalf
Het is vandaag een half jaar geleden, dat ik van jullie wegging. Heb ik er goed aan
gedaan? Ik vraag me dat dikwijls af; ik geloof van wél, al is er voor jou een zee van
zorgen en eenzame ellende op gevolgd en al heb ik bijna geen gelukkige oogenblikken
gehad in een halfjaar: alléén als er bericht van jou kwam en dat heeft nog niet vaak
kunnen zijn.
Ik woon hier, ga hier voortdurend om met menschen, die niets voor mij zijn; het
doel, waarvoor ik meeging, wordt wel bereikt, maar in de groote dingen, die meetellen,
zijn er niets dan teleurstellingen. Als we niet werken, spreken we over politiek en
de vooruitzichten en over de tekortkomingen van ons en van onze bondgenooten en
over de onzegbare wandaden van de Duitschers en over naar huis gaan en telkens
weer: naar huis gaan; dáárin vinden we elkaar. Elken avond lees ik je

369
370

371

Verslagen van de besprekingen van Molotov met Hitler en Von Ribbentrop in ADAP, D XI,
nos. 325, 326, 328 en 329.
Hitler beoogde deelname van de Sovjet-Unie aan het Dreimächtevertrag van 27 september
1940; wanneer de Sovjet-Unie tot dit verdrag zou toetreden, zouden in een geheim protocol
de Duitsche en Russische invloedssferen worden afgebakend.
M.J.C. Hürlimann-Hooft Graafland.
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briefje van 14 Mei, vóór jullie portretten in mijn slaapkamer. Ik verlang zoo ontzettend
naar jou, naar jullie, mijn beste Joke. Een half jaar, ná een jaar, dat al zoo verbrokkeld
was!
Ik weet, dat honderdduizenden er nog veel erger aan toe zijn, maar dat doet me
niet minder verlangen en verlangen en verlangen, weer bij je terug te zijn. Goeden
nacht.

Vrijdag 15 november 1940
De laatste twee dagen zijn de luchtbombardementen over en weer weder héél erg
geweest: in Coventry moeten de Duitschers ontzettend hebben huis gehouden; de
radio spreekt van 1000 dooden en gewonden, maar, naar ik hoor, zijn het er in één
nacht ettelijke duizenden geweest.
Den eersten brief van mijn ouders372 ontvangen via Thos. Cook (postbox 506 in
Lissabon) gedateerd 23 September; erg blij van hen te hooren, maar ze kunnen
natuurlijk niet veel schrijven; bovendien heb ik later nieuws van jou en van Jeannie:
over mijn broer Nev schrijven ze nog niets373.

Zaterdag 16 november 1940
Verjaardag van mijn Vader: erg benieuwd of mijn brief via Jeannie hem heeft bereikt.
Ik vrees, dat hij wel een stuk te laat zal aankomen, áls hij ooit aankomt.
Ellendige verjaardag voor hem, die zoo op die dagen gesteld zijn: Jeannie in
Mexico, Dorothy in Sydney, ik hier, Nev in Duitschland..... Dat hem dit nog moest
overkomen op zijn 78en verjaardag!
't Was vannacht een zware nacht, ook hier: voortdurend Duitsche vliegtuigen
boven ons, vaak blijkbaar laag. Heb niettemin rustig geslapen. 's Ochtends hoorde
ik, dat de beide Hongaarsche dienstboden, Peekema en Mevrouw Bánszky beneden
onder het biljart hebben gelegen: zij zijn, na wat hen is overkomen, volkomen hun
‘nerve’ kwijt. - - -374

Zondag 17 november 1940
Weer een weekend! Je weet, dat ik mij eigenlijk bijna nooit verveel, maar de weekends
zijn nu bijna niet om door te komen. Voor lezen heb
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J.W. Hart en B.E. Hart-Turner.
Hierna is de enveloppe van de brief van de ouders van Hart ingeplakt.
Mededelingen over de schade aangericht door het Duitse bombardement weggelaten.
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ik geen belangstelling en dus werk ik maar door op vrije dagen, maar ook dat kost
mij groote moeite. Vanmorgen ben ik met een bus naar de Engelsche Kerk in Charley
Green geweest, maar had er eigenlijk achteraf spijt van; de dienst gaf mij niets:
stereotiep en volkomen op de Engelschen ingesteld. Dat kan ik niet kwalijk nemen,
maar ik had het gevoel er heelemaal buiten te staan.
De anderen zijn 's middags gaan wandelen; mij ontbrak de animo tot tegen den
avond: toen heb ik in arren moede ook nog wat rondgeloopen.

Maandag 18 november 1940
De 18e! Wanneer zal ik je weer bloemen kunnen zenden? Elken dag hooren we weer
over een paar van onze beste menschen in Holland, dat ze geïnterneerd zijn; elken
avond hooren we over de radio nieuwe overwinningsberichten van de Royal Air
Force, maar dat brengt ons niets nader tot het doel: naar huis! naar jullie toe!
Er hebben bijna elken nacht vreeselijke massa-aanvallen uit de lucht op Engelsche
steden plaats: Coventry, Birmingham, Leicester zijn zwaargetroffen; duizenden
menschen gedood en gewond.

Dinsdag 19 november 1940
Een telegram van den Gouverneur-Generaal, dat Boerstra en Jongejan in Tokyo zijn
aangekomen en naar Indië willen komen om met hem te spreken over de
interneeringen in Indië, in verband met de gevangennemingen in Nederland375.
Starkenborgh vraagt instructies en stelt zelf voor hen te vragen naar Manilla te gaan
en Idenburg daar in 't geheim heen te zenden: hij acht het voor de publieke opinie
voorshands ongewenscht, dat zij in Indië komen.
Bij sommige ministers is er bezwaar tegen, dat zij zullen worden te woord gestaan:
Gerbrandy vindt hun overkomst al zoo half en half landverraad. Het duizelt mij; ik
kan dergelijke waandenkbeelden eenvoudig niet volgen: twee van onze allerbeste
Nederlanders willen contact met den Gouverneur-Generaal opnemen, uiteraard met
goedvinden van de Duitschers, en men denkt over een weigering! 'Die de goden
verderven willen, slaan zij eerst met blindheid'! Welter is uiteraard wél voor het
overleg376.
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Nadere mededelingen over de missie Boerstra-Jongejan in De Jong, Het Koninkrijk, IV,
357-362; tekst van het telegram in DBPN, II, telegram M5, 16 november 1940.
Deze discussie vond plaats tijdens de vergadering van de ministerraad op 19 november. Zie
DBPN, II, notulen ministerraad, 19 november 1940.
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Woensdag 20 november 1940
Het ‘probleem’ van de reis van Boerstra en Jongejan is door Welter, Van Kleffens
en Gerbrandy met de Koningin besproken: H.M. was er eerst fel tegen, maar gaf toe,
toen eerst Van Kleffens en daarna Gerbrandy het voorstel om Idenburg naar Manilla
te zenden aanvaardden.
Welter en ik meenen, dat Boerstra en Jongejan nog andere dingen komen bespreken,
Peekema meent van niet.
Den Gouverneur-Generaal is aanstonds geseind en hem is verzocht, Idenburg op
te dragen nog over andere belangrijke dingen ten aanzien van Holland informaties
in te winnen: Hoe is de stemming? Hoe zijn de rantsoenen en worden die ook
inderdaad genoten? Hoe is het karakter van de Nationale Unie377? Wat is de invloed
van de N.S.B.? Waar zijn de Nederlandsche wapens gebleven? Zouden er te zijner
tijd lichtingen kunnen worden opgeroepen? Is er mogelijkheid voor de Regeering
om met vooraanstaande personen in Holland in contact te komen378?
Ik ben benieuwd, wat dit alles gaat opleveren: ik heb op elk terrein geleerd mijn
verwachtingen niet te hoog te spannen. Vandaag heb ik je weer geschreven via
Zwitserland.

Donderdag 21 november 1940
Het gaat den Grieken nog steeds goed: hadden wij in Mei maar Italianen tegenover
ons gehad in plaats van Duitschers!
Heden vergadering gehad van de Internationale Rubber Commissie over verhooging
van het quotum onder zware pressie van de Vereenigde Staten379. De Engelschen
hebben er alles voor over de Amerikanen gunstig te stemmen en dezen laten niet na
die situatie uit te buiten; wij bieden meer weerstand dan onze Britsche partners, maar
de zaak krijgt steeds weer een politieken inslag en verzet wordt steeds moeilijker,
want 't odium van weigering komt op ons neer en 't is niet in ons belang, dat wij op
ons eentje in het Amerikaansche verdomboekje komen.
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Bedoeld is de ‘Nederlandsche Unie’.
Het telegram aan Van Starkenborgh luidde als volgt: ‘Hoewel zending Idenburg Manilla aan
bedenkingen onderhevig, meent Regeering zich daartegen niet te moeten verzetten, mits hij
zich strikt beperkt tot aanhooren opmerkingen over interneeringen, zoomede geven
inlichtingen daarover en uitsluitend volstaat met overbrengen daarvan aan U, zoomede oordeel
over politieke betrouwbaarheid’. (Kol., LA: VII 6; geheim cijfertelegram DL-DN, 21
november 1941).
Meer informatie over de IRRC in noot 25 en over het quotasysteem in noot 158. Zie ook
DBPN, II, telegram no. 509, 21 november 1940.
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Vrijdag 22 november 1940
Roosevelt heeft gezegd, dat het verleenen van crediet aan de Engelschen niet op zijn
programma staat. Als dit waar zou zijn, zou het voor de Engelschen de genadeslag
kunnen worden: hun goud en hun dollars zijn op; dat blijkt uit hun verzoek aan ons
om onze £ 23 millioen goud in Canada aan hen tegen ponden sterling te verkoopen;
dat verzoek is nu via het Foreign Office officieel herhaald380; we zullen het zoo lang
mogelijk slepende houden en probeeren ervan af te komen: het zal wel heel moeilijk
zijn, maar 't is zeer noodig.

Zaterdag 23 november 1940
Lord Lothian, de Britsche ambassadeur in Washington, is na een verblijf van eenige
weken in Engeland weer in Amerika teruggekeerd en heeft zich bij aankomst laten
interviewen, waarbij hij botweg heeft gezegd, dat Engelands financiën bijkans uitgeput
zijn en dat de U.S.A. spoedig credieten moeten geven. De Duitsche propaganda
maakt hiervan natuurlijk een ruim gebruik en men moet wel aannemen dat de
Marquess of Lothian een bedoeling heeft gehad met zijn anders wel uitermate
dom-openhartige mededeeling. Vermoedelijk wilde hij het Amerikaansche volk
voorbereiden op een verzoek om te kunnen koopen tegen sterling of op crediet en
het is zelfs waarschijnlijk, dat de President daartoe door de publieke opinie wil
gedwongen worden en dat Roosevelt's uitlatingen van gisteren en die van Lothian
daarna een doorgestoken kaart zijn: anders is de zaak nauwelijks te verklaren.
Wederom een weekend; ik vind ze verschrikkelijk: volop gelegenheid om te
piekeren over al jouw zorgen, waaraan ik niets kan doen en daar is nu de afschuwelijke
interneering van Nev bijgekomen. De anderen verlangen naar den Zaterdag en den
Zondag, al bestaan die ook hoofdzakelijk uit wandelen, naar de radioberichten en
-muziek luisteren en politiek praten. Ik voel mij enorm eenzaam en ben erg
prikkelbaar, moet ik erkennen, vooral tegenover het semi-défaitistisch gepraat van
Peekema en het voortdurend sneeren van Welter op de Engelschen.
Ik hoorde dezer dagen, dat de vrouw van Van Boeyen381 advies had gekregen om
zich te voorzien van een dokter's attest, dat zij t.b.c. heeft, om aan een mogelijke
interneering te ontkomen. Ook dat Mevrouw Welter Duitsche soldaten destijds had
ingekwartierd gekregen en uit haar huis was gegaan om aan die vexatie te ontkomen.
Zou dat ook jouw eigenlijke reden zijn geweest, om zoo gauw het huis op te geven?
Ik
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Zie DBPN, II, telegram no. 509, 21 november 1940.
P.G. van Boeyen-de Mots.
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begin het te vreezen en nog erger, dat je beide jongens bij Beresteijn hebt gedaan
om ze onderdak te hebben als jou iets van interneering mocht overkomen. Kun je je
voorstellen, dat ik diep terneergeslagen ben? Misschien is het alles loos alarm, maar
er komt zoo weinig nieuws door en wat er komt, raakt natuurlijk allemaal alleen den
buitenkant. Naar verluidt zijn onze vrouwen thans voor interneering voorloopig
veilig, nu de Duitsche vrouwen in Indië zijn losgelaten, maar hoelang duurt 't voor
dat tuig weer wat nieuws verzint?

Zondag 24 november 1940
Gistermiddag op mijn eentje een flinke wandeling gemaakt; vanmiddag met de
anderen. Het is hier een mooie streek, maar ik heb er weinig oog voor.
Het plan om met de Britten nauwer contact op te nemen en ons oorlogsdoel scherp
en beperkt te stellen382 is voorloopig weer van de baan: Welter en Steenberghe bleken
de eenige voorstanders; de overigen zijn tevreden met het naloopen van de Engelschen
tot ‘final victory’383.
Ik vind, dat Welter en Steenberghe onmogelijk kunnen aftreden: tenslotte is de
wettige Regeering bij de Koningin en dat is de heele grondslag van onze positie.
Door af te treden ruimen zij het terrein geheel in voor de macht van de domheid en
de burgerlijkheid en de impotentie, die dit kabinet zoo kenmerken, en dan weet ik
niet, hoe het met de toekomst van ons land, internationaal bezien, moet gaan.
Toch zal er, als het zóó doorgaat, een moment komen, waarop het verder blijven
medewerken aan deze Regeering tegenover het Nederlandsche volk niet meer te
verantwoorden zal zijn en dan vrees ik, dat Lamping, Peekema en ik er eveneens het
bijltje bij neergooien; gelukkig kan ik met mijn gewone werk nog vrij wat nuttigs
presteeren, anders was het heelemaal niet te harden.
In een gesprek met Steenberghe deelde hij mij mede, dat hij den bekenden
Rotterdamschen graanhandelaar Van Stolk uit Amerika heeft ontboden om de
levensmiddelenvoorziening van Nederland na (tijdens??) den oorlog voor te bereiden,
zooals dat door mij reeds vanaf 14 Juli (ruim vier maanden geleden) is voorgestaan.
Steenberghe wil Van Stolk daarmede geheel belasten, als hij bereid blijkt in Londen
te blijven, doch hij wil aan het hoofd een directoraat van drie personen stellen en
vroeg, of ik één daarvan wil zijn. Dat heb ik natuurlijk gaarne aangenomen.
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Zie p. 191-192.
Het voorgaande deel van deze alinea is gepubliceerd in DBPN, I, no. 428 noot 2.
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Maandag 25 november 1940
Geluncht met eenige leden van de Amerikaansche ambassade en enkele menschen
van het Internationaal Rubber Comité over de groote aankoopen door de U.S.A. van
oorlogsvoorraden384, waartoe ze het rubberuitvoerpercentage tot 100 willen opvoeren;
ik heb daartegen heel ernstige bezwaren en ook de Minister en de Indische Regeering,
maar de Britten en de Amerikanen zijn het eens en gebruiken heel zwaar politiek
geschut om ons mee te krijgen; Engeland is bereid vrijwel alles te doen om de U.S.A.
gunstig te stemmen. Ik ben van oordeel dat Amerika een zeer egoïstische politiek
volgt en niets zal doen of nalaten dat niet in hun eigen kraam te pas komt,
onafhankelijk van de vraag, of ze een beetje meer of een beetje minder rubber
ontvangen. Ook met hernieuwd gevaar voor een Pacific Oorlog en de mogelijkheid
van afsnijding van de verbindingen wordt zwaar geschermd. Ik vrees, dat wij wel
zullen moeten toegeven385.
Aan de lunch vroeg ik aan één van de Amerikanen, wat de uitlatingen van Roosevelt
en Lothian z.i. te beteekenen hebben386: hij meende, dat de President zich eigenlijk
wil laten dwingen tot credietverleening aan Engeland door de publieke opinie; dat
was ook onze visie.
Overigens krijg ik steeds meer het gevoel, dat de Amerikaansche hulp aan Engeland
met vliegtuigen, munitie, geschut enz. voor langen tijd nog niet veel te beteekenen
zal hebben; dat is heel ernstig, maar ik maak het op uit allerlei incidenteele
mededeelingen welke ik krijg. Ook Roosevelt zegt nu, dat er voorloopig niet zoo
heel veel meer zal kunnen worden gedaan dan er al gebeurt en dat is niet erg
bevredigend. Ook aan de productie-activiteit van Engeland zelf schijnt nog veel te
mankeeren; de verliezen ter zee zijn beangstigend; de nachtbombardementen zijn
weer zeer zwaar.
Dit alles zou uitermate zorgwekkend zijn - en is het ook - als daar niet tegenover
stond, dat het m.i. Hitler, en vooral Mussolini, lang niet voor den wind gaat. Met
Frankrijk en Spanje schijnt hij nog weinig te zijn opgeschoten - en nu vermoedelijk
des te minder, nu het Italië kwalijk schijnt te vergaan - en met Rusland heeft hij, zou
men zeggen, laatstelijk ook niet veel bereikt387. Bulgarije en Joego-Slavië houden
zich krachtiger door de Grieksche successen, Turkije's houding en door het lot van
Roemenië, dat voor Hitler capituleerde en nu een volmaakte chaos schijnt te zijn.
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Zie p. 205.
Zie p. 200.
Zie p. 196.
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De Engelschen hebben ons gevraagd vijf groote passagiersschepen, die door ons
destijds gereserveerd zijn voor de vaart Indië-Amerika en Indië-Australië, aan hen
te verhuren voor troepenvervoer van Engeland naar 't Nabije Oosten, te weten: de
Oranje, de Marnix van St. Aldegonde, de Dempo, de Van Oldenbarnevelt en de
Sibajak.
Die route over den Atlantischen Oceaan is uitermate gevaarlijk vanwege den
momenteel zeer succesvollen Duitschen en Italiaanschen duikbooten- en
vliegtuigenoorlog tegen de convooien. Wij hebben nadere gegevens gevraagd over
de urgentie van het verzoek en over hetgeen de Britten zelf doen. Uit het antwoord
blijkt, dat 96% van de Engelsche passagiersschepen thans in deze vaart worden
gebruikt, plus 17 Fransche, Poolsche, Belgische en Noorsche schepen. De Engelschen
zetten er alles op voldoende troepen en uitrusting naar Afrika te krijgen en als 't voor
hen een levenskwestie is, is 't dat voor ons ook.
Ik ontwierp daarom een telegram dat de Minister - zij het met groote bezorgdheid
voor deze prachtige en in jaren niet te vervangen schepen - aan den
Gouverneur-Generaal heeft gezonden ‘ter sympathieke overweging’. Ik ben benieuwd,
hoe Indië zal reageeren388.

Dinsdag 26 november 1940
De resolutie, waarbij Engeland en zijn dominions, Nederland, België, Noorwegen,
Tsjechoslowakije, Polen en Griekenland trouw en hulp beloven tegen de ‘oppression’
van Duitschland en (wij maakten daarvan reeds ‘of’) Italië389, gaat voorloopig niet
door, daar de Grieken zeggen voorshands geen enkele aanleiding te hebben een
resolutie tegen Duitschland aan te nemen: de Duitsche Gezant390 zit nog altijd in
Athene. Hun standpunt lijkt mij verstandig: de heele resolutie is trouwens ‘pour la
galérie’ en wij waren er toch al niet enthousiast voor.
Het was een plannetje van Churchill, die de resolutie nu tóch wil publiceeren
zonder de Grieken, doch daartegen heeft Halifax zich terecht verzet: de Grieken
kunnen momenteel, op grond van hun successen, ‘een potje breken’.
Er is momenteel een Duitsche raider in den Indischen Oceaan; dat is nu in de pers
bekend gemaakt, maar wij wisten het allang, daar de Engelschen ons gevraagd hadden
te mogen gebruikmaken van onze vliegvelden daarvoor op Sumatra.
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Beide telegrammen in DBPN, II, EH-EJ en H6-K6 van resp. 27 en 30 november 1940.
Tekst in DBPN, II, notulen ministerraad, 14 november 1940, noot 1.
V. zu Erbach-Schönberg.
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Dit hebben wij geweigerd met het oog op den indruk op Japan: wél hebben wij
toegezegd zelf alle actieve hulp te zullen verleenen391.
Ik zou het geweldig vinden, als onze Indische vliegtuigen erin zouden slagen dezen
zeeroover te vinden en in den grond te boren. Dat zou voor ons prestige hoogst
belangrijk zijn.
De noodige instructies zijn gegeven.

Woensdag 27 november 1940
Heb vandaag een brief aan zoon Nev geschreven via Jeannie, geaddresseerd naar
Beresteijn: ben benieuwd, of hij ooit terecht komt. Wat zal speciaal Nev veranderd
en gegroeid zijn, als we elkaar weerzien!
De deken van Liverpool heeft Van Kleffens geschreven over het schandelijke feit,
dat nog steeds een paar honderd Hollanders hier opgesloten zitten, menschen, die in
de eerste weken op verdenking van ‘5th columnists’ zijn gearresteerd392 en waarvan
onze Regeering zich feitelijk niets heeft aangetrokken393; velen zijn, naar verluidt,
zelfs nog nooit verhoord. Het is in de eerste plaats onze schuld, dat die menschen
daar nog altijd zitten, 't schijnt in heele vuile en verouderde gevangenissen.
Nu een Engelsch geestelijke zich ervoor spant, flikkert er opeens zekere
belangstelling op. De Ministerraad is begonnen met zich er thans een beetje warm
over te maken en zal aanstaande Vrijdag Van 't Sant, onzen Fouché, vertrouwensman
van de Koningin en hoofd van onze geheime recherche394 hier, erover hooren395; hij
en Gerbrandy zijn hiervoor verantwoordelijk. Wij hebben ons - terecht - drukgemaakt
over 't lot van de geïnterneerde Duitschers in Indië: hoe zal men later in Holland
oordeelen over een Regeering, die vlak in haar buurt deze dingen lankmoedig heeft
aanvaard?
Hedenochtend met Lamping samen een bespreking gehad onder voorzitterschap
van den economischen adviseur der Britsche Regeering, Sir Frederick Leith-Ross,
over allerlei gezamenlijke economische onderwerpen: het groote vraagstuk van de
koloniale overproductie in verband met het bijna geheel wegvallen van het
Europeesche continent als
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Zie DBPN, I, no. 457 en II, aantekening van Van Kleffens, 20 november 1940.
De brief was afkomstig van de Vice-Chancellor of the University of Liverpool, A.D. McNair,
die een en ander gehoord had van de deken van Liverpool, Dwelly. Brief in BZ, LA: Geheim
Archief/JZ 5.
Over deze kwestie waren al in juli 1940 stappen bij de Britse regering gedaan. Zie DBPN,
I, nos. 149 en 211.
Nl. de Centrale Inlichtengen Dienst (CID). Over het optreden van de CID onder Van 't Sant
ten aanzien van de interneringen nadere informatie in Verslag PEC, 4A, 33-47.
Zie DBPN, II, notulen ministerraad, 29 november 1940.
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afnemer, mede in verband met het zorgen voor voorraden om Europa dadelijk na
den oorlog van levensmiddelen te kunnen voorzien; de Britten willen ten deze met
ons samenwerken en wij zullen binnenkort opnieuw samenkomen.
Ook werd behandeld het zeer netelige onderwerp van de contrabande-contrôle
tegen Japan, waar Engeland erg op staat. Ik wees erop, dat wij stellig willen
meewerken om te voorkomen, dat grondstoffen via Japan naar Duitschland gaan
(Transsiberischen spoorweg), doch dat het noch in ons, noch in het Britsche belang
is, als er moeilijkheden in den Pacific komen en dat wij deze zaak dus met groote
voorzichtigheid moeten behandelen. Nog delicater is de hulp, welke Engeland en de
V.S.A. ons vragen om te beletten, dat Japan oorlogsvoorraden, speciaal van rubber
en tin vormt, nu wij van ganscher harte meewerken om Amerika van oorlogsstocks
te voorzien. Wél is Japan formeel tot de ‘as’ toegetreden, maar ‘gedaan’ hebben zij
ons nog niets. De Engelschen - vooral de aanwezige menschen van de Foreign Office
- hadden begrip voor onze moeilijkheden, doch wezen op de groote hoeveelheden,
welke Japan thans aan Indo-China heeft afgedwongen en op het ook voor ons
onwenschelijke Japan te voorzien van goederen, waarmede het ons later zou kunnen
bestrijden. Ik heb mij in dit moeilijke probleem voorloopig maar een beetje op de
vlakte gehouden: ruzie krijgen is in dezen tijd gemakkelijk genoeg. In wezen hebben
de Engelschen natuurlijk gelijk.....
Leith-Ross vroeg nog, of bij een aanval van Japan op Nederlandsch-Indië onze
olieterreinen onklaar zouden worden gemaakt: hierop kon ik hem geruststellen396.
De berichten over Japansche plannen tegen ons zijn weer niet al te best: een leelijk
ding is ook, dat de Japanners met Duitsche toestemming Kotani - onzen ‘vriend’
Kotani - naar Den Haag hebben gezonden om de archieven van onze Regeering na
te pluizen. Ik heb gelukkig voor zijn vertrek mijn heele Japansche archief op Koloniën
laten verbranden, maar of anderen dat ook hebben gedaan??

Donderdag 28 november 1940
De Internationale Rubber Regelings-Commissie bracht vandaag het uitvoer-percentage
op 100% onder politieken druk van Amerika en - dus - Engeland. Op wensch van
den Minister ben ik tenslotte meegegaan: 't zal in Indië zeker nogal wat ontsteltenis
geven.
Aan de lunch vroeg mijn buurman, Sir Andrew MacFadyean, of mij
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iets bekend was van de gevangenhouding van zoovele Nederlanders door de Britsche
Regeering, zonder verhoor en zonder vonnis. ‘Doet Uw Regeering daar dan niets
tegen’? vroeg hij: ‘it is becoming a scandal’.
Beschaamd moest ik antwoorden dat deze zaak thans ‘de volle aandacht van onze
Regeering’ heeft. I hope so.

Vrijdag 29 november 1940
Ik heb mij een hond aangeschaft, om een beetje mijn eenzaamheid te verzachten, die
mij héél zwaar drukt: het is een jonge cocker-spaniel, erg mooi van kleur (vos) en
met een stamboom. Wanneer zal hij Holland zien? Ik gaf hem den naam ‘Poelang’
en hoop, dat het een goed voorteeken is.
Ik had hem nog geen twee uur in mijn bezit, of ik werd door Herschel Johnson,
van de Amerikaansche ambassade opgebeld, dat hij eindelijk bericht uit Holland
over jou had, op mijn verzoek aan hem van 4 Juni, waarop hij direct had geschreven.
London, November 29, 1940
Dear Dr. Hart,
Referring to our telephone conversation this morning, I take great pleasure in quoting
below the message to you from your wife which came to me through the American
Consul General at Amsterdam397, who saw Mrs. Hart personally on October 29th,
the date of the message and the date of the Consul General's letter:
‘We are all well and now living at Koningengracht 88, The Hague. Our
plans are indefinite but would like to emigrate. We are not in need of funds
at the moment’.
Yours sincerely,
Herschel Johnson

Zaterdag 30 november 1940
Heden thuis gebleven, omdat ik nog aldoor een ‘wandelende’ griep heb; 's ochtends
een flinke wandeling gemaakt met Poelang. 's Middags wilde ik gaan rusten, maar
toen kwam Batavia aan de telefoon (Lovink) om te spreken over een nieuw incident
met Japan.
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Eenige dagen geleden arriveerde een nogal verdachte Japanner te Batavia, die
aanvankelijk weigerde aan de immigratie autoriteiten eenige inlichtingen te geven
over zijn reisdoel of over zijn plannen; hij werd afgehaald door menschen van het
Japansche consulaat-generaal, die vrij onhebbelijk optraden. Onder pressie deelde
de man mede, dat hij Miyo heette, kapitein-luitenant-ter-zee was bij de Japansche
marine en een regeeringsopdracht had om in Nederlandsch-Indië marinezaken,
economische en landbouwaangelegenheden te bestudeeren. Uiteraard kon hij niet
worden toegelaten: het is gebruikelijk, dat de komst van zulk een persoon vooraf
wordt aangekondigd bij de Regeering; men heeft hem nu te Batavia onder
politiebewaking (in een hotel) geplaatst.
Lovink vroeg namens den Landvoogd, of men Miyo aanstonds per vliegtuig zou
wegzenden. Hoewel er juist nieuwe spanningen bestaan met Japan - het heeft een
grievennota bij ons ingediend over allerlei opgeblazen of gefantaseerde
onbehoorlijkheden tegenover Japanners in Indië398 - heeft Welter, na overleg met
Van Kleffens, toch besloten, dat de man zal worden geëvacueerd, echter met zoo
weinig mogelijk opzien.
'Middags een flinke wandeling gemaakt met Poelang; hij is nog erg schuw en
vreesachtig.

Zondag 1 december 1940
Welter heeft een brief van De Geer ontvangen uit Portugal, waarin hij zegt, dat hij
maar afziet van zijn reis naar Indië en voornemens is naar Holland terug te keeren399;
hij is niet voornemens daar ook maar eenigszins op den voorgrond te treden, of aan
politiek te doen, zegt hij.
Maar de ministers zijn over dit besluit - en terecht - ten zeerste ontdaan. Het is
inderdaad hoogst onbehoorlijk; men had hem geholpen aan de mogelijkheid om naar
Nederlandsch-Indië te gaan via Lissabon en dit is nu feitelijk volkomen kwade trouw.
Het zal - zelfs als De Geer zich in Holland inderdaad geheel afzijdig houdt - (en
daarop is niet ieder volkomen gerust) voor de Duitschers een geweldig
propagandamiddel zijn, dat de leider van de Regeering van Nederland, met welke
zij den oorlog zijn begonnen, in het Vaderland is teruggekeerd.
Misschien heeft De Geer deze zijde van de zaak onvoldoende overdacht - ik geloof
van wél; hij was, ondanks zijn ongeschiktheid als premier, zéér sluw - maar men kan
het moeilijk anders dan als landverraad beschouwen.
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Zie DBPN, II, bijlage bij no. 1966 P3 (G)/399, 2 december 1940.
Zie ook Verslag PEC, 2A, 213-228.
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Niet alleen, dat hij de Duitschers met zijn daad zeer helpt, ook tegenover ons volk,
maar de indruk bij de Britsche Regeering zal abominabel zijn.
Een groote, eenzame wandeling met mijn hond gemaakt: het was heerlijk weer en
een mooie streek; ik heb tegenwoordig héél veel behoefte om alleen te zijn en te
ontsnappen aan het eeuwige politieke gepraat in onze zitkamer, gepraat met een
défaitistischen inslag. Ook ik ben warm voorstander van een vrede door vergelijk als Nederland volkomen onafhankelijk kan worden; ik blijf het vreeselijk vinden
dezen oorlog voort te zetten met al die slachting van non-combattanten, die blokkade
tegen mijn eigen land door onze eigen bondgenooten, dat bombardeeren van ons
eigen land door de Britten; bovenal wil ik naar jou en de jongens terug.
Maar Welter en vooral Peekema zijn veel te zeer ingesteld op een ‘accoordje’ met
Duitschland, kankeren op de Engelschen en op alles wat die doen en nalaten, alsof
onze eigen Regeering niet het ongelukkigste en meest impotente stelletje was, dat
men zich kan indenken. Zij gispen ook wel wat de Duitschers doen, maar toch met
een soort intellectueele bewondering, die mij soms razend maakt.
Als ik verhuis - het is hetzelfde liedje van reeds maandenlang! - dan laat ik de
Minister (die overigens zeker de bekwaamste en meest actieve van allen is) geheel
aan Peekema over en dan kunnen er gekke dingen gebeuren; dit is ook de opinie van
Steenberghe en enkele anderen en daarom blijf ik maar in Welter's buurt, maar 't is
vaak een heele zware wissel op mijn zenuwen, die het door de eindelooze scheiding
van jou toch al zwaar genoeg te verduren hebben!

Maandag 2 december 1940
De brief van de Amerikaansche ambassade (zie bldz. 539400) met jouw bericht aan
hun consul-generaal in Amsterdam401 laat mij niet los; wat bedoelde je met: ‘our plans
are indefinite but would like to emigrate’? Is dat slechts een wensch of verzuchting,
of zit er méér achter? Zou er een kleine kans voor jullie bestaan om eruit te komen?
Het valt haast niet in te denken. Is het een verzoek om hulp en hoe zou ik van hieruit,
uit een vijandelijk land, kunnen helpen? En als er een mogelijkheid bestaat, hoe
moeten we die benutten zonder jullie moeilijkheden of zelfs ernstig gevaar te
berokkenen? Wat zou ik enorm gelukkig zijn, als ik jullie hier kon krijgen, maar ik
zou het mij zelf nooit weer vergeven, als ik jullie in gevaar bracht.
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Als jullie eenmaal hier bent, vind ik, ondanks de bombardementen, zeker wel een
veilig plekje: 't land is groot genoeg.
Indien jullie in Lissabon kunt komen, is het niet moeilijk en redelijk veilig om per
vliegtuig hierheen te komen. Maar die reis naar Portugal, stel al, dat jullie een
vergunning tot vertrek kunt krijgen, zal erg lastig zijn. En het geld? Naar Lissabon
kan ik wel geld overmaken door mijn relaties met de Britsche Treasury. Maar alweer,
hoe jullie dat te berichten, zonder gevaar? - - -402

Dinsdag 3 december 1940
Ik heb een brief ontvangen van Dr. Kramer, voorzitter van het Algemeen Landbouw
Syndicaat te Batavia, waarin hij mij vertelt, dat hij met het stoomschip ‘Kentar’
60.000 pakjes Indische thee, namens de planters van Indië heeft verzonden, met het
verzoek om te bewerkstelligen, dat de Royal Air Force die over Nederland zal
uitstrooien, met daaraan gehecht een label, als hieronder geplakt403; ik vind het een
aardig denkbeeld en heb mij aanstonds in verbinding gesteld met den adjudant van
den Minister van Defensie404 met verzoek het met de Royal Air Force op te nemen;
als het via den Ministerraad moet, komt er misschien weer niets van.
Een dergelijken brief heeft Kramer ook gezonden aan Prins Bernhard, Winston
Churchill, den bevelhebber der Royal Air Force405 en Daukes.
Een ambtenaar van ons Ministerie van Waterstaat, Van Duyn, dien ik wel ken en
die een behoorlijk rustig man lijkt van 62 jaar reeds, is door de Engelsche Secret
Service gearresteerd en opgesloten, zonder dat zijn Minister, Ir. Albarda, er iets van
weet406. Het is een groot schandaal en m.i. moet onze Regeering eischen, dat hij
onmiddellijk wordt vrijgelaten. Men zegt, dat hij jaren geleden bij de N.S.B. is
aangesloten geweest, maar de eigenlijke reden is ons niet medegedeeld; als onze
Regeering niet op de meest krachtige manier hiertegen optreedt, is zij geen knip voor
haar neus waard: zij is het, niet de Britsche, die ten deze had moeten
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Weggelaten het concept en de eindredactie van een brief, die Hart op 3 december aan zijn
vrouw zond. Hart schreef daarin, dat hij het denkbeeld om te emigreren geweldig toejuichte.
Zie voor de brief van 29 oktober p. 206.
Niet opgenomen.
H.J. Kruls.
Ch. F.A. Portal.
Na protesten tegen de arrestatie van Nederlandse ambtenaren zonder medeweten van de
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optreden, als de man iets op zijn kerfstok heeft; ik vrees, dat men de zaak weer op
een halfzachte manier zal aanpakken, maar ben overtuigd, op grond van mijn ervaring
op elk gebied, dat met een forsch vertoon de man zóó weer wordt vrijgelaten: we
verdienen niet anders dan genegeerd en vertrapt te worden407.
De geheele kwestie van de Nederlandsche geïnterneerden dreigt een heele ernstige
te worden en de ontzettend moeilijke vraag gaat voor sommigen van ons rijzen, of
wij deze Regeering mogen blijven steunen, als zij zelfs deze zaak niet met kracht en
met durf tot een goed resultaat kan brengen408.
Er zijn krachten achter de schermen bezig, Nederlandsche krachten - naar naam
althans! - die aan dit gedoe, dat volkomen in strijd is met onze beste beginselen en
tradities, meêdoen of althans daarin berusten: dat wordt beweerd en het is van het
hoogste belang dat de juistheid van dit bericht wordt onderzocht.
Een Quaker-organisatie heeft onze Regeering een brief geschreven over den
toestand in een gevangenis te Liverpool, waar een aantal Nederlandsche
geïnterneerden, die na al deze maanden nog niet zijn verhoord, worden vastgehouden.
De gevangenis, die oud is, is eenige malen door de Duitschers gebombardeerd,
waarbij negen menschen omkwamen. Zoodra een luchtbombardement begint, worden
de gevangenen ‘uit veiligheidsoverwegingen’ in afzonderlijke cellen gebracht, die en dát weten de gevangenen - geenszins beveiligd zijn. Sommigen worden gek van
angst en rammelen aan de deuren, slaan met stoelen en tafels tegen de muren en
maken aldus allen volkomen overstuur.
De brief is keurig en hoffelijk gesteld, maar is één aanklacht tegen de Britsche en
onze Regeering. Dit moet in orde komen; deze menschen moeten spoedig worden
verhoord; de onschuldigen moeten worden vrijgelaten; de schuldigen moeten
behoorlijk en veilig worden gehuisvest, zooals Nederlandschen misdadigers zelfs
toekomt.
De serie tekortkomingen van onze Regeering, welke wij zoo graag en zoo goed
mogelijk willen dienen, is vol. Het is ontzettend deprimeerend.

Woensdag 4 december 1940
Het antwoord van den Gouverneur-Generaal over het afstaan van de Marnix,
Oldenbarnevelt, Dempo en Sibajak aan de Britsche Regeering
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Op 10 december bracht Albarda deze kwestie in de ministerraad ter tafel. Zie DBPN, II,
notulen ministerraad, 10 december 1940.
Het algemene beleid inzake de internering van Nederlanders is besproken in de vergadering
van de ministerraad van 3 december. Zie DBPN, II, 3 december 1940.
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voor troepenvervoer409 is ontvangen; het is principieel instemmend, maar geeft een
aantal practische bezwaren; de Minister beschouwt het als feitelijk afwijzend, maar
daarmede ben ik het bepaaldelijk niet eens, evenmin als Steenberghe en Lamping.
Welter en Steenberghe zullen nu den Engelschen Minister van Scheepvaart, Ronald
Cross, één dezer dagen te lunchen vragen en dan de zaak nader met hem bespreken;
ze hebben klaarblijkelijk deze scheepsruimte zeer dringend noodig. De verliezen van
de geallieerden op zee zijn in den laatsten tijd heel ernstig en bovendien is het belang
van het spoedig hebben van een zoo groot mogelijk Britsch leger in het Nabije Oosten
voor de verdere oorlogvoering misschien beslissend.

Donderdag 5 december 1940
Wij hebben de lijst van hen, die in Nederland zijn gegrepen en geïnterneerd in
Duitschland410, eindelijk ontvangen; een heel groote lijst met heel veel bekende en
ook onbekende namen: talrijke Indische ambtenaren met verlof, vooraanstaande
Nederlanders en voorts velen, die heimelijk slachtoffers van de N.S.B. zijn. De naam
van mijn broer Nev komt er niet op voor; wat daarvan te denken? Voor informaties
is geen gelegenheid; ik wou, dat ik maar iets wist om daaraan te doen.
Sinterklaas, strooiavond; bittere ironie. Wat zouden jullie doen? Och, was ik er
maar bij. Ons ontbreekt natuurlijk de stemming om, zelfs onder elkaar, maar iets aan
dit feest te doen.
Badoglio, de Italiaansche chef van den Generalen Staf, is ontslagen of heeft ontslag
genomen; het gaat nog altijd slecht met de Italianen en [er] is hier een grooten
aandrang op de Regeering, om, als dat kan, met dezen as-partner definitief af te
rekenen. De Grieken rukken nog altijd voorwaarts.

Vrijdag 6 december 1940
Welter, Peekema en Mevrouw Bánszky gaan de weekend op Croome Court Worcester
doorbrengen (blz. 428411); ik ga niet mee. In de eerste plaats voel ik er niets voor om
2 × 4 uren in de auto te zitten; in de tweede plaats heb ik er het geld niet voor over,
maar mijn hoofdreden is, dat ik er naar snak om eens heelemaal alleen te zijn en niet
over politiek
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Zie DBPN, II, telegram H6, 30 november 1940.
De lijst bevindt zich in BZ, Archief legatie Stockholm 1940-1946, dossier 19 Oa: geïnterneerde
Nederlanders in Duitsland en Duitse geïnterneerden in Nederlandsndië. Deze lijst geeft de
situatie van 30 oktober 1940.
Zie p. 163-164.
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te praten en mijn eigen baas te zijn. Ik blijf nu vanavond in Londen over; dan hoef
ik niet met den trein (de anderen nemen de auto mee) en ik wil, na al deze weken
buiten, weer eens weten hoe het 's nachts in Londen is.

Zaterdag 7 december 1940
Heb in den kelder van Stratton House, het Regeeringsgebouw, overnacht in een klein
kamertje, net een cel, waar niets in was dan een houten brits met jute overtrokken,
een matras van 1½ cm. en een grof kussen met twee soldatendekens. Ik was daar
geheel alleen, want de maréchaussée en wat andere menschen, die er ook plegen te
slapen, lagen onder een ander deel van het gebouw. Ik moest denken aan al die
Hollandsche geïnterneerden, die zonder vooruitzichten, zonder verhoor al maanden
en maanden in een cel slapen en ook overdag niets hebben. En aan mijn broer Nev,
waarvan ik niet eens weet, hoe hij het heeft. 't Was zóó al luguber genoeg! Overigens
was de luchtaanval juist dezen nacht heel kort en licht, ondanks het prachtige weer
en de heldere maan, merkwaardig, omdat de Duitschers met hun griezelige systematiek
Vrijdagnacht voor Londen's West End plegen te bewaren.
Overigens hebben de Duitschers hun zware aanvallen in de laatste weken telkens
geconcentreerd op de grootere provinciesteden: Coventry, Birmingham, Bristol,
Southamptom en andere. Vooral Coventry en Southampton hebben het zéér zwaar
gehad. Dáár is trouwens weinig luchtafweergeschut. De vijand doet die aanvallen
met vele honderden toestellen tegelijk: het moet voor de arme menschen ontzettend
zijn.
Vóór ik ging slapen heb ik nog een wandeling gemaakt en heb weer eens een kijkje
genomen in twee Underground Stations; daar liggen de menschen nu al twee maanden
's nachts bij duizenden: berustend, betrekkelijk opgewekt, vooral vrouwen en kinderen.
Daarna heb ik in Stratton House nog een tijd zitten praten met wat Hollandsche
maréchaussées, die de wacht hebben. Héél flinke kerels, Brabanders, allen van 45-55
jaar, die héél erg naar huis verlangen. Van hun gezinnen weten ze heel weinig: alleen,
dat ze al vervangen zijn en dat hun vrouwen uit de kazernes weg moesten..... Wel
schijnen die 2/3 van hun salaris te krijgen.
Deze brave menschen zitten in dit vreemde land, zonder aanspraak; hun gewone
dienst is bij de politie in onze grensplaatsjes; nu houden ze wacht en slapen in een
kelder van Stratton House..... Wéér een nieuw aspect van dezen fraaien oorlog.
Gisteren heeft men hun en wat schepelingen, die juist in Londen zijn, in een
Hollandsch restaurant een
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Hollandsch Sinterklaas diner aangeboden: Hollandsche biefstuk met gebakken
aardappelen en bier en ouwe klare vóór. Ze smulden er nog van nà. 't Was eigenlijk
ontroerend en ik word mij bewust, dat ik eigenlijk veel te veel mij heb opgesloten
in mijn eigen lot, dat materieel nog heel goed is; maar we verlangen allen even
verschrikkelijk naar onze gezinnen.
Vanmiddag uit Batavia opgebeld door Idenburg over zijn a.s. ontmoemoeting met
Boerstra en Jongejan (zie bldz. 518412). Manilla als ontmoetingsplaats kon niet
doorgaan omdat Boerstra en Jongejan daarvoor geen visum konden krijgen; daarna
werd tot Tokyo besloten, maar dat levert te veel gevaar op voor publiciteit.
Vervolgens, op mijn voorstel: Shanghay.
Nu belt Idenburg op, dat dit toch niet geschikt wordt geacht bij nader inzien: de
Gouverneur-Generaal stelt thans voor Boerstra en Jongejan met een militair vliegtuig
naar een geheime plaats in den Archipel te brengen en Idenburg evenzoo: 't plan lijkt
mij wel geschikt.
Maar Welter, die ik er over telefoneerde naar Croome Court, wil413 er persé niet
aan, omdat met de Koningin en Gerbrandy was afgesproken, dat de samenkomst niet
binnen den Archipel zou plaatsvinden; ik had nu maar aan Van Starkenborgh de
uitvoering overgelaten, maar Welter durft het niet aan en wenscht vast te houden aan
Shanghay: ik heb in dien geest voor hem aan den Landvoogd geseind.
Mijn brief van 16 October (bldz. 454 en volgende414) aan Van Mook heeft hij,
blijkens een telegram, dat ik dezer dagen ontving, gekregen; bij mijn telefoongesprek
met Idenburg ried ik hem aan dezen brief aan Van Mook ter lezing te vragen vóór
hij Boerstra en Jongejan tegemoet ging; ik verwees hem vooral naar bladz. 7, 2e
alinea, waar ik schreef, dat de wensch van het Britsche publiek om den oorlog door
te zetten, misschien zou veranderen, als zou blijken, dat (en ‘indien’!) Hitler bereid
zou zijn geheel West-Europa vrij te geven en daarvoor waarborgen te bieden. Hij
zou de brief opvragen; misschien doet hij er zijn voordeel mee en gaat het denkbeeld
verder en..... ‘Wishful thinking’ voor de zooveelste maal! Stel je voor, dat ik op mijn
ééntje een succesrijk vredesoffensief zou hebben ontketend! Ik schreef reeds vroeger,
dat we allemaal een beetje gek worden.
's Middags een flinke wandeling met Poelang gemaakt; hij loopt me al overal na
en kan niet hebben, dat ik zonder hem de kamer uitga.
Het is hier nu een paar dagen verkwikkend rustig en ik doe wat ik wil - voor zoover
dat onder de huidige omstandigheden mogelijk is.
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Zondag 8 december 1940
's Ochtends met mijn hond een wandeling door bosch en veld gemaakt van ruim twee
uren en voorts genoten - voor zoover er hier genoten kan worden - van de rust van
het eens alleen zijn.

Maandag 9 december 1940
Engeland is een grooten aanval begonnen op de Italiaansche stellingen in Egypte;
de eerste resultaten schijnen zeer veelbelovend te zijn en er zijn duizenden gevangenen
gemaakt; men krijgt den indruk, dat de Italianen ook hier zich slecht weren.
Van een zekeren De Heer in Montreux via Lissabon een kaart ontvangen, waarin
hij de ontvangst aankondigt van een brief van Karel Michielsen van 6 September
met een paar regels nieuws over jou: ‘Uw vrouw maakt het goed en slaat zich er best
doorheen, al zijn de moeilijkheden, waaraan zij het hoofd te bieden heeft, vele. Doch
de oude vrienden staan haar met raad en daad ter zijde en hunnen beide jongens zijn
bij Wullings op school’.
Niet zo erg opwekkend, die vele moeilijkheden, waaraan je het hoofd hebt te
bieden. Gelukkig, dat ik veel latere berichten van je al heb ontvangen; de anderen
denken, dat deze brief van 6 September slaat op de gevaren voor interneering ook
van Hollandsche vrouwen in die periode, in verband met de interneeringen in Indië.
Dat zou wel waar kunnen zijn, doch het is er niet minder ellendig om en eenige
zekerheid, dat je moeilijkheden thans geringer zijn, heb ik tenslotte niet.

Dinsdag 10 december 1940
De Britsche aanval wordt doorgezet: Sidi Barrani, hoofdsteunpunt van de Italianen
in Egypte is veroverd; 20.000 gevangenen zouden al zijn gemaakt.
De stemming in Londen is opeens veel opgewekter: zou het den Engelschen
gelukken de Italiaansche bedreiging van het Suez-kanaal en van de verbindingen
met het Oosten af te wenden? Voor Mussolini is dit zeker een kwade zaak na Taranto
en Griekenland / Albanië, waar zijn legers nog steeds, zij het langzamer, terugtrekken.
Een langen brief van jou ontvangen via het adres in Lissabon (De Beus, 10 Rua
de Quelhas), antwoord op mijn brief, via het zelfde adres, van 23 October (blz. 467415);
jouw antwoord is gedateerd 24 November, dus dit
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epistel is vermoedelijk vlug over gekomen (16 dagen). Ik ben er geweldig blij mee.
Je berichten zijn goed en uitvoerig: je Moeder is gelukkig weer veel beter.
Ik merk wel, dat onze goede vrienden, de Bräggers, de Boumans, de Vermeulens
je niet in den steek laten, maar tusschen de regels door lees ik toch wel dat je heel
wat zorgen hebt. En uit onze luisterberichten weet ik wel, dat jullie met 20% van je
normale brandstofrantsoen zit en op 400 gram vleesch in 10 dagen en zooveel meer,
kleeren, boter, vet, brood en de winter is pas begonnen!

Woensdag 11 december 1940
Prins Bernhard heeft Welter een brief geschreven, zeer confidentieel, dat de Britsche
Geheime Dienst hem heeft medegedeeld, dat Peekema, Hardeman, Delgorge, Hart
en Mevrouw Bánszky van het Departement van Koloniën zich op zéér defaitistische
wijze hebben uitgelaten, zóó, dat waren wij Engelschen geweest wij allang zouden
zijn opgesloten; Z.K.H. stelt de Minister voor, dat hij ons zal aanmanen voorzichtiger
te zijn in onze uitlatingen. Welter besprak dezen brief met Peekema, Mevr. Bánszky
en mij: onze verontwaardiging is groot (al is Peekema's taal, ook blijkens dit dagboek,
wel eens dichtbij défaitisme). Ik stel mij op het standpunt, dat ik altijd en
onveranderlijk een 100% Nederlandsch standpunt heb ingenomen, altijd openhartig
ben geweest en mij van deze aanmaning niets zal aantrekken: mijn geweten is
volkomen zuiver. Daarom ben ik voornemens den Minister een brief te schrijven,
ter doorzending aan Prins Bernhard (die overigens zelf zeker te goeder trouw is) met
eisch van volledige rehabilitatie en onder mededeeling van mijn ideeen over den
oorlog, voor welke, als die défaitistisch zijn, ik volkomen bereid ben in het gevang
te gaan.
Achter deze kuiperij zit Van 't Sant, ontslagen hoofdcommissaris van Den Haag,
vroeger in dienst van de Britsche recherche, die zich een wit voetje bij H.M. heeft
verschaft en als aanbrenger bij Scotland Yard fungeert. Hij heeft al verschillende
andere Hollanders in de gevangenis te Pentonville weten te krijgen, op grond van
beweerde N.S.B.-neigingen of 5e kolonne-vermoedens. Nu gaat hij klaarblijkelijk
nog verder en heeft hij den Prins bewerkt, omdat verschillenden van ons niet huilen
met de wolven in het bosch en te intelligent zijn om critiekloos achter de Britten aan
te loopen.
Van ons allemaal heb ik zeker de meeste relaties met de Engelsche ambtenaren
en die apprecieeren de serviliteit van vele Hollanders zeker niet. Enfin, ik zal dezer
dagen wat op schrift stellen; nadat ik jou 17
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maanden heb achtergelaten, me kapotwerk voor de zaak, mijn broer in een
interneeringskamp weet, mijn vrouw in allerlei ongelegenheid door de Duitschers,
mijn inboedel voor een appel en een ei verkocht, en dan een beschuldiging van
défaitisme, waarschijnlijk omdat ik wél voor de vrijheid van mijn land, maar niet
voor de destructie van Duitschland den oorlog wil rekken en jullie allemaal aan
honger, kou en bombardementen wil blootstellen.
Ik ben razend hierover en zal ze te lijf gaan.
Welter begint met Bernhard een brief te schrijven, dat hij aan de beschuldigingen
geen geloof hecht, maar daar komt van mij nog wat bovenop; dáárvoor zal ik de
weekend gebruiken!

Donderdag 12 december 1940
Halifax vertelde Van Kleffens, dat de Britsche aanval op de Italianen feitelijk bedoeld
is geweest als verkenningsonderneming416, doch dat die is doorgezet, nu de Italianen
zoo zwak blijken.
De gevolgen van dezen aanval, als hij succes blijft hebben, kunnen geweldig zijn.
In de eerste plaats, als Italië verpletterd zou worden, ook voor het prestige van
Duitschland; voorts voor de houding van Frankrijk (Weygand in Afrika!), Spanje,
den Balkan; verder in de U.S.A. en vooral op Japan, dat altijd nauwlettend heeft
zitten toekijken, hoe Italië's laffe sprong op het verslagen Frankrijk zou uitvallen.
Berichten over opstanden en onlusten in Italië schijnen mij echter zeker nog voorbarig.
Als Italië inderdaad kon worden verslagen, is het voor Engeland vooral enorm
belangrijk op scheepvaartgebied: de route door de Middellandsche Zee heropend,
groote deelen van de Britsche vloot weer beschikbaar voor convooien (het gaat met
de torpedeeringen van geallieerde schepen nogal erg slecht in den laatsten tijd) en
het uitschakelen van het groote aantal Italiaansche onderzeeboten. Maar op
Duitschlands militaire positie zou het niet direct invloed uitoefenen.
Zouden de Duitschers de Italianen nu eindelijk te hulp komen? Graag willen deze
laatsten 't zeker niet, maar hun dilemma is heel groot: verslagen door de Engelschen
of geheel onder de plak van hun gehate bondgenooten. Tenminste zoo ziet het ernaar
uit.
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Plannen voor het offensief tegen de Italiaanse troepen in Afrika waren ontwikkeld tijdens
Eden's bezoek aan Wavell in november. Zie Eden, The reckoning, 147-172; Churchill,
Memoires IV, 462-463 en Ismay, Memoirs, 195.
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Vrijdag 13 december 1940
Vandaag bood ik een lunch aan aan Herschel Johnson, den waarnemend ambassadeur
van de U.S.A. (nu Kennedy is afgetreden), Achilles, Amerikaansch zaakgelastigde
bij onze Regeering en Furris, hun economischen adviseur; Lamping en Peekema
waren ook aanwezig. Via Johnson nl. heb ik bericht over jou ontvangen (zie bldz.
538417) en ik heb ook overigens nogal veel met de Amerikaansche ambassade te
maken.
Herschel Johnson was niet slecht te spreken over den oorlogstoestand in zijn geheel
(Middellandsche Zee), maar was wel bezorgd over de groote geallieerde verliezen
op zee; trouwens de Engelsche couranten erkennen, dat zij ernstig zijn.
De Engelschen zijn niet tevreden met ons antwoord inzake het beschikbaar stellen
van groote passagierschepen voor troepenvervoer van hier naar het Nabije Oosten418;
hun nood is klaarblijkelijk heel erg en ik geloof bepaald niet, dat wij hen in den steek
kunnen laten; zij dringen er geweldig op aan, dat de Oldenbarnevelt en de Dempo,
die dezer dagen uit Indië te Nieuw York aankomen, dadelijk gewapend zullen
vertrekken.
Gisterenmiddag hebben wij den Gouverneur-Generaal geseind, om hiermede in
te stemmen; het beteekent een extra vervoer van tenminste 6000 man, die ze in
Libye/Egypte momenteel natuurlijk best kunnen gebruiken; maar 't is een hachelijk
ondernemen, dit traject Engeland/Atlantische Oceaan/Suez. Van onze Indische
passagiersschepen varen nu onder onze vlag voor de Engelschen: Huygens, Johan
de Witt, Nieuw Holland, Nieuw Zeeland.
Daarbij zouden dan nu komen de van Oldenbarnevelt, de Dempo, de Marnix en
de Sibajak; ik vraag mij af, hoeveel van onze mooie mailschepen wij na den oorlog
nog zullen bezitten en hoeveel schepelingen het leven zullen hebben gelaten. Die
schepelingen-kwestie is overigens een vraagstuk apart: er zijn bepalingen gemaakt
door de Regeering, volgens welke hun dienstverband gedurende den oorlog voor
onbepaalden tijd is verlengd, zoodat zij moeten varen en anders, althans in de
Nederlandsche koloniën en in geallieerde landen, in de gevangenis worden gezet419.
Men kan tegen dezen dwang in oorlogstijd moeilijk bezwaar maken, doch, vooral in
den tijd, dat onze koopvaarders nog on-

417
418
419

Zie p. 206.
Zie p. 210-211.
Bij KB A 5 (6 juni 1940) was de vaarplicht voor de Nederlandse zeelieden geregeld, maar
tegen zeelieden die weigerden te varen konden geen maatregelen genomen worden. Hiervoor
moest een beroep gedaan worden op de Britse wet. Zie Verslag PEC, 3A, 241-243.
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voldoende of zelfs in het geheel niet konden worden bewapend, zat er in dit systeem,
dat honderden Hollanders van hunne vrijheid beroofde, toch wel veel onbillijkheid420.

Zaterdag 14 december 1940
De griep, die al eenige weken door mijn gestel ronddoolt, bracht me ertoe vanmiddag
in mijn bed te kruipen met aspirine, cognac en een inhaleermiddel, toegediend door
onze getrouwe Hongaarsche dienstbode Margitt.
Laval is afgetreden als Minister van Buitenlandsche Zaken bij de Vichy-Regeering.
Double crossing van Pétain? Teveel toenadering tot de Duitschers? Of wilde Pétain
hem kwijt, omdat hij degeen is die den Italianen tezeer wilde tegemoetkomen, hetgeen
Frankrijk wellicht, nu het den Italianen slecht gaat, terecht niet langer wil nakomen
en moest daarom Laval het veld ruimen voor Flandin, die echter ook niet vrij van
Duitsche sympathieën schijnt te zijn421? Laval was een notoire schurk, die ook in
Frankrijk feitelijk bij niemand vertrouwen geniet, en vermoedelijk ook niet bij de
Duitschers.
De overdracht door Hitler van de asch van den zoon van Napoleon I, den Hertog
van Reichstadt, aan Frankrijk, ter bijzetting in de Invaliden422 trekt erg de aandacht.
't Is zoogenaamd een ridderlijke geste, maar er zit m.i. meer achter; wat, dat weet ik
niet.
Pétain zal er niet bij zijn. Er gebeurt in Frankrijk een heele boel, dat wij - nog niet begrijpen. Gaat Frankrijk definitief zijn zaken met Duitschland regelen, zelfs
vrede sluiten? Dat zou mij heel onverstandig lijken, waar het nu zoo lang een knap
spel van afwachten, uitstellen, tegemoetkomen, afwijzen, heeft gespeeld. De indruk
bestaat bij ons, dat Frankrijk ‘is sitting on the fence’ en om zijn gunsten laat boeleeren,
zoowel door Engeland als door Duitschland; de aanwezigheid van Generaal Weygand
in Afrika bij de Fransche koloniale legers is een geweldige troef van Pétain, als de
Duitschers de voorwaarden van den wapenstilstand zouden schenden en bijv. Duitsche
troepen door onbezet Frankrijk zouden zenden om Italië te ‘helpen’.
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Zie over de stemming op de koopvaardij inzake de bewapening van schepen en stappen van
de regering ten deze DBPN, I, nos. 182 en 245.
Laval's aftreden was een gevolg van meningsverschil met Pétain over de terugkeer van de
regering naar Parijs. Zie voor een uitgebreide bespreking van Laval's aftreden Paxton, Vichy
France, 92-101.
Dit gebeurde op 15 december 1940.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

219

Zondag 15 december 1940
- - - De dood van Lord Lothian, Britsch ambassadeur te Washington, biedt heel groote
moeilijkheden voor de opvolging.
Van den Broek, directeur van de Billiton Maatschappij, die sinds het begin van
den oorlog in Amerika zit, is, met groote moeite (met een Amerikaansch schip tot
Lissabon en vandaar per vliegtuig) hierheen gekomen voor een vergadering van de
Internationale Tin Commissie en verder om besprekingen te voeren over onze militaire
aanschaffingen in de U.S.A.: hij is onlangs tot Voorzitter van de Nederlandsche
Purchasing Committee aldaar benoemd423.

Maandag 15 december 1940
Twee brieven via Thos Cook ontvangen van John en Nev, de eerste sedert Mei: ik
ben daar heel erg blij mee en zal hun gauw antwoorden; John heeft klaarblijkelijk
mijn methode met toespelingen begrepen424; ik ga hiermede dus - voorzichtig - voort;
de brieven zijn van 8 en 9 September.
Van Kleffens heeft een onderhoud gehad met Lord Halifax, waarin deze hem
mededeelde, dat de Britsche successen in Afrika geheel onverwacht zijn: de aanval
was bedoeld als een verkenningsmanoeuvre, doch wordt nu doorgezet, nu de Italianen
zoo zwak blijken425.
Vergadering van de Internationale Tin Commissie; aan de lunch had ik een lang
gesprek met den Belgischen vertegenwoordiger Graaf Guy [...]426; België beschouwt
ons als héél sterk, vergeleken met henzelf (ze moesten alles eens weten!). De Koning427
schijnt bij alle Belgen nu wel geheel gerehabiliteerd, al blijft men het zéér betreuren,
dat hij niet, evenals onze Koningin, hier is.
De berichten uit Indië wijzen erop, dat de geïnterneerde Duitsche vrouwen, die
geëvacueerd zouden worden, niet weg willen. Wat kan dat alweer niet een last geven
in Holland? Overigens hebben wij nu de lijst via de Zweedsche Gezant428 van de in
Duitschland geïnterneerde Nederlanders ontvangen; Nev staat er, vreemd genoeg,
niet bij. Maar er
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De Netherlands Purchasing Committee kwam pas op 27 januari 1941 tot stand. Tot die datum
heette de instelling The Royal Netherlands Indies Ordnance Commission. De
naamsverandering kwam tot stand op aandringen van Van den Broek.
Zie p. 159-160.
Een soortgelijke notitie maakte Hart op 12 december; zie p. 216.
Niet geïdentificeerd. Hart liet ruimte voor aanvulling open.
Leopold III.
E.A.M. Sjöborg.
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zijn nog méér menschen, van wie wij weten, dat zij geïnterneerd zijn, en die niet op
de lijst voorkomen429.
De Minister zond een door mij opgesteld geheim telegram aan den
Gouverneur-Generaal om bij het nieuwe stadium van de onderhandelingen met Japan,
dat spoedig zal aanvangen, in verband met den zeer veranderden toestand in het
Nabije Oosten, het been nog stijver te houden; Japan zal dit zeer goed begrijpen; we
zullen nieuwe garanties vragen tegen heruitvoer naar Duitschland en elke toespeling
op een ‘Nieuwe orde’ van Japan in Oost-Azië met kracht terugwijzen430.

Dinsdag 17 december 1940
Een tweeden brief van John ontvangen van 22 October: een heel aardige ook over
zijn meisje (!). Ik heb - afkloppen! - den laatsten tijd niet te klagen over post; ik krijg
vrij wat en dat doet mij enorm goed. Als die oorlog nu maar opschoot en ik eenig
uitzicht zag voor ons spoedig weerzien.
Maar ik mag, vergeleken met zoovele anderen, heusch niet te erg klagen. Jullie
hebt het, vrees ik, veel erger, maar het enorme voordeel, dat jullie bij elkander zijn.
De gebeurtenissen van den laatsten tijd geven mij echter weer wat meer vertrouwen
in de kansen van onze zaak, al zijn de scheepsverliezen vreeselijk en de luchtaanvallen
op Engeland, hoewel de laatste dagen - tijdelijk, vrees ik - wat verminderd, blijven
afschuwelijk.

Woensdag 18 december 1940
Alweer een 18; de achtste; wie had dat verwacht, toen ik vertrok? en hoevele zullen
er nog moeten komen, vóór we weer samen zijn?
Maar toch, als ik de situatie van onze zaak nu vergelijk met die van 18 Juni, toen
't lot ook van Engeland bezegeld scheen, moeten wij dankbaar zijn voor hetgeen
reeds is bereikt in die maanden en bewondering hebben voor het modderende, trage,
zelfingenomen, taaie, moedige, vriendelijke Engelsche volk.
Ik geloof niet meer, dat het den oorlog gaat verliezen, doch kan het hem winnen.
Daar zie ik nog altijd geen kans voor, tenzij de toestand in Duitschland nog veel
slechter is dan wij meenen. Het antwoord voor hen, die ons arme land niet jarenlang
willen zien betrokken in een hardnekkigen strijd om de wereldmacht van Duitschland
en Engeland,
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Mededeling van dezelfde strekking op 5 december; zie p. 211.
Zie DBPN, II, telegram FX, GC, 17 december 1940.
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met honger en wanhoop en ontreddering in Holland blijft: ‘laat Hitler West-Europa
geheel vrij laten, dan breekt hij nà den vrede in het Oosten wel den nek’. In een
nieuwen oorlog met West-Europa krijgt hij Duitschland niet mee.
Naar aanleiding van het briefje van Prins Bernhard aan Welter (blz. 564431) over
o.m. mijn défaitisme heb ik mijn Minister bijgaande brief geschreven. Wij hebben
er [de] heele avond over gediscussieerd, óf ik iets zou doen; vooral Peekema wilde,
dat ik mij maar koest zou houden, maar daar denk ik niet aan; wel was ik bereid in
mijn brief aan mijn Minister den naam van Prins Bernhard er buiten te laten; hier
volgt mijn brief aan mijn Minister432.
16 december 1940
‘Excellentie,
Eenige dagen geleden heeft U mij aangemaand tot bijzondere
voorzichtigheid, aangezien de Britsche Geheime Dienst mij heeft beticht
van uitlatingen van ernstig défaitisme.
Hoewel het mij eene voldoening, zij het geen verrassing was, dat Uzelf,
die mij al vele jaren kent, geen oogenblik heeft geloofd, dat ik mij aan
zulk eene handeling zou hebben schuldig gemaakt, heeft het mij wel diep
gegriefd, dat een dergelijke beschuldiging is kunnen worden geuit.
Ware zij aan U overgebracht door het kleine groepje lieden, die hun dagtaak
zoeken in het bespionneeren en onverhoord gevangenzetten van hunne
landgenooten, ik zou die aantijging voorshands met stilzwijgen zijn
voorbijgegaan. Als wij te zijner tijd in Nederland terug zijn, zal ik zeker
middelen vinden om mij recht te verschaffen; het uitsnijden uit ons
Regeeringsbestel van deze elementen, die de met achterlating van hunne
gezinnen hierheen gekomen, hunne beste krachten aan de landszaak
gevende ambtenaren belagen, is echter niet mijn taak. Deze lieden zijn
echter erin geslaagd voor hun kwalijk bedrijf belangstelling te wekken bij
den Britschen Geheimen Dienst, en deze heeft aanleiding gevonden de
zaak onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen.
Aangezien ik op een juist oordeel van de Britsche autoriteiten te mijnen
opzichte wel prijs stel, en ik het zeker niet uitgesloten acht, dat deze losse
beschuldigingen ook enkele van Uwe ambtgenooten zouden bereiken, kan
ik de zaak, na kennisneming van Uwe aanmaning, geenszins als afgedaan
beschouwen en ik veroorloof mij derhalve Uwer Excellentie beleefd doch
met aandrang te verzoeken dezen brief aan Uwe ambtgenoot van Justitie433,
als chef van onzen eigen Inlichtingendienst, te
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Zie p. 215.
Niet aangetroffen in het Londens Archief van het ministerie van Koloniën.
S.J. Gerbrandy.
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willen doorzenden met verzoek daaraan wel zijn volle aandacht te willen
schenken.
Mijne eer en mijn goede naam als Nederlander en als ambtenaar zijn nu
eenmaal in het geding gebracht en mitsdien moet ik aandringen op een
onverwijlde en volledige rehabilitatie.
Wat nu de beschuldiging zelf betreft, ik heb voor mijzelf nauwgezet
nagegaan, wat daartoe aanleiding kan zijn geweest.
1 In September 1939 heeft Uwe Excellentie mij opgedragen naar Londen
te gaan waar ik, tezamen met den heer Lamping bijkans acht maanden
lang onderhandelingen heb gevoerd teneinde faciliteiten te verkrijgen voor
de behoeftenvoorziening van Nederland van overzee; wij zijn daarin, naar
het ons kenbaar gemaakte oordeel van de Regeering, goed geslaagd en
ons arme Vaderland ondervindt daarvan zelfs nu nog de voordeelen. Wel
vonden de Britten ons vaak al te strikt-neutraal, terwijl men in sommige
Haagsche kringen van oordeel was, dat wij de zaken langzamerhand te
zeer door een Engelschen bril waren gaan zien. Van défaitisme aan de
Nederlandsche zaak ben ik echter in dit verband nimmer beticht.
2 Bij den inval van Duitschland in Nederland was ik sedert enkele weken
eindelijk weer bij mijn gezin teruggekeerd: op 14 Mei jl. verzocht U mij,
met enkele collega's, aanstonds naar Londen te komen om U terzijde te
staan bij het Opperbestuur van onze Overzeesche Gewesten; aan dien
oproep heb ik in 's Lands belang gevolg gegeven. Sedertdien heb ik, met
inzetting van al mijn krachten, getracht onder Uwe leiding de economische
belangen van Indië te behartigen en die behartiging te koppelen aan het
als goed Nederlander dienen van de geallieerde zaak. Deze arbeid bracht
onder meer mede voortdurend en moeilijk overleg met de Britsche
instanties en met Indië. Het schijnt niet wel aannemelijk, dat ik mij bij de
talrijke besprekingen, welke ik in al deze maanden over deze zaken heb
gevoerd, in défaitistischen zin zou hebben uitgelaten. Ik hoop trouwens,
dat Uwe Excellentie zal willen bevestigen dat ik in deze werkzaamheid
voor ons Rijk, voor Indië evenals voor het Britsche Rijk, niet onbelangrijke
resultaten heb kunnen boeken.
3 Ik heb in kleinen en vertrouwden kring meermalen mijne teleurstelling
tot uiting gebracht over de wel eens serviele houding van verschillende
van onze Regeeringsinstanties tegenover Britsche autoriteiten, waardoor
naar mijn stellige overtuiging helaas herhaaldelijk aan de Nederlandsche
zaak ernstige en gemakkelijk vermijdbare schade is toegebracht;
desgewenscht zou ik hiervan voorbeelden kunnen noemen. Ik gevoelde
mij tot deze critiek gerechtigd als goed kenner van de Britsche mentaliteit
en van de Britsche ambtelijke verhoudingen en voorts in verband met de
omstandigheid, dat ik in mijn eigen werk met
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een ander en meer zelfbewust optreden zonder uitzondering resultaat heb
verkregen, evenals trouwens al die Nederlandsche regeeringspersonen,
die eenzelfde gedragslijn hebben gevolgd: bezadigd en vriendschappelijk,
doch vastberaden en openhartig voor de Nederlandsche zaak opkomend,
daarbij blijk gevend haar te willen bezien in het kader van de “common
cause”.
Ik vermeld dit punt iets uitvoeriger, omdat ik tot mijn leedwezen weet, dat
er onder ons zijn, die het krachtig bepleiten van Nederlandsche belangen
geneigd zijn als défaitistisch te beschouwen; het verdient opmerking, dat
zulk eene opvatting onder de Britten zelf zeker niet bestaat en dat zij slechts
respect hebben voor dengene die, evenals zijzelf, voor de nooden van zijn
land met beslistheid en overtuiging opkomt.
4 Ik ben natuurlijk steeds van oordeel geweest dat de oorlog met onze
medewerking geen einde zal mogen nemen voor de volledige
onafhankelijkheid van ons land zal zijn verkregen en de volledige integriteit
van ons grondgebied in Europa en overzee zal zijn gewaarborgd. Hiervoor
mag van ons allen, in bezet Nederland, in Indië en hier, elk offer van leven
en lijden, onbeperkt naar omvang en tijdsduur, worden gevergd.
Ik meen echter in gemoede tevens, dat het oorlogsdoel van ons land niet
verder kan gaan dan hier aangegeven; met name ben ik van oordeel, dat
het niet verantwoord zou zijn, als onze Regeering, nadat voor afzienbare
toekomst waarborgen zijn verkregen voor de volledige vrijheid van
West-Europa, anders dan noodgedwongen zou blijven deelnemen aan een
oorlog, die jarenlang wordt voortgezet voor zuiver ideologische doeleinden,
voor de vernietiging van Duitschland of van het Duitsche regime, of voor
het herstel van staten, die door Duitschland in Midden- of Oost-Europa
zijn overweldigd; ook dat zijn respectabele doeleinden, doch zij behooren
niet tot onze taak.
Voor mijzelf, zooals voor tallooze andere Nederlanders, zou het eene
onuitsprekelijke voldoening zijn, als men erin zou slagen “to lift the curse
of Nazism off the brow of humanity”. Als dit binnen afzienbaren tijd
mogelijk zou blijken, dan zal ik daaraan ook met volle toewijding en
opgewektheid mijn kleine aandeel blijven bijdragen.
Maar ik kan niet gelooven, dat wij daarvoor ons volk nog jaren, zooals
sommigen in eigen kring met zorgwekkende zorgeloosheid verklaren te
willen, aan uithongering, bombardementen, Duitsche overheersching,
propaganda, vexaties en interneering van onze beste menschen mogen
overlaten, het geleidelijk latende rijp worden voor wanhopig anarchisme,
physieke uitputting en geestelijke ontreddering. Misschien zal dit alles
onvermijdelijk zijn, want wij zitten nu eenmaal in het Britsche schuitje en
kunnen en mogen daar zeker niet alleen uitstappen,
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doch wij moeten den Britten mededeelen, dat dit niet onze wensch is.
Dit zijn mijne denkbeelden, welke ik, alweder in kleinen en vertrouwden
kring, ook tegenover Britsche vrienden, meermalen heb verkondigd.
Het wil mij in gemoede voorkomen, dat een dergelijk inzicht gebaseerd
als het is uitsluitend op mijn bezorgdheid en mijn liefde voor mijn land
en volk, door verantwoordelijke personen onmogelijk als défaitistisch kan
worden beschouwd.
Ik kan daarom niet aannemen, dat mijne Regeering zal dulden, dat hare
ambtenaren vanwege dergelijke denkbeelden zouden worden aangetast in
hun goeden naam en mitsdien meen ik te mogen verwachten, dat zij
aanstonds maatregelen zal treffen om herhaling van het gebeurde te
voorkomen en sycophanten, die zich aan dit bedrijf hebben schuldig
gemaakt, op gestrenge wijze tot de orde zal roepen.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn van Uwe Excellentie de
dienstwillige’,

Donderdag 19 december 1940
Jouw verjaardag! Nu zijn alle vier onze verjaardagen verloopen in mijn afwezigheid.
Zullen we weer bij elkaâr zijn als de ‘nieuwe serie’ begint. Ik ben iets opgewekter
(touching wood!) dan een tijd terug, doordat de oorlog voorloopig iets beter schijnt
te gaan, maar vooral, omdat ik den laatsten tijd meer geregeld brieven ontvang;
telkens heb ik weer de wetenschap: ‘tot dien en dien datum althans waren jullie
behouden en veilig’. En de brieven via mijn beide adressen (Mr. De Beus in Lissabon,
mevrouw Hürlimann in Zwitserland) komen spoedig door, nl. thans in drie of vier
weken. Heel erg hoop ik, dat dit zoo kan blijven doorgaan, want de verbindingen via
Jeannie in Mexico en Sol Kaan in Nieuw York, om niet te spreken van de officieele
via Thos Cook en het Roode Kruis, gaan veel en veel langzamer.
Welter hoort heel weinig en krijgt vrij sombere brieven, welke hij nog somberder
interpreteert: heel vaak is hij geen opwekkend gezelschap. Peekema heeft nog maar
één bericht gehad van Juli; daarna niets meer. We hebben op je geluk en op je
gezondheid gedronken met een aardig speechje van Welter, die de hoop uitsprak op
onze heel spoedige hereeniging. En daarmede was je verjaardag weer ‘gevierd’.
Ik heb een langen brief van Dorothy ontvangen; ze zijn daar zeer bezorgd over
ons allen, doch natuurlijk vooral over 't lot van Nev. Ze hebben zelf veel pech gehad:
Dorothy en haar drie jongens allemaal kinkhoest, daarna angina en waterpokken.
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De laatste dagen zijn er weer zware besprekingen over den afstand van een deel van
ons goud aan Engeland, dat volgens mededeeling van de Treasury thans wel volkomen
aan den grond zit met betalingen aan Amerika vóór één Januari in dollars, welke
men niet kan voldoen. Ook ik wil Engeland niet in den steek laten - Engelands
nederlaag zou trouwens onzen ondergang beteekenen - maar ik ben nog niet geheel
overtuigd, dat Engeland ons goud persé noodig heeft, al zeggen ze dat met heel veel
klem434. Kunnen ze hun effecten in Amerika niet beleenen? Of ons een aantal schepen
leveren, welke zij voor den duur van den oorlog van ons kunnen huren, evenals onze
- oorspronkelijk - eigen schepen, zoodat we na den oorlog, ondanks onze groote
verliezen, dadelijk een flinke handelsvloot bezitten; dan betalen we desnoods die
schepen in goud. Of kunnen zij ons grondstoffen leveren, en die voor ons bewaren
tot na den oorlog, ten behoeve van de voorziening van Nederland, ook weer tegen
goud? En moeten zij Amerika nog wel in goud betalen? Een uitspraak van den
secretaris van Roosevelt, Stephen Early, juist dezer dagen, wijst erop dat Amerika
bereid zou zijn, zelf schepen en oorlogstuig te koopen uit eigen productie en die aan
Engeland te verhuren, zoodat men geen goud meer noodig zou hebben. Kan dat niet
nu reeds ingaan435? Ik zou over die vragen eerst meerdere zekerheid willen hebben,
vóór ik de $ 100 millioen dollars, waarom gevraagd wordt, zou afstaan. Voor zoover
het Britsche oorlogsdoel ook ons oorlogsdoel is: de onafhankelijkheid van
West-Europa en garantie tegen nieuwe agressie, heb ik er, heeft ieder er, zeker al
ons goud voor over en nog veel meer.
Maar om alles te werpen in een voortgezette machtsstrijd tusschen Engeland en
Duitschland tot een van beiden volkomen zal zijn vernietigd en ons eigen land zal
zijn uitgehongerd en ontredderd, dáárvoor kan ik niets voelen. De Ministerraad is
geporteerd voor toegeven436, ook Welter zelf, al zal hij de hierbovengestelde vragen
Maandag met den Chancellor of the Exchequer, Sir Kingsley Wood, gaan bespreken;
Steenberghe alleen is er tegen. Welter's bedoeling is den Britten de voorwaarde te
stellen, dat als zij in Amerika voor de toekomst een regeling verkrijgen, dat zij het
oorlogstuig, enz. niet langer in goud behoeven te betalen, zij dat ook voor Nederland
en Nederlandsch-Indië zullen bedingen; lukt dat, dan heeft Welter gevraagd, of Indië
$ 50.000.000 wil beschikbaar stellen van de 100 millioen (die ze anders in de U.S.A.
zouden besteden), onder voorwaarde, dat Nederland die aan Indië in goud te-
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rugbetaalt, zoodra Engeland na den oorlog aan zijne belofte en verplichting om ons
het goud terug te geven zal hebben voldaan (???)437.
Welter is vanmiddag met Prins Bernhard gaan spreken over de kwestie van het
‘defaitisme’ (zie bldz. 564 en volgende en 580 en volgende438) aan de hand van mijn
brief. Hij heeft Z.K.H. meegedeeld, o.a. hoe hoog ik de zaak opnam en dat ik mijn
ontslag had aangeboden, als ik niet volledig werd gerehabiliteerd. De Prins zeide,
dat hij alleen het bericht had doorgegeven, doch mij zelf te goed kende om het te
gelooven. Niet Van 't Sant was de schuldige, verklaarde hij met grooten nadruk, maar
anderen, o.m. enkele menschen van de Scheepvaart en Handel Commissie. Van 't
Sant was alléén belast met het voorbereiden van een tegen-organisatie tegen den
N.S.B. in Nederland en een waarnemen van de politieke ontwikkeling daar te lande
ook om geheel klaar te zijn bij onzen terugkeer. Dáárvoor had hij al zijn tijd noodig
en hij was werkelijk niet betrokken bij het bespionneeren en gevangenzetten van
Nederlanders, zooals algemeen werd beweerd. Slechts als de Minister van Justitie439
hem om advies vroeg, was hij ermede gemoeid. De Prins zegde toe mij nog persoonlijk
over de zaak te zullen spreken.
Gerbrandy heeft bij Winston Churchill geluncht, die hem college gaf over de
‘British war aims’.
Duitschland zou goed behandeld worden, maar in de oude staatjes worden
opgedeeld: een mooi plan, waartegen het Duitsche volk wel tot den laatsten man zal
strijden, nog meer dan voor Hitler en het nationaal-socialisme. De geschiedenis
vermeldt niet, dat onze kleine, parmantige premier schuchter eenige bedenkingen
opperde. Maar men kan zich begrijpen, dat Churchill er niet veel voor gevoelt met
deze oorlogsoogmerken nu reeds voor den draad te komen.

Vrijdag 20 december 1940
Prins Bernhard vroeg mij vanochtend vroeg bij hem te komen in zijn kamer op
Stratton House en vertelde mij ongeveer hetgeen hij Welter heeft verteld over de
‘aanmaning’440. Hij vroeg mij eerst, of het waar was, dat ik daarover erg boos was,
hetgeen ik volmondig beaamde. Hij vond het gebeurde nu zelf blijkbaar zeer
onaangenaam, maar behandelde de zaak op voor mij uiterst prettige en intelligente
wijze. Ik verklaarde mij geheel bevredigd, toen hij zeide, dat hij de insinuatie als
volkomen ongegrond beschouwde en ik beloofde hem gaarne, dat ik zou medewer-
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ken aan het tegengaan van al het afschuwelijke geroddel op Stratton House, dat de
oorzaak van al deze dingen is. Ik vertelde hem, dat ik reeds maanden geleden een
gedichtje juist tegen dat geroddel had gemaakt, dat ‘Vrij Nederland’ niet had willen
plaatsen (1e deel bld. 346441) en ik zegde toe hem daarvan een afschrift te zullen
zenden.
En vervolgens vertelde ik hem de inhoud van mijn brief aan Welter van 16
December (p. 581) speciaal bldz. 583 punt 4442): ik wilde niet, dat hij een verkeerd
denkbeeld zou behouden van mijn opvattingen. Hij begreep die volkomen, verwachtte
echter niet, dat de oorlog zoolang zou voortduren; was echter erg optimistisch ten
aanzien van den huidigen toestand, vergeleken met die van Juni/Juli van dit jaar.
‘Als de Duitschers toen hadden doorgezet, was het hier in Engeland geheel
misgeloopen; daarom heb ik toen mijn vrouw en kinderen naar Canada gezonden.
Dat is een groote fout van de Duitschers geweest’.
't Gesprek ging toen over andere dingen: ik vroeg hem naar Prinses Juliana en zijn
kinderen, waarop hij zeide, dat hij goede berichten had en dat zij juist bij President
Roosevelt logeerde443. Met wenschen voor Kerstmis en Nieuw Jaar over en weer
werd het onderhoud beëindigd.
Met Welter besproken, dat, nu Prins Bernhard de zaak aldus heeft opgehelderd en
nu, volgens zijn mededeeling, Van 't Sant er geheel buiten staat, er geen aanleiding
is voor doorzending van mijn brief aan Minister Gerbrandy. Hiermede is dus, naar
ik hoop, deze onverkwikkelijke zaak wat mij betreft beëindigd.

Zaterdag 21 december 1940
Een brief van Jelly van 4 December (17 dagen) via Lissabon, dat Nev weer vrij is.
Wat een geweldig geluk!
Ik ben natuurlijk opgetogen en ben het dadelijk den Minister en anderen gaan
vertellen. Wat een opluchting voor Lien en haar jongens en voor jullie allemaal
trouwens!
En wat buitengewoon hartelijk van Jelly om mij dat, dadelijk, terwijl jij even naar
Amsterdam was, dadelijk te schrijven; daarmede heb ik het bericht toevallig
vermoedelijk een week eerder ontvangen. Ik sein dadelijk aan Jeannie en Dorothy
die hierover zeer gedeprimeerd waren.
De luchtaanvallen, die een tijdlang sterk verminderd waren, zijn de
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laatste dagen weer zeer in hevigheid toegenomen: vooral Liverpool moet het dezer
dagen erg ontgelden.
Er zijn veel geruchten over Duitsche troepen in Italië en eveneens over zware
Duitsche pressie op de Vichy-Regeering om Duitsche troepen via het onbezet gebied
naar Italië door te laten.- - 's Middags een lange wandeling met Welter gemaakt; 's avonds wat Kerstkaarten
geschreven.

Zondag 22 december 1940
---

Maandag 23 december 1940
De Britten hebben Bardia op de Noord-Oostkust van Libye geheel ingesloten en zijn
nu bezig - aldus hunne legerberichten - zware versterkingen uit Egypte aan te voeren,
teneinde deze sterke vesting te veroveren; voorloopig is er vrijwel stilstand in de
operaties gekomen.
Geluncht met Teixeira van het gezantschap en Ronald, een hoofdambtenaar van
het Foreign Office; pas is bekend gemaakt, dat Lord Halifax aftreedt als Foreign
Secretary en Ambassadeur in Washington wordt, dat Anthony Eden Foreign Secretary
wordt, en de zeer becritiseerde Chief Whip van de Conservative Party in the House
of Commons, Captain David Margesson, Secretary for War. Ik vroeg Ronald, wat
hij van die benoemingen vond. Hij gaf zich niet erg bloot, maar gaf toch wel te
kennen: a zijn twijfel, of Halifax ‘will go down with the Americans’; b of Eden niet
goed werk deed, waar hij nu was, d.i. het War office; c dat het voor Margesson wel
heel nieuw werk zou zijn. A bon entendeur demi mot suffit. Wij vinden het weggaan
van Halifax en het wederoptreden van Eden in een functie, waarin hij nu niet zoo
héél erg gelukkig is geweest de vorige maal444, niet bijster opwekkend.
Ik kan niet ontkomen aan het idee, dat men aan Eden de kans wil bieden zijn
persoonlijke veete tegen Mussolini bot te vieren, als Italië het binnenkort zou afleggen.
Eenige Kerstcadeautjes gekocht en voorts vrij lange brieven aan jou, beide jongens
en Jelly geschreven, die morgen verzonden worden, deels via Zwitserland, deels via
Portugal.- - -
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Dinsdag 24 december 1940
Cadeautjes (dassen, bonbons, cigaretten) uitgedeeld aan het personeel van mijn
afdeeling.
Brieven, die gisteren zijn geschreven aan jullie verzonden; telegrammen aan
Jeannie en Dorothy over Nev's terugkeer in Amsterdam verstuurd.
's Avonds Kerstmis met ons vieren gevierd; nogal genoegelijk naar
omstandigheden: van Welter sigaren, van Mevr. Bánszky een sigarettenaansteker,
van Peekema een wollen shawl, van de Hongaarsche meisjes een boek gekregen.

Woensdag 25 december 1940
Kerstdag. Ben naar de Engelsche Kerk in Richmansworth geweest: vorige jaar in
Amsterdam! Dezelfde Kerstgezangen.
Vannacht heelemaal geen airraids en ik begrijp, dat de R.A.F. ook niet naar
Duitschland of elders is geweest. Welter denkt, dat als deze Godsvrede een paar
dagen duurt, dat het grooten invloed zal hebben op de bereidheid van de volken om
den oorlog voort te zetten; ik betwijfel dat heel erg: er is geen basis op dit moment
voor vrede.
--Van den Broek en zijn secretaresse, Mej. Bijl, zuster van Welter's schoondochter445
in Buitenzorg, kwamen bij ons lunchen: kalkoen en plumpudding en een Kerstboom,
maar zonder jullie.
En zoo ging de Kerstdag voorbij, wederom zonder airraids door Luftwaffe en
Royal Air Force.

Donderdag 26 december 1940
Telegram uit Indië, dat de reis van Jongejan en Boerstra (blz. 518, 19 November446)
in de Indische pers bekend is geworden. Hoogst onpleizierig: het is onbegrijpelijk,
dat de censuur in Indië dit niet heeft kunnen beletten.
Gelukkig is de zaak destijds aanstonds aan de Britsche Regeering medegedeeld,
zoodat men ons geen enkel verwijt kan maken, dat wij met de beide heeren in overleg
zijn getreden.
Wederom geen airraids door de Duitschers.
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Vrijdag 27 december 1940
- - -447
De goudkwestie is weer in een ander stadium gekomen: de Ministerraad heeft na
rijp beraad besloten, dat wij den Engelschen ons goud in Canada, ter waarde van ƒ
100.000.000 niet kunnen onthouden; de Minister van Financiën, Welter, heeft opdracht
gegeven hetzelve over te dragen. Steenberghe, die - begrijpelijkerwijze - hiertegen
groot bezwaar heeft, heeft tenslotte niet tegen het besluit gestemd. De Engelschen
hebben beloofd ervoor te zullen zorgen, dat zoodra zij in Amerika kunnen betalen
voor hunne defensiebehoeften zonder overdracht van dollars en goud, dezelfde
faciliteiten voor Nederland en Nederlandsch-Indië te zullen verkrijgen en daarop
heeft Welter aan den Gouverneur-Generaal geseind het verzoek om Nederland uit
de Indische dollars een voorschot te geven van ƒ 50.000.000, zoodra Indië zelf in de
U.S.A. niet langer zijn defensiebestellingen in goud behoeft te voldoen448. Ik ben op
dit alles nu niet zoo erg gerust, maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik niet weet, hoe wij
het Britsche beroep nog langer kunnen negeeren.

Zaterdag 28 december 1940
Welter deelde den Chancellor of the Exchequer mede, wat over het goud is besloten.
Sir Kingsley Wood was erg erkentelijk, maar deelde tevens mede, dat er in de
verhouding met Amerika in zooverre een wijziging is gekomen, dat men ons goud
voorloopig niet meer dringend noodig heeft; na 7 Januari zou de situatie duidelijker
zijn en hij behoudt zich voor, dan op de zaak terug te komen: dat is voor ons allen
een groote opluchting.
Ik heb vandaag brieven van jou en van zoon Nev ontvangen van 7 December,
waarmede ik, als altijd heel erg blij was. De berichten waren naar omstandigheden
goed en de epistels zijn wel heel snel overgekomen. 't Gaat tegenwoordig wat
geregelder, zoodat ik nu al jullie beschrijving van de Sinterklaasavond heb. Had ik
er maar bij kunnen zijn!
Van Stolk, die door Steenberghe uit Amerika is ontboden, zal worden belast met
de aankoopen van voedsel en kleeding voor Nederland's ravitailleering nà den oorlog,
of eerder, als en zoodra relief mogelijk wordt. Wij (Ministers Steenberghe en Van
Rhijn, Lamping, Philipse, Van Stolk en ik) hebben daarover nu voortdurend
besprekingen. Ein-
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delijk is men dus nu begonnen aan het plan, dat ik reeds in de eerste helft van Juli
heb uitgewerkt449: beter laat dan nooit, al weten we niet of het al láát is. Het ziet er
niet naar uit, of het nu spoedig uit zal zijn met den oorlog: Roosevelt verbindt zich
steeds meer met de zaak van de geallieerden; onder invloed van de successen in
Noord-Afrika zijn de Engelschen ook steeds meer geneigd tot doorvechten en ik
moet erkennen, dat Hitler's houding mij thans wel mijzelf doet afvragen, of een vrede
door vergelijk met volledige vrijheid voor West-Europa, eigenlijk nog wel eenige
kans van slagen zou hebben.
Het is geen opwekkend beeld voor het naderend einde van 1940; ook zijn er, eerlijk
gezegd, weinig aanwijzingen voor een naderend ineenstorten van Duitschland. De
Britsche verliezen op zee blijven echter héél ernstig en de Amerikaansche hulp, wil
zij eenig effect hebben zal nu heel spoedig en in grooten omvang moeten komen.
En dat zie ik, eerlijk gezegd, nog niet gebeuren.

Zondag 29 december 1940
--'s Avonds geluisterd naar de Kerstrede van de Koningin450, die heel goed was, maar
door de Duitschers zwaar werd gestoord.
In Frankrijk gebeuren mysterieuse dingen: Laval is ontslagen en vervangen door
Flandin, die ook als nogal pro-Duitsch bekend staat, maar niet zulk een beroerden
naam heeft als zijn voorganger. Veel van wat er geschiedt is erg duister: men krijgt
den indruk, dat Pétain het been flink stijf houdt en aan gezag wint451. Iedereen dingt
nu naar de gunsten van Frankrijk: Engelsche bladen, die eenige maanden geleden
nog schreven over den ‘verrader’ of over een ‘doddering old man’, spreken nu over
‘the valiant Marshall’. Zeker maken de Britsche en Grieksche successen om de
Middellandsche Zee ook in Frankrijk en Spanje veel indruk.
Er zijn Duitsche raiders in den Indischen Oceaan en in den Pacific; men zegt, dat
zij in Japansche havens worden uitgerust; zij zijn ook voor onze scheepvaart uiterst
gevaarlijk en de Minister heeft den Landvoogd verzocht onze Indische Marine en
militaire luchtvaart alle beschikbare krachten te doen gebruiken om die zeeroovers
onschadelijk te maken. Maar we kunnen Indië met het oog op een altijd mogelijken
Japanschen aanval niet erg ontblooten door onze strijdkrachten ver weg te zenden.
Ik heb bericht, dat de 60.000 pakjes thee, die Indië hierheen zond om
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ze over Holland uit te strooien door de R.A.F., spoedig zijn te verwachten. Ik ben
reeds bezig de zaak met de Engelsche autoriteiten voor te bereiden452.

Maandag 30 december 1940
--Overigens komt er bij het publiek toch wel eenige kentering tegen en ergernis over
de zonderlinge en hinderlijke, doorzichtig-optimistische voorlichting van sommige
Britsche Regeeringsinstanties: zie hiernevens.

Tales for children:
Londoners will know just what to think about an Air Ministry bulletin printed in
some of to-day's morning papers, concerning British bomb damage in Germany and
German occupied territory.
Because they sincerely admire the Bomber Command of the R.A.F., and believe
that their aim, especially at night, is more accurate than that of the Luftwaffe, they
will be all the angrier at this rather childish document.
In Havre, the Air Ministry proudly reports, ‘people all go to ground as soon as
night falls’ - just as in the London tube stations. One night there was ‘a gigantic
conflagration lasting five hours’. How nice-but surely a really gigantic conflagration
is one that lasts a week or two.
Next the Air Ministry turns to evacuation as a symptom which ‘points emphatically
to conditions in the bombed areas’. From Berlin and Hamburg 220.000 children had
been evacuated by the middle of November - fully half as many as had been evacuated
from London.
There follows the story of the devastation of Berlin ‘One witness himself saw two
big fires’ - fancy a single person seeing two whole fires. Two streets, the Neue
Wilhelmstrasse and the Dorotheenstrasse, were closed by the police for several days
- a piece of news which will not deeply impress Londoners who probably know of
cases in which delayedaction bombs have taken more than a couple of hours to deal
with. Moreover, ‘there is now a marked shortage of coal in Berlin - think of that’.
We have had our own coal troubles, due to muddles, not to bombs.
So the artless tale goes on.
London can take it straighter than this. We welcome unvarnished reports of our
growingly successful raids on Germany, but let there be none of this Goebbels-style
pap for the civilians at home. Don't tell it to London; tell it to the marines.
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Dinsdag 31 december 1940
Eergisterennacht (29 op 30) heeft Londen weer eens een heelen zwaren luchtaanval
te verduren gehad. Welter en ik zijn gisterochtend vóór kantoortijd even in de City
gaan kijken. Rondom St. Paul's Cathedral waren vele huizen volkomen uitgebrand
en vele stonden nog te smeulen onder de stralen van de brandspuiten. Het was een
ellendig gezicht.
De groote kerk is door een wonder gespaard; wij gingen er even binnen en er was
alleen wat schade aan het altaar, maar dat dateert al van eenige tijd terug. De beroemde
Guildhall, het oude receptiegebouw van de City, is nog slechts een massa puin en
verbrokkelde muren. De bevolking neemt alles gelaten op, maar hoe men kan
veronderstellen, dat deze moord- en verwoestpartij nog jaren kan voortduren is mij
een raadsel.
De laatste dag van het jaar! Wat zal het volgende brengen? Vrede of verdere
afgrijselijkheid?
Wij ‘vierden’ samen Oudejaar in niet bijster opgewekte stemming en dachten allen
aan onze gezinnen en zeiden niet veel. Onze Hongaarsche dienstboden hadden een
soort ‘bisschop’ gemaakt en een surrogaat voor oliebollen. Welter hield een hartelijk
speechje om ons te bedanken voor onzen steun en onze vriendschap en ik antwoordde.
We trachtten een beetje vroolijk te doen maar zonder veel succes.
En zoo liep 1940, dat rampjaar voor ons, af.
Ik eindig nu dit dagboek in den vorm, dien ik tot dusverre heb gevolgd en zal het in
1941 in een verkorten vorm voortzetten. Hierachter zal ik misschien af en toe wat
dingen vermelden of inplakken, die ik interessant vind. Als ik het voortzet als tot
dusverre wordt het door zijn omvang en zijn voortdurende herhalingen tóch onleesbaar
voor je.
Ik zal mijn opgewektheid en activiteit trachten te behouden in het jaar, dat zoo
juist is begonnen, maar ik heb buiten en vooral ook binnen eigen kring zóóveel
teleurstellingen gehad, dat ik geen lust gevoel, die van dag tot dag langer uitvoerig
op te teekenen.
Ik blijf hopen en vertrouwen op ons spoedig weerzien en op de volledige
onafhankelijkheid van ons goede land en vertrouwen op God, zooals jij dat zeker
ook doet.
Het nieuwe dagboek zal minder mijn stemmingen van elken dag kunnen weergeven,
omdat elke dag slechts één bladzijde zal hebben. Het is misschien beter zoo.
Een gelukkig Nieuw Jaar voor jullie drieën!
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Woensdag 1 januari 1941
Hoewel de Regeeringskantoren gesloten waren, ben ik toch naar Londen gegaan om
te lunchen met Van Stolk, den bekenden Rotterdamschen graanhandelaar, die op
verzoek van Minister Steenberghe uit Nieuw York naar Londen is overgekomen om
te worden belast met de Regeeringsaankoopen van allerlei voedingsmiddelen en
grondstoffen voor kleeding om die gereed te hebben voor de ravitailleering van
Nederland, hetzij voor onmiddellijk na den oorlog, hetzij - hetgeen Van Stolk
geenszins uitgesloten blijkt te achten - indien relief tijdens den oorlog toch mogelijk
zou blijken453. Het blijkt, dat onze Gezant te Washington454 in Amerika tegen relief
van het continent geageerd heeft, tezamen met bijkans de heele Nederlandsche
kolonie, doch in tegenstelling met Van Stolk, die er steeds vóór ijverde; Loudon zei,
dat de Nederlandsche Regeering er ook tegen was. Ik kon Van Stolk verzekeren, dat
Ministers Steenberghe en Welter daar steeds vóór waren geweest en dat ik daarover
op 14 Juli 1940 reeds een nota bij mijn Minister had ingediend455.
's Middags vergadering met de Ministers Steenberghe en Van Rhijn over hetzelfde
onderwerp, vooral over de organisatie van de aankoopen en de positie van Van Stolk.
Met veel nadruk wees ik op de noodzaak reeds thans de verscheping van de
aangekochte goederen terdege voor te bereiden; dit zal zéér moeilijk zijn, omdat ik
vrees, dat de Britten ons bij den wapenstilstand, al is dat ook afgesproken, niet dadelijk
de aan hen verhuurde schepen zullen teruggeven.
We zullen grootendeels zijn aangewezen op de schepen die Indië gereserveerd
heeft voor de vaart op Amerika, Japan/China en Australië. Men erkende dit belang.
---

Donderdag 2 januari 1941
Via Thos. Cook een brief van jou van 28/9, die nogal zorgelijk aandoet: je Moeder456
was toen nog erg ziek; gelukkig heb ik reeds veel latere berichten (7 December).
Bezoek gehad van Wykeham Price, die mij vertelde, dat er een paar menschen
van Scotland Yard bij hem zijn geweest vanwege zijn relaties met de Hollanders;
het is gebleken dat den vijand berichten bereiken omtrent afvaarten en routes van
convooien, die reeds geleid hebben
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Zie ook Verslag PEC, 3A, 271.
A. Loudon.
Zie p. 44-48.
A.G. Coeterier-Engels.
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tot ernstige scheepsverliezen. Men heeft eenige verdenking tegen een paar leden van
de Nederlandsche Scheepvaart-en Handelscommissie en had de opinie van Price
gevraagd, die weer bij mij was gekomen. Dit is natuurlijk een zeer ernstige zaak,
die, als het waar is, met den dood zou moeten worden gestraft. Het leek mij het beste
Price bij Minister Steenberghe als hoogsten chef van die Commissie te brengen.
Steenberghe ried aan dat Scotland Yard zich in verbinding zou stellen met Cross,
den Engelschen Scheepvaartminister, die, als hij de verdenking ernstig genoeg vond,
de zaak met Steenberghe zou kunnen opnemen.
De scheepvaartpositie blijft vrij luguber: er gaan heel veel schepen verloren in den
Atlantischen Oceaan, maar nu ook door Duitsche raiders in den Pacific en den
Indischen Oceaan, die naar men zegt in Japan worden uitgerust. Welter heeft der
Indische Regeering verzocht onze zeestrijdkrachten voor deze vitale zaak ten volle
te willen gebruiken.

Vrijdag 3 januari 1941
Een brief ontvangen van Jeannie van 30/11 '40; zéér bezorgd over mijn broer Nev
(die toen nóg niet in vrijheid was) en mij, met ingesloten een brief van M.v.F.457 van
20 October.
's Ochtends vergadering gehad met ambtenaren van het Britsche Ministry of Health
en kinabelanghebbenden over de kininevoorziening van het Britsche Rijk en over
speciale maatregelen om de fabricage veilig te stellen tegen bombardementen.
Lunch aangeboden aan een tweetal menschen van het Foreign Office, aan Generaal
Verniers van der Loeff, hoofd van onze militaire afdeeling en aan Ir. van den Broek,
als Chef van onze militaire aankooporganisatie in de V.S.A., teneinde te trachten
betere medewerking te verkrijgen voor onze militaire aanschaffingen in de V.S.A.
ten behoeve van Indië, hetgeen toch ook een urgent Britsch belang is.
De situatie voor Engeland (en dus ook voor ons) schijnt mij momenteel niet gunstig
i.v.m. de voortdurende groote scheepsverliezen.
Minister Welter kreeg een voortreffelijke nota van den Gouverneur-Generaal
nogmaals aandringend op overbrenging van de Regeering, inclusief de Koningin,
naar Indië458; alternatief vraagt de Landvoogd overkomst van Welter en Van Kleffens:
de taak wordt voor hem ontzettend zwaar. Het eerste heb ik wederom warm
aanbevolen, het laatste blijf ik, gezien den gezondheidstoestand van H.M., sterk
ontraden.
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Zie noot 363.
De tekst is opgenomen in Verslag PEC, 2B, 231.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

236

Zaterdag 4 januari 1941
Met Minister Welter en Olyslager van de Stoomvaart Mij. Nederland wederom een
bespreking gehad over de onmiddellijke beschikbaarstelling van de ‘Van
Oldenbarnevelt’ en de ‘Dempo’ te Nieuw York voor de Britsche Regeering ten
behoeve van troepenvervoer uit Engeland naar de ‘Near East’. Indië had hiertegen
begrijpelijkerwijze ernstige bezwaren vanwege het buitengewone risico van het
traject en wegens de ongeschiktheid van deze booten voor den Atlantischen Oceaan
in den winter459. Gezien de buitengewone urgentie besloot Welter over de Indische
bezwaren heen te stappen en ik deelde de Ministry of Shipping mede, dat ze de
schepen kunnen krijgen: men was zeer verheugd. Bij het gesprek met Olyslager bleek
ons nog eens opnieuw, hoe uiterst précair de scheepvaartsituatie thans voor Engeland
is: ernstiger naar hun eigen erkennen dan in de donkerste dagen van '17460. Engeland
is dan ook zeer gehandicapped: zij hebben nu niet de Fransche, Italiaansche en
Japansche vloot mee, de Italiaansche en eigenlijk de Japansche tegen zich, terwijl
Duitschland thans niet slechts een uitvalspoort uit Kiel, enz. heeft, maar de heele
Atlantische kust van de Noordkaap tot Spanje beheerscht plus de enorme hulp van
zijn luchtmacht. Engeland heeft thans ook niet de Iersche havens; Amerika doet nog
niet mee. 't Is een hoogst bedenkelijke toestand en zijn oplossing beheerscht alles.

Zondag 5 januari 1941
Welter liet mij eenige brieven van onzen Premier aan den Britschen Minister of
Home Security461 lezen, waarbij vrijwel geëischt wordt een behoorlijk onderzoek
naar schuld of onschuld van Nederlandsche geinterneerden, die al 8 maanden zonder
onderzoek zijn opgesloten: men vraagt een onderzoek met inschakeling van de
Nederlandsche consuls. Het geval Ir. van Duyn, waarbij een Nederlandsch ambtenaar
zonder onze voorkennis en toestemming op 4/12 '40 is gevangengezet462, wordt als
‘very serious’ gequalificeerd; overlegging van bewijsmateriaal wordt gevraagd en
voorts wordt aangenomen, dat, nu die honderden anderen al zooveel maanden zitten
zonder productie van bewijs, er wel geen bewijs zal zijn. De brieven zijn flink op
pooten en, al had dit alles al veel en
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Zie noot 409.
Op 31 januari 1917 kondigde Duitsland een onbeperkte duikbootoorlog af, die
Groot-Brittannië in ernstige moeilijkheden bracht, totdat de Verenigde Staten op 6 april aan
Duitsland en de andere geassocieerde staten de oorlog verklaarden.
Resp. P.S. Gerbrandy en H. Morrison.
Zie DBPN, II, notulen ministerraad, 10 december 1940 en 18 december 1940.
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veel eerder moeten geschieden, het is voor ons een groote opluchting en voldoening,
dat het tenslotte thans op krachtige wijze is geschied. Als men nu ook maar doorzet!
In den namiddag vertrok ik met den trein naar Londen, waar ik op Stratton House
in de shelter wilde overnachten, teneinde eerst 's avonds een aantal
Underground-schuilplaatsen te bezoeken, zulks naar aanleiding van een dagbladartikel
dat erge dingen over de toestanden beschreef: ik wilde dat met eigen oogen zien.

Maandag 6 januari 1941
Gisteravond in Londen per Underground met dikwijls overstappen een achttal stations
bezocht (Picadilly Circus, Holborn, Bank, Mile End, Whitechapel, East Oldgate,
Liverpool Street en Oxford Circus) en voorts nog eenige kleine wandelingen in City
en East End gemaakt door de vrijwel geheel verlaten straten: er was een flinke, doch
niet hevige airraid aan den gang. De toestanden in de shelters waren zeer
deprimeerend: duizenden menschen liggen daar nu reeds vijf maanden elken nacht
op de perrons vlak bij de denderende treinen of in de tochtige verbindingsgangen op
een dekentje of een heel dunne matras; jongelui en grijsaards, moeders met heel
jonge kinderen. Hier en daar heeft men een soort couchettes van 40 cm. breed gemaakt
van ijzeren ramen met kippengaas, 3 hoog met ± 60 cm. ertusschen; de gebruikers
hiervan behooren tot de gelukkigen, want zij liggen niet op de perrons. De ‘gemakken’
zijn uiterst primitief. De geest is nog goed: ondanks alle gepraat en gelach ziet men
echter veel dofberustende gezichten. Moet dit nu tot 1942 of 1943 voortduren? In
één station werd door honderden menschen ‘lotto’ gespeeld.

Dinsdag 7 januari 1941
Bardia is gisteren genomen door de Engelschen en de Australiërs: wél een belangrijke
overwinning, maar vóór de Italianen in Italië instorten, zal er wel meer moeten
gebeuren. Roosevelt hield gisteren zijn rede in het Congres: zeer fel; wil hij den
oorlog à outrance inleiden, of de Duitschers intimideeren463?
Gisteren een lange bespreking met Steenberghe, Van Rhijn en Van Stolk, Lamping
e.a. over de ravitailleering van Nederland; naar aanleiding daarvan telephoneerde ik
vandaag uitvoerig met Indië over het te onzer beschikking houden van flinke
voorraden copra, cocosolie, koffie, rijst, thee, palmolie, looistoffen.
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Zie Public Addresses Roosevelt, 1940, 663-672.
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Gisteren ook vergadering van den Internationalen Suikerraad waarin ik benoemd
werd tot Voorzitter van een commissie van Engeland, V.S.A., Cuba, Santo Domingo,
Australië en Nederlandsch-Indië voor de bestudeering van de suikerpositie thans en
na den oorlog; een moeilijke taak, die nauw samenhangt met het heele
surplussenprobleem.
Brieven ontvangen van jou van 6 September (antwoord op mijn eerste brief, die
je bereikte!) en van Michielsen. Ik zal heel gauw antwoorden. Heden weer bespreking
met Steenberghe over de ravitailleering van Nederland.

Zaterdag 11 januari 1941
Een rustige dag op Stratton House (kantoor) en Croxley Green (woning), daar de
Minister, Peekema, Mevrouw Bánszky met eenige anderen naar het evacuatie-oord
op Croome Court zijn. Ik ga tegenwoordig niet mee daarheen, want 't is ver (vier uur
met auto en trein) en kost tenslotte weer vrij wat extra en vooral, omdat ik 't een
verademing vindt een paar dagen op mijzelf te zijn met mijn eigen gedachten en
zorgen. Elken avond dezelfde politieke gesprekken wordt op den duur wel een beetje
erg zwaar, ook omdat er tenslotte eigenlijk wel een principieel meeningsverschil
bestaat tusschen Peekema en mij en in mindere mate tusschen Welter en mij, in
zooverre wij eenerzijds allen snakken om naar huis te komen, allen niet inzien, hoe
een geallieerde overwinning kan worden verkregen, allen van oordeel zijn, dat
Engeland behoorde te onderzoeken, of 't mogelijk is tot een vrede te komen, waarbij
geheel West-Europa weer volkomen vrij komt, waar tegenover staat, dat zij beiden
een soms sterkere, soms zwakkere neiging hebben, als 't moet met iets minder dan
100% onafhankelijkheid voor Nederland genoegen te nemen en dat is voor mij
volstrekt uitgesloten.

Zondag 12 januari 1941
Zondag. Vannacht om bij twaalven uit mijn bed gehaald: telefoonbericht van
commandant der marechaussees op Stratton House, dat ons kantoorgebouw ernstige
bommenschade heeft gekregen om 8 uur. Vanochtend naar Londen gereisd met den
trein om de situatie te gaan opnemen. Inderdaad een ravage: het huis aan den overkant
is door een zwaren bom getroffen en een andere is neergekomen in het Greenpark
tegenover onzen gevel aan Picadilly. In heel Stratton House is geen ruit meer heel;
van de meeste kamers zijn de kozijnen en deuren uitgerukt; mijn kamer en die van
den Minister zijn een complete ruïne; hoe we er voorloopig kunnen werken is een
open vraag. Hier en daar
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zijn de muren gebarsten; het portret van jou en de jongens is intact op mijn tafel. De
archieven zijn gelukkig gered. Ik belde Welter, die op Croome Court de weekend
doorbrengt, op om hem 't gebeurde te rapporteeren. Acht menschen, gelukkig niemand
van ons, zijn omgekomen. Ons gebouw zelf is niet door de bom geraakt en is als
zoodanig vrijwel intact.

Maandag 13 januari 1941
Hedenochtend aan den arbeid op Stratton House; van de vier kamers van mijn
afdeeling zijn er twee voorloopig onbruikbaar: ik heb mijn medewerkers in de twee
andere geconcentreerd. Men is druk bezig met herstellingen; ramen worden
dichtgeplakt met bijgaande stof464: ruiten zijn in heel Londen niet meer verkrijgbaar.
Heel Buitenlandsche Zaken zit aan lange ruwhouten tafels in den schuilkelder te
werken in kleine hokjes. Het is een armzalige beweging.
Ik heb een langen brief aan je geschreven, die per koerier naar Zwitserland gaat;
ben benieuwd, of hij je bereikt.
De Gouverneur-Generaal heeft Welter een nota gezonden, waarin hij weder
terugkomt met uitstekende documentatie op het plan de Regeering, inclusief de
Koningin, naar Indië over te brengen465; de zaak komt weer in den Ministerraad, maar
er zal toch wel niets gebeuren.
De Engelschen hebben nieuwe en wat meer aanvaardbare voorstellen gedaan over
het doen varen van de Oldenbarnevelt en de Dempo in de gevaarlijke zone tusschen
Engeland en Oost-Afrika: de Minister is geneigd ze te aanvaarden466.

Dinsdag 14 januari 1941
Vergadering van de Internationale Thee Commissie: Nederlandsch-Indië krijgt een
aandeel van 50.000.000 in de theeleveringen voor Engeland, een contract ten beloope
van ƒ 15.000.000. Over den prijs ben ik nog aan het harrewarren met het Britsche
Ministry of Food, dat ons 1½ penny per pond te weinig wil bieden, een heel bedrag.
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De staal bevindt zich nog in het dagboek.
Zie p. 235.
Voor de Britse voorstellen zie Kol., LA: lettertelegrammen aan de gouverneurgeneraal 1941,
telegram R, 9 januari 1941; het antwoord van Van Starkenborgh in Kol., LA:
lettertelegrammen van de gouverneur-generaal 1941, telegram AX, 15 januari 1941.
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's Middags weer vergadering onder leiding van Sir Frederick Leith-Ross over de
economische oorlogvoering en onze maatregelen tegenover Japan en Rusland vooral
om te beletten, dat grondstoffen als rubber en tin via Wladiwostok en den Trans
Siberischen spoorweg naar Duitschland gaan467. Heb mij voorts beklaagd over de
onvoldoende medewerking, welk wij ook van de Engelschen krijgen om onze militaire
bestellingen ten behoeve van Indië in Amerika uitgevoerd te krijgen.
Van Kleffens is bij Eden, den nieuwen Engelschen Minister van Buitenlandsche
Zaken, geweest, die hem vertelde dat als Toebroek is veroverd de Engelschen een
tijd zullen wachten met verder oprukken in Lybia, om den kat eens uit den boom te
kijken.
Heb een brief aan Jelly en aan de jongens geschreven via Lissabon.

Woensdag 15 januari 1941
Weer met Indië getelephoneerd; anders altijd op Dinsdag; dat is nu sedert eenige
maanden gewoonte geworden; soms spreek ik met Van Mook, anders met Van
Hoogstraten, Luytjes of Schimmel. 't Draagt m.i. heel veel bij tot goed begrip over
en weer, hetgeen in dezen tijd meer dan ooit noodig is, want de omstandigheden
dragen er erg toe bij, dat Indië een heele snelle en eigen ontwikkeling tot groote
zelfstandigheid doormaakt en van Nederland afdrijft, al is men er uitermate loyaal
voor de nationale zaak en zóó fanatiek-strijdlustig, dat van hieruit wel eens een
matigende wenk noodig is. Het plan tot overbrenging van de Regeering naar Indië
houdt weer sterk de geesten van de geheele Regeering en hare vertrouwenslieden
bezig. Ik verwacht, dat er in den Ministerraad wel een meerderheid voor zal zijn,
maar ik vrees, dat H.M. tegen zal blijven, al is dat niet volstrekt zeker; sedert de
vorige behandeling in Juli is de luchtoorlog in al zijn verschrikking losgebroken; het
einde van den oorlog schijnt nog niet te voorzien en het verlangen naar de hereeniging
van haar gezin zal nu wel héél groot zijn.

Donderdag 16 januari 1941
Heden bood Lord Lloyd, Britsch Minister van Koloniën, met zijn medewerkers een
lunch aan in Lancaster House aan Welter en zijn medewerkers: een dertig menschen;
Lloyd zelf was op 't laatste moment ziek geworden en werd als gastheer vervangen
door Hall, Parliamentary Undersecretary. 't Was vanwege de steeds scherper
rantsoeneering eenvoudig, maar keurig in orde.
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Over deze materie stelde Peekema een memorandum op voor het Ministry of Economic
Warfare; zie DBPN, II, 6 januari 1941.
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's Middags wederom een bespreking over de beschikbaarstelling aan de Engelschen
van de Oldenbarnevelt, Dempo, Marnix en Sibajak voor troepenvervoer naar
Oost-Afrika: 't is wel zeer dringend, maar Indië zit erg te talmen. Welter besloot nu
zelf maar een beslissing te nemen, nu de Engelschen ons zijn tegemoetgekomen tot
op groote hoogte en wij seinden dit aan Indië468. De moeilijkheden worden steeds
ernstiger. Malta wordt door Duitsche vliegtuigen gebombardeerd: een Engelsch
vliegtuigmoederschip, de ‘Illustrious’, schijnt zwaar getroffen en de kruiser
‘Southampton’, een nieuwe, is gezonken. 't Is nogal erg.

Vrijdag 17 januari 1941
Indië telegrafeerde ons het memorandum, dat de Japansche delegatie op 16 Januari
aan de Nederlandsche heeft aangeboden: het is een knap stuk, waarin zij aandringen
op gezamenlijke ontwikkeling van Indië door Japan en Nederland en waarin ze alle
eischen van de laatste jaren, welke ik zes jaar lang met succes bestreed, opnieuw
stellen met nog een aantal nieuwe469. Ik maakte er een rapport over op aan de Koningin
en ben begonnen aan een tweede memorandum erover voor de Foreign Office470. Het
geheel is volkomen onaanvaardbaar voor ons en lijkt wel wat op hetgeen ze aan
Indo-China vragen; maar die schijnen nogal geneigd tot toegeven. Dat zullen wij
zeker niet doen, maar het is wel zorgwekkend, hoe het nu verder moet loopen.
Steenberghe houdt voor Nederland (Radio Oranje) een rede over de plannen voor
de voedsel- en kleedingaankoopen voor relief tijdens (als dat lukt!) of voor
onmiddellijke hulp na den oorlog; hij liet mij de rede, die wel goed was, lezen471. Ben
benieuwd, of jullie hem hooren.

Zaterdag 18 januari 1941
Onze twintigste trouwdag! Ik gevoel geen lust om daarover een heele boel in dit
dagboek te vermelden: je zult wel dezelfde gevoelens hebben vandaag als ik. Van
maand tot maand sleept dit akelige bestaan voort en ik zie momenteel geen enkel
uitzicht op een spoedigen afloop en, eerlijk gezegd, nog minder op een Britsche
overwinning. En al onze mooie da-

468
469
470
471

Tekst van het telegram in Kol., LA: lettertelegrammen aan de gouverneurgeneraal 1941,
telegram AM, 18 januari 1941.
De tekst is opgenomen in DBPN, II, en Van Mook, The Netherlands Indies and Japan, 67-71.
De tekst hiervan bevindt zich in BZ, LA: Geheim Archief/DZ A I 4 (4); bijlage bij no. 812
EA, 23 januari 1941.
De tekst van de rede bevindt zich in EZ, LA: dossier R 11.
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gen gaan voorbij door dezen waanzinnigen oorlog. Ik schrijf nu met moeite in dit
dagboek en ben eigenlijk blij, dat ik mijn aanteekeningen tegenwoordig maar bekort.
Het zijn toch grootendeels herhalingen en 't is een eentonig en triest verhaal. Om aan
den dag nog een beetje schijn-luister te geven, noodigde ik Welter en Steenberghe
voor de lunch en we dronken maar weer op jouw gezondheid en het spoedig weerzien.
Het gesprek liep - is het een wonder? - alweer over de kansen van het Indië-plan en
over de eventueele uitvoering daarvan472.
's Middags bezochten Welter en ik Mühlenfeld en Lamping, die beiden ziek zijn;
Mühlenfeld bevalt mij niet erg. Hij heeft het aan zijn lever en zag er oud uit. Hij ligt
erg eenzaam in zijn flatgebouw op Picadilly.

Zondag 19 januari 1941
Alweer een week voorbij en alles blijft even zorgwekkend; wel zijn de Duitsche
luchtaanvallen in den laatsten tijd wat verminderd, maar niemand schrijft dat toe aan
hun verzwakte aanvalskracht. Het Amerikaansche weekblad ‘Time’, dat wij nu
geregeld ontvangen, schat de Britsch-Amerikaansche vliegtuigproductie op 2000
toestellen per maand, de Duitsche op 3000: dat zou beteekenen, dat de Duitsche
numerieke voorsprong sedert Mei 8000 toestellen grooter is geworden. Amerika
komt pas over 1½-2 jaar behoorlijk in productie en ik kán met het grootste optimisme
ter wereld niet inzien, hoe Engeland het alleen zoo lang kan volhouden, tenzij, tenzij,
tenzij, tenzij..... Duitschland, zooals men hier gaarne beweert, op inzakken staat. Het
is hier een vreeselijke struisvogelpolitiek: de Regeering moet weten hoe zij ervoor
staat, maar al voorspelt zij het volk heele moeilijke tijden, zij voorspelt evenzeer de
overwinning. Door de blokkade, die lek is; door invasie van het continent, door den
luchtoorlog?????

Maandag 20 januari 1941
's Avonds later in de stad gebleven, teneinde met Slotemaker, directeur van Aneta,
die eenige weken hier is geweest en die het verzoek van den Gouverneur-Generaal
overbracht, dat in 's Hemelsnaam de Koningin en de Regeering naar Indië zouden
komen473 - alternatief Welter en Van Kleffens - allerlei zaken te bespreken.

472
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Op 17 en 18 januari besprak de ministerraad het memorandum van Van Starkenborgh over
de verplaatsing van de zetel van de regering naar Nederlands-Indië; de tekst van de notulen
van die vergaderingen is afgedrukt in Verslag PEC, 2B, 232-234 en DBPN, II.
Volgens de verklaring van Van Starkenborgh voor de Enquêtecommissie bracht Pelt zijn
voorstel over; zie Verslag PEC, 2C, 620 (no. 28959).
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Morgen vertrekt Slotemaker weer met den clipper via de V.S.A. naar Indië. Ik heb
met Slotemaker zeer openhartig gesproken, omdat ik hem al jaren ken en omdat ik
't erg noodig vond, dat de Gouverneur-Generaal weer eens zou worden ingelicht over
den achtergrond der dingen. Ik legde uit, dat m.i. 't wel héél moeilijk was, dat Welter
en Van Kleffens alléén naar Indië zouden gaan, omdat zij, met Steenberghe (en ook
wel Van Boeyen) de ruggegraat van dit Kabinet zijn. Slotemaker had zelf te kennen
gegeven, dat algemeen in Indië men het Opperbestuur zeer incompetent vond en 't
eigenlijk - behalve uiterlijk - aan zijn laars lapte. Hijzelf (S) was wél onder den indruk
van Gerbrandy gekomen, wiens karakter ik zeide te waardeeren, maar wiens gemis
aan politieke scholing en regeeringservaring ik beklemmend noemde. Ik bond hem
op 't hart, dat de Gouverneur-Generaal, als het ‘groote Indië-plan’ ditmaal weer
mislukte, er voor moest blijven vechten en ik erkende, dat het dringende verzoek van
den Gouverneur-Generaal om overkomst van althans twee ‘sleutel’-menschen niet
kon worden genegeerd. Ik gaf mijn nogal sombere visie op den internationalen
toestand en hoopte, dat men den oorlog zou kunnen stoppen, althans als Nederland
weer volkomen vrij zou worden.

Dinsdag 21 januari 1941
Ernstige troebelen in Roemenië; wat er eigenlijk gebeurt, is moeilijk na te sporen:
of de Duitschers de oorzaak zijn om de ‘orde te kunnen herstellen’, of de Engelschen,
om de petroleumproductie te saboteeren (dat beweeren de Duitschers) of dat het uit
het Roemeensche volk zelf voortkomt, is moeilijk te zeggen474.
Met Welter uitvoerig gesproken over mijn hier blijven, als (als!) de Regeering
naar Indië gaat. Ik meen, dat hier persé een Nederlandsche Economische Missie moet
blijven voor contact met de Engelsche Regeering; hij vindt dat niet noodig en vindt,
dat ik in Indië nuttiger werk kan doen (voorbereiding economische samenwerking
Nederland/Nederlandsch-Indië na den oorlog, samen met Steenberghe). Ik zei, dat
men voor zijn plezier heusch niet in Londen behoeft te blijven en dat ik natuurlijk
op zichzelf graag de historische periode van de Nederlandsche Regeering in Indië
wilde meemaken, maar dat ik vond, dat er een Ne-
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Na de terugkeer van premier Antonescu in Boekarest uit Berchtesgaden, waar hij Hitler onder
meer gevraagd had hem de leiding over de Roemeense IJzeren Garde toe te vertrouwen, was
op 19 januari een Duits officier vermoord. Het ontslag van de minister van Binnenlandse
Zaken, die op de hand van de IJzeren Garde was, leidde tot een opstand van de IJzeren Garde.
Zie Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschall Antonescu, 118-119.
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derlandsch/Nederlandsch-Indische missie hier moet blijven. Wij werden het niet
eens; maar het is, helaas, een voorbarige discussie, want ik blijf vreezen, dat er van
het heele plan niets komt. Voor mijzelf, persoonlijk, blijf ik liever hier; dichter bij
jullie nl., maar dat mag ik niet laten gelden.

Woensdag 22 januari 1941
Toebroek in Lybië, na een beleg van bijna drie weken, door Australiërs en Engelschen
ingenomen: de Engelschen trekken al weer westwaarts. Prachtig werk, maar ik kan
niet erg optimistisch zijn, want op de andere oorlogsfronten te land, ter zee en in de
lucht kan ik den toestand maar matig gunstig zien en Italië schijnt nu geheel onder
Duitsche suprematie: het Fascistische régime is door Hitler weer sterk gestijfd. Haile
Selassie is weer in Abessinië, maar de Koningin van Nederland zit nog in Engeland.
Krankzinnige wereld!
Gerbrandy is bij de Koningin geweest inzake de overbrenging van de Regeering
naar Indië; H.M. schijnt niet zóó afwijzend meer te staan tegenover het plan, als een
half jaar geleden, wat mij niet al te zeer verwondert (zie slot 15 Januari475). Er zal
echter toch wel niets van komen, want er wordt weer zwaar gekuipt, ik denk door
menschen als admiraal Furstner en Van 't Sant, die, als de Regeering in Indië is, sterk
aan macht zouden inboeten.
Malta wordt telkens door Duitsche Stuka's (duikbommenwerpers) gebombardeerd.
Als de Engelschen 't daar maar houden: 't verlies zou militair (splijting van de
Middellandsche Zee) en vooral politiek-psychologisch heel erg zijn.

Donderdag 23 januari 1941
--Geluncht met Heer en Mevrouw van Bylandt; hij is waarnemend
Secretaris-Generaal van Buitenlandsche Zaken; zij zijn vroeger lang in China geweest;
zij vooral en spreekt nogal wat Chineesch. Er was nog een gast, Liem, een Chinees,
die de relaties met Nederland en Nederlandsch-Indië weer wilde opnemen: gezanten
benoemen en handelsbetrekkingen openen476. Ik was wat voorzichtig, want de
Chineesche Regeering
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Zie p. 240.
Nederland was in China vertegenwoordigd door een tijdelijk zaakgelastigde, die in het door
Japan bezette Peking resideerde. Bij de regering van Tjiang K'aisjek in Chungking was de
gezantschapssecretaris gedetacheerd. Eind 1941 besloot de regering het gezantschap naar
Chungking te verplaatsen en benoemde C. van Breugel Douglas tot gezant. Voor de
handelsbetrekkingen met China zie DBPN, II, aantekening van Van Bylandt, 16 februari
1941.
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van Chungking (Chiang Kai Shek) kan er belang bij hebben, dat wij in oorlog komen
met Japan; ze hebben, naar gebleken is, al eens eerder in die richting geïntrigeerd.
Hij vertelde o.m. dat de Russische hulp aan China zeer bevredigend is momenteel,
't zelfde Rusland dus, dat volgens de berichten thans met Japan zou aanpappen.
's Middags bij Sir Julian Foley, Secretaris-Generaal van het Ministry of Shipping,
die dringend het verzoek herhaalde, dat wij de Plancius en de Tasman zullen
beschikbaarstellen als hospitaalschepen om zwaargewonde Australiërs en
Nieuw-Zeelanders naar hun vaderland te evacueeren; 't schijnt zeer noodig te zijn,
maar het deel van onze handelsvloot, dat wij te onzer eigen beschikking houden van
den Indischen uitvoer, wordt steeds kleiner.

Vrijdag 24 januari 1941
Met Welter samen bespreking gehad met Capt. Lyttelton, President of the Board of
Trade (Minister van Handel), over een plan van Morgenthau, Amerikaansch Minister
van Financiën, om in Nederlandsche en Engelsche koloniën opnieuw 100.000 tons
rubber en 50.000 tons tin aan te koopen, waarvoor de V.S.A. dan credieten zouden
verleenen en wel dadelijk om de militaire aankoopen zonder onderbreking te kunnen
voortzetten, totdat Roosevelt's ‘lease and lend Bill’ zou zijn aangenomen en in werking
zal zijn getreden. Principieel voelen wij er wel voor, al is het weer een nieuw staaltje,
hoe de Amerikanen ons totaal willen uitkleeden vóór zij eenige hulp geven (tot nu
toe wordt alles - en dit is waarschijnlijk niet veel - vooruitbetaald in harden gouden
dollars).
En dat zou nog daaraan toe zijn, als zij er niet zulk een drukte over maakten en
niet uitbazuinden, dat zij dit als hun eigen strijd beschouwen en als zij eindelijk maar
eens begonnen te leveren op groote schaal.
Lord Halifax is in de V.S.A. aangekomen477 op het nieuwe Engelsche vlagschip
King George V; Roosevelt reisde hem met een jacht tegemoet.
Indië geseind over beschikbaarstelling hospitaalschepen.

Zaterdag 25 januari 1941
Bezoek op kantoor van den journalist van onze persafdeeling (Buitenlandsche Zaken),
Van Houten, die al jaren in Londen woont en reeds
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Halifax was na de dood van Lothian (op 12 december 1940) benoemd tot ambassadeur in
Washington.
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vroeger om berichten bij mij kwam, als ik voor vergaderingen over was. Aan het
praten rakende vertelde hij mij van moeilijkheden bij die afdeeling: drie van de
medewerkers daar die de beste baantjes hadden, bleken oud-redacteuren van ‘Het
Volk’ te zijn478; ook hij klaagde over Joodsche overheersching in onze publiciteit
(Vrij Nederland, Radio Oranje en Persafdeeling) hetgeen wij reeds veel eerder hadden
geconstateerd479 en zeer schadelijk achtten, zoowel voor het prestige der Regeering,
als het in Holland bekend werd, als voor de Joden zelf in het algemeen. Van
Blankenstein achtte hij ook gevaarlijk.
Later met Pelt, Hoofd van de Persafdeeling, de organisatie van onzen
propagandadienst in de V.S.A. besproken: daarvoor wil men Zimmerman hebben.
Met Welter geluncht en hem gewezen op het gevaar, dat onze Regeering onder leiding
van een super-antirevolutionair480 en H.M., beiden geheel onbewust en onwetend,
door twee roode Ministers481 en drie roode redacteuren bij de Persafdeeling geleidelijk
in linksch-extremistische richting wordt gedreven, hetgeen toch zeer gevaarlijk.

Zondag 26 januari 1941
Heb weer eens een langen brief aan jou geschreven over alles en nog wat, behalve
natuurlijk over de groote vraag, die mij dag en nacht bezighoudt en jou zeker evenzeer:
‘wanneer houdt deze waanzin op? Wanneer zien we elkaar terug’?
Weer onze Zondagsche, ja dagelijksche gesprekken over den toestand gevoerd:
Welter houdt vol, dat de V.S.A., of liever Roosevelt persoonlijk, een groot pokerspel
speelt met zijn ‘lease & lend’ bill; z.i. is de heele zaak opgezet om Engeland tegenover
Duitschland een sterke onderhandelingspositie te geven met heel de V.S.A. en een
president met dictatoriale macht achter zich: ‘als Ge Engeland verslaat, zijt Ge met
ons niet klaar en dan duurt de oorlog toch nog jaren voort; wees dus redelijk in Uw
eischen voor den vrede’. Misschien heeft hij wel gelijk. Daarin past wel de geweldige
tam-tam over de Amerikaansche bewapening, die nog
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Het is niet duidelijk op welke drie personen Hart doelt. In elk geval M. Sluyser, hoofd van
de Radio-Luisterdienst; verder misschien het hoofd van Radio Oranje, J.W. Lebon, die met
een joodse vrouw getrouwd was en L. de Jong, de ‘tweede man’ bij Radio Oranje. Andere
joodse medewerkers van de Regeringspersdienst zaten op ondergeschikte posities. Ook
andere personen waren van mening, dat bij deze dienst te veel joden werkten. (Mededeling
van L. de Jong aan de bewerker, 16 december 1975.)
Zie p. 128.
P.S. Gerbrandy.
J. van den Tempel en J.W. Albarda.
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nauwelijks is begonnen (we hebben daarvan onweerlegbare bewijzen); daarin past
de steun van Wendell Willkie aan Roosevelt, zijn tegenstander bij de verkiezingen;
de rede van Kennedy482; de benoeming van Admiraal Leahy als Amerikaansch
Ambassadeur in Vichy483 om Pétain te steunen, dat hij niet voorbarig vrede met Hitler
sluit; daarin past misschien de benoeming van Halifax in Washington en zijn
aanblijven als lid van het War Cabinet: Halifax is wél geschikt als onderhandelaar,
niet om de Amerikanen ‘op te jutten’.

Maandag 27 januari 1941
Al vele dagen geen nachtaanvallen op Londen: bij sommigen is er al een neiging om
te juichen; bij verreweg de meesten ontwikkelt zich echter de verwachting van een
spoedig sinister-grootschen aanval van Hitler op Engeland, invasie of reusachtige
lucht-attaque. Men spreekt over het gebruik van gifgassen, bedwelmende gassen.
Men kan zeker niet spreken van een paniekstemming, wel van een bezorgdheid
over een ongekend-beroerden tijd, dien wij spoedig tegemoetgaan.
Van jou een heelen hartelijken en opgewekten brief van 21 December ontvangen,
die dus betrekkelijk goed is doorgekomen, over veel vriendschap en bloemen op je
verjaardag484, over de rapporten van de jongens. Dat doet weer enorm veel goed.
De Koningin heeft voor de tweede maal het plan om den zetel van de Regeering
te verplaatsen, zonder acht te slaan op de vele sterke argumenten daarvóór en de
weinige zwakke daartegen en op de dringende, glasheldere nota van den
Gouverneur-Generaal met een enkele aanteekening van een paar regels, zonder
beweegredenen, verworpen485. Car tel est mon bon plaisir. Arm land.

Dinsdag 28 januari 1941
Op grond van verschillende aanwijzingen kan ik niet ontkomen aan het denkbeeld,
dat H.M. bijkans gewonnen is geweest voor het Indiëplan, doch dat zij er tenslotte
vanaf is gebracht door inblazingen van Haar naaste omgeving, die Haar moeten
hebben gesuggereerd, dat enkelen met die overplaatsing naar Indië duistere
bijbedoelingen hebben
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Zie Langer en Gleason, Undeclared War, 268.
Roosevelt had Leahy benoemd tot ambassadeur in Vichy om Pétain te behoeden voor
overdracht van de Franse marinebases en vloot in Noord-Afrika aan Hitler.
19 december.
Zie ook DBPN, II, notulen ministerraad, 28 januari 1941.
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als bijvoorbeeld het losser maken van onzen band met onzen Britschen bondgenoot.
Niemand denkt daaraan, behalve dan in zooverre - en daar ben ik het mede eens
en wel 100% - dat wij op eigen gebied gekomen een meer fiere, zelfbewuste, eigen
politiek, naast en tezamen met de Engelschen en niet min of meer aan hen
gesubordineerd, zullen kunnen voeren.
De Koningin heeft nog medegedeeld, dat zij tegen het gaan van enkele ministers
naar Indië voor overleg met den Gouverneur-Generaal géén bezwaar heeft. Tegen
dat beperkte plan heb ik altijd heel ernstige bezwaren gehad, omdat het de Regeering
- al is het maar tijdelijk - uit elkaar trekt net als de Belgische. Maar gezien de geweldig
sterken drang van den Gouverneur-Generaal om gelegenheid tot overleg, vind ik,
dat de bezwaren op den koop toe moeten worden genomen.

Woensdag 29 januari 1941
Matsuoka, de Japansche Minister van Buitenlandsche Zaken, heeft enkele dagen
geleden een vrij felle rede gehouden, waarin hij o.m. Nederlandsch-Indië
incorporeerde in de Nieuwe (Japansche) Orde in Azië486. De Gouverneur-Generaal
vraagt telegrafisch den Gezant in Tokio487 op te dragen officieel mede te deelen, dat
wij ons in geen enkele orde van welken staat ook wenschen te doen indeelen, hetgeen
door ons gepubliceerd zal worden. Het lijkt mij inderdaad gewenscht dat te doen en
ik stelde vandaag het ontwerp van een telegram van Buitenlandsche Zaken aan Pabst
op. Welter en Van Kleffens vereenigden zich daarmede488, ook met mijn voorstel om
van onzen stap, vóór de publicatie, kennis te geven aan de Britsche en Amerikaansche
Regeeringen. De toestand in het Verre Oosten is overigens weer eens zeer gespannen:
er wordt gesproken van een toenadering tusschen Rusland en Japan onder Duitschen
invloed. Maar 't helpt thans niet, of wij tegenover Japan lijdelijk of stevig zijn en dan
is 't laatste zeker te verkiezen: hun plannen worden daardoor niet beïnvloed.

Donderdag 30 januari 1941
Ik verzuimde op Dinsdag te vermelden, dat Sir Frederick Leith-Ross de nieuwe
‘Anglo-Netherlands Committee on Economic Questions’, waarin Lamping en ik de
Nederlandsche Regeering vertegenwoordigen,
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Zie FRUS. Japan 1931-1941, II, 306-307.
J.C. Pabst.
Zie ook DBPN, II, no 254/45, 4 februari 1941.
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met onze medewerkers een lunch aanbood in de Mayfair Hôtel. Sir Frederick
Leith-Ross vroeg mij, wat ik van den oorlog dacht. Ik antwoordde, dat ik daarover
feitelijk geen oordeel had, maar dat ik de Britsche politiek tegenover Frankrijk
verkeerd vond (de Engelschen hebben nu weer bij de kust van Zuid-Amerika een
Fransch relief-schip, de Mendoza, opgebracht); dat ik vond, dat zij Italië destijds met
wat diplomatieke handigheid buiten den oorlog hadden kunnen houden; dat Japan
een jaar geleden nog van de As verwijderd had kunnen zijn gehouden; dat alle illusies
‘to win over Russia’ gedoemd waren schipbreuk te lijden; dat de V.S.A.-hulp op
groote schaal mij een bedenkelijke fantasie leek. Hij was het deels met mij oneens,
deels, geloof ik, eens. Al te veel hartelijkheid ten gunste van Frankrijk leek hem
gevaarlijk.

Vrijdag 31 januari 1941
- - -489
Wanneer zal ik 't je eindelijk kunnen overhandigen?? 't Ziet er, helaas, momenteel
niet naar uit, dat die afgrijselijke oorlog spoedig zal eindigen, behalve als Duitschland
het zou winnen door een enorm offensief, vóór de V.S.A. ons effectieve hulp kan
zenden.
En dat is te ontzettend om er zelfs maar aan te denken, maar, helaas, een nuchter
en critisch mensch kán dit gevaar niet geheel van zich afzetten. ‘Do you think we
can help England in time’?, vroeg men dezer dagen in de Voorbereidingscommissie
voor ‘the Lease and Lend Bill’ in Washington aan Kolonel Knox, Amerikaansch
Minister van Marine. ‘I don't know’ antwoordde deze: ‘it is worrying me
tremendously’; zóó zijn er vele gezaghebbende antwoorden. Opwekkend!!!

Zaterdag 1 februari 1941
Wij krijgen tegenwoordig het Amerikaansche weekblad ‘Time’: ik heb mij daarop
via Zimmerman in Nieuw York geabonneerd. Dat is zeer nuttig, want men krijgt
aldus nog eens een anderen kijk op de zaken dan door het hooren van de B.B.C. met
haar eeuwige verhalen over successen van de Royal Air Force en door het lezen van
de sterk achteruitgegane Engelschen pers, die veel en veel te lichtvaardig en irriteerend
optimistisch is, een enkel blad een enkele maal uitgezonderd.
Gezegd moet worden, dat vele Engelsche ministers, Winston Churchill voorop,
het Engelsche publiek niet de zaken te rooskleurig voorstel-
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Mededeling over het kopen van een horloge voor zijn vrouw voor hun twintigjarig
juwelijksfeest weggelaten.
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len; ongunstige uitzonderingen zijn de Minister of Information Duff (Bluf) Cooper
en Hugh Dalton, Minister of Economic Warfare, grofdenkende, verpolitiekte dwaas.
Helaas versterkt het lezen van ‘Time’ het optimisme over den gang van den oorlog
ook niet: met name niet, wat betreft het tempo van de Amerikaansche oorlogsproductie
en de spoedige effectiviteit van de Amerikaansche hulp aan Engeland.

Zondag 2 februari 1941
Heb een deel van den dag doorgebracht met het schrijven van een heelen langen brief
aan jou, waarin ik je allerlei vertel over mijn doorbrengen van onzen trouwdag,
mijzelf aanduidend als ‘van Klaveren, die destijds met een boek over de economie
van Indië bezig was’. Hoop, dat 't je aanstonds duidelijk zal zijn! Ook verteld van 't
gekochte horloge.
Verder weer eens een wandeling gemaakt met Poelang, die bijna beter is, maar
nog erg voorzichtig moet zijn.
De spanning in 't Oosten blijft voortduren, kennelijk onder Britschen druk.
Wij hebben op de eischen van de Japansche delegatie te Batavia tot heel nauwe
en hoogst bedenkelijke samenwerking op economisch gebied hoffelijk, maar zeer
beslist afwijzend geantwoord490.
De vechtpartij tusschen Fransch Indo-China en Siam, vermoedelijk door Japan
aangesticht bij beide partijen, is beëindigd door een wapenstilstand, waarbij Japan
min of meer als arbiter zal fungeeren; vredesonderhandelingen te Tokio. Begin van
de Japansche Nieuwe Orde in Oost-Azië491??

Maandag 3 februari 1941
De Koningin heeft zich accoord verklaard met de reis van Welter en Van Kleffens
naar Indië: ze zullen nu maar zoo gauw mogelijk vertrekken vóór er weer wat
tusschenkomt, of Hitler op een of andere wijze een spaak in 't wiel steekt.
Harry Hopkins, persoonlijk afgezant van Roosevelt naar Churchill492, heeft dezer
dagen bij H.M. geluncht. De Gezant493 was er niet bij(!), wel
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De tekst is afgedrukt in Van Mook, The Netherlands Indies and Japan, 72-74. Het
memorandum was gedateerd op 3 februari 1941.
Zie Decoux, A la barre de l'Indochine, 138-148.
Voor de besprekingen van Hopkins in Londen zie Sherwood, White House Papers, I, 231-263.
E.F.M.J. Michiels van Verduynen.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

251
Bernhard, Van Kleffens, Gerbrandy en de Admiraal494. Hopkins vertelde Van Kleffens:
‘that the President has definitely decided to see this thing (d.i. den oorlog) through’.
Ook zeide hij, dat Roosevelt Japansche agressie tegen Indië of Malaya niet zou
toelaten..... Een iet wat pijnlijk incident ontstond, toen Hopkins vroeg: ‘When was
Your Majesty last in the Netherlands Indies’?, hetgeen H.M. kennelijk in verlegenheid
bracht; zij stamelde zoo iets van: ‘ik ben er nooit geweest; ik kan niet tegen de
warmte’.
Was de vraag van Hopkins helemaal toevallig? Hij zal op 't Witte Huis onlangs
zeker Juliaantje ontmoet hebben495.

Dinsdag 4 februari 1941
De Geer is, blijkens een telegram van onzen Gezant in Lissabon496, tenslotte toch per
vliegtuig naar Nederland vertrokken. Hij heeft daarover met Welter een lange
correspondentie gevoerd497. Welter trachtte hem te weerhouden door hem van 't
verkeerde van zijn voornemen te overtuigen: dat had tenminste misschien eenige
kans van slagen. Andere ministers, als Gerbrandy, wilden hem felle telegrammen
zenden: dát had hem zeker nóg meer dwars gemaakt498. De Geer stelde zich op 't
standpunt, dat, nu hij Minister-President af is, zijn plaats bij zijn vrouw en bij zijn
gezin is, waarnaar hij geweldig verlangt (you are telling me!!). Maar hij wil niet
rekening houden met den abominabelen indruk, die zijn terugkeer in Nederland en
in Indië en in Engeland zal maken en hoeveel propaganda-materiaal zijn terugkeer
aan Duitschland verschaft. Bovendien heeft hij Engeland alleen kunnen verlaten met
hulp van onze Regeering, die hem - op zijn verzoek! - een opdracht had verstrekt
naar Indië, waar hij kinderen heeft. Er ligt dus ook nog ernstig, heel ernstig misbruik
van vertrouwen, ja, feitelijk erge misleiding in zijn daad. Maar 't spijt mij, dat de
Regeering een heel fel perscommuniqué over zijn daad heeft uitgegeven499 en aldus
onze vuile wasch op straat brengt, i.p.v. hoogstens een klein berichtje, waarin zij
haar groote teleurstelling uit. Nu gedragen wij ons als een failliete Balkanstaat, wat
wij trouwens geleidelijk ook worden.
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J.Th. Furstner.
Zie noot 443.
J.G. Sillem.
Niet aangetroffen in de collectie-Welter.
Een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen rond de terugkeer van De Geer naar Nederland
en het optreden in deze van het kabinet in Verslag PEC, 2A, 213-217.
Zie Verslag PEC, 2B, 180 (bijlage III).
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Woensdag 5 februari 1941
Ik moet bekennen, dat slechts weinigen mijn opvatting deelen over het onwaardige
van de houding van onze Regeering tegenover jhr. de Geer. De meesten spreken van:
‘fusilleeren, tegen den muur plaatsen, landverraad’ en men wordt er bijkans boos op
aangekeken en zelf als défaitist beschouwd. Merkwaardig nemen de Engelschen,
welke ik spreek, een milder houding aan: ‘don't hit a man when he is down’;
bovendien is hij 78 jaar; wél is 't een toeval, dat de behoorlijksten en verstandigsten
onder ons, De Geer's daad zeer lakend, eveneens scherp afkeuren de reactie van
Gerbrandy in de pers, n.b. zonder eenige raadpleging van zijn collega's500.
Een brief van jou ontvangen van 20 Januari, de dag na onzen trouwdag:
ongeloofelijk vlug dus; een opgewekte brief weer en gelukkig weer met bewijzen
van veel hartelijkheid van onze goede vrienden: de Bräggers voorop. Ik kon nog net
in mijn brief, die al geschreven was aan jou (via Lissabon) de ontvangst van je epistel
vermelden. Erg zielig, dat je den toestand van je Moeder heel zorgelijk inziet: ik was
er al bang voor!
Het is nu wel zeker, dat Welter en Van Kleffens, vergezeld van Peekema, naar
Indië gaan501.

Donderdag 6 februari 1941
Om ongeveer 5 uur gisterenmiddag liet de codedienst (of all people) mij vragen, of
onze Minister-President502 morgen na mijn dagelijksche telefoongesprek met Indië
met den Gouverneur-Generaal kan spreken. Ik was wat verbijsterd en zei zoo iets,
dat misschien de Landvoogd toevallig niet in de kamer van Schimmel aanwezig zou
zijn en dat men beter zulk een gesprek apart zou kunnen regelen. Ik spoedde mij naar
den Heer Welter en vroeg hem, of hij van een gesprek van Gerbrandy met Van
Starkenborgh afwist. Hij antwoordde ontkennend en ik drukte mijn verwondering
uit over de staatsrechtelijke innovatie, onder welke de Voorzitter van den Raad van
Ministers zich, buiten den Minister van Koloniën om, telephonisch tot den
Gouverneur-Generaal wendde. Welter zocht dadelijk Gerbrandy op, die vertelde, dat
H.M. had opgedragen persoonlijk den Gouverneur-Generaal te vragen, of hij door
de overkomst van Welter en Van Kleffens bevredigd zou zijn; klaarblijkelijk zit H.M.
met zich zelve in Hoogst Derzelve Knoop en heeft zij eindelijk
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De tekst van Gerbrandy's radiotoespraak is afgedrukt in Gerbrandy, Hoofdpunten
Regeeringsbeleid Londen, 14-16.
In de ministerraad rezen bezwaren tegen Peekema. Zie DBPN, II, 5 februari 1941.
P.S. Gerbrandy.
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wroeging, dat zij niet zelve gaat. Welter besloot in de gegeven omstandigheden maar
geen aanstoot te nemen aan deze hoogst zonderlinge procedure. Dat hij zeer verheugd
was, helaas zonder de toevoeging, dat hij wel verheugd, doch lang niet voldaan was.
Intusschen is hiermede het besluit tot die Indië-reis compleet geworden.

Vrijdag 7 februari 1941
Ik ontving vandaag je brief van 18 November; al heb ik tevoren verschillende, veel
latere brieven van je ontvangen, dit epistel gaf verschillende aanvullingen in je
berichten (John's verjaardag o.a.), waarmee ik heel erg blij was.
Welter ontving nog een brief van De Geer van vlak vóór zijn vertrek uit Lissabon
naar Holland503: daarbij geeft hij een formeele verklaring, die de Regeering mag
publiceeren dat hij nog geheel achter de Nederlandsche zaak staat en het besluit van
13 Mei om de Regeering buitenlands voort te zetten nog steeds als juist beschouwt.
Met die verklaring wordt zijn daad geenszins goedgemaakt, maar het communiqué
van onze Regeering over zijn vertrek naar Holland wordt daarom nog overdrevener
en nog ontactischer gemaakt.
Van Kleffens is bij Eden geweest om hem het vertrek van hem en Welter naar
Indië mede te deelen en zijn medewerking te vragen voor het arrangeeren van de
vliegreis over Lissabon, Gibraltar, Goudkust, Centraal Afrika, Karthoum, Cairo504.
Eden begreep volkomen, dat men, gezien de toestand in de Pacific, eenige ministers
naar Indië wilde zenden.

Zaterdag 8 februari 1941
De verovering van Benghazi door de Engelschen505 is wel van groote beteekenis voor
hen en zou een pracht stuk militair werk zijn, zelfs al ware er helemaal geen
Italiaansche tegenstand geweest. Maar zoolang de Britten er niet in slagen de
Italiaansche slagvloot te overmeesteren - en die blijft voorzichtig opgesloten - zal
het aspect van den oorlog niet belangrijk zijn gewijzigd, behalve in zooverre de
bedreiging van het Suez-kanaal inderdaad voorloopig is weggenomen. Voorloopig,
want ik vertrouw de situatie in den Balkan niet. Het is veel minder zeker dan een tijd
geleden, dat Bulgarije zich tegen een Duitschen doortocht zal
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De tekst hiervan is afgedrukt in Verslag PEC, 2B, 278.
Zie ook hierna p. 259 en DBPN, II, 1 maart 1941, Van Kleffens aan koningin.
Op 6 februari 1941.
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verzetten en dat verzet is altijd door Turkije als voorwaarde gesteld voor hulp aan
Bulgarije. Misschien heeft Turkije zelf wel een wenk van zijn Sovjet-bondgenoot
gehad om de Duitschers niet te weerstaan: steeds meer wordt het duidelijk, dat hij,
die hoopt op een verkoeling van de betrekkingen tusschen Duitschland en Rusland,
zijn verwachtingen op drijfzand bouwt506.
Valt Duitschland Griekenland via Bulgarije aan, dan is 't met de dappere Grieken
spoedig gedaan.

Zondag 9 februari 1941
De Britten hebben bij Benghazi weer veel gevangenen en buit gemaakt. De Engelsche
vloot heeft Genua gebombardeerd, m.i. een belangrijk wapenfeit, dat veel indruk in
Italië en ook in Frankrijk zal maken.
De geruchten over de groeiende moeilijkheden tusschen Frankrijk en Duitschland
houden aan: het zijn de Duitschers, die de meest dwaze geruchten verspreiden, o.a.
dat in Vichy een opstand zou zijn uitgebroken en Pétain per vliegtuig zou zijn gevlucht
(naar Afrika?). De Vichy-radio sprak echter deze nonsens tegen. Wél verbrak de
Fransche Regeering even het stilzwijgen door kortweg te verklaren, dat Maarschalk
Pétain Laval een zetel in zijn kabinet had aangeboden - in den geest van de politiek
van samenwerking met de Duitschers (vleiend voor Laval!)507. Er wordt een zware
strijd gestreden in en om Frankrijk en niemand verwijt den ouden veldheer nog gebrek
aan kracht en moed. Welter heeft dit al in October aangevoeld, toen wij op Croome
Court zaten508.

Maandag 10 februari 1941
De Britsche Regeering heeft, na raadpleging van die van Australië en Nieuw-Zeeland,
met groote dankbaarheid het royale aanbod van de Indische Regeering om de ‘Oranje’
uit te rusten, te bemannen en te exploiteeren op haar kosten als hospitaalschip om
gewonde Australiërs en Nieuw-Zeelanders uit de Middle East naar huis te brengen,
aanvaard. Het is een grootsche geste, maar tegelijk ook verstandig, daar daardoor
aan de ‘Oranje’ bespaard wordt als troepenschip in de gevaarlijke zône te moeten
dienst doen; wij hebben waarachtig al risico's genoeg ten deze; als troepenschepen
voor de Engelschen varen thans de passagiers-
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In Britse regeringskringen waren al berichten bekend over Duitse voorbereidingen voor een
offensief tegen de Sovjet-Unie. Zie Woodward, British Foreign Policy, I, 524.
Over de motieven hiervoor kon niets naders achterhaald worden.
Zie p. 181.
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booten: Huygens, De Witt, Nieuw Amsterdam, Volendam, Nieuw Holland, Nieuw
Zeeland, Oldenbarnevelt, Dempo, Indrapoera en binnenkort de Marnix en de Sibajak,
verschillende in de gevaarlijkste zône.
Minister Welter lunchte met Gutt, den Belgischen Minister van Financiën, die ook
de situatie niet-rooskleurig inzag: een korte oorlog zou zijn een Duitsche overwinning,
een lange oorlog (cenige jaren!!) vermoedelijk een Britsche, als tenminste geen heel
bijzondere gebeurtenissen zich voordeden.
Heden brief via Zwitserland aan de Boumans verzonden.

Dinsdag 11 februari 1941
Vandaag is door H.M. de Heemskerck, het oorlogsschip dat tijdens den Duitschen
inval onvoltooid uit Holland hierheen is gesleept en in Engeland is afgebouwd, in
dienst gesteld. Het moet een prachtig schip zijn en een trots voor onze Marine; de
snelheid van deze flottilleleider is geweldig; zijn afweergeschut wordt door de
Engelsche Navy zeer bewonderd: het schip is voorzien van allerlei nieuwe snufjes.
De indienststelling zou dus een dag van nationale trots moeten zijn, doch het heeft
H.M. behaagd aan dezen dag een bitteren bijsmaak te verleenen, door na te laten
Haren Minister van Defensie bij de plechtigheid uit te noodigen. In den [kleinen]
kring van ingewijden wekte dit groote ergernis: Dyxhoorn is zeker een heele zwakke
steê in dit ontstellend zwakke Kabinet, maar als H.M. hem weg wil hebben, dan moet
ze dit aan Gerbrandy duidelijk en openhartig mededeelen. Eenerzijds is H.M. - evenals
velen - ontstemd over den rommel bij het Nederlandsche Legioen509, anderzijds kan
men bij Haar duidelijk een streven bemerken om de ministers terug te brengen tot
niet-verantwoordelijke dienaren van de Kroon als onder Willem I. En daartegen is
verzet dringend noodig.

Woensdag 12 februari 1941
Met Welter geluncht in de Oriental Club als gasten van Sir Harry Lindsay, Directeur
van het Imperial Institute, welke instelling wij daarna bezochten. 't Is een instituut
van denzelfden aard als ons Koloniaal Instituut, nog wat grooter, maar toch
bepaaldelijk minder mooi, al is het zeer de moeite waard en heel interessant.
's Ochtends is er Ministerraad geweest, waar o.m. is behandeld de onhoffelijkheid,
ja, beleedigende behandeling, welke H.M. den Minister van Defensie aandeed door
hem niet uit te noodigen bij de plechtige in-
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Zie Verslag PEC, 8A, 172-175.
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dienststelling van de Heemskerck. In den Raad was daarover groote verontwaardiging,
die natuurlijk op geen enkele wijze eenig gevolg heeft. Dyxhoorn zal ‘als zoo iets
nog eens gebeurt’ ontslag nemen510! Qui se fait brebis, le loup le mange.
Ook is er uitvoerig gesproken over het feit, dat ondanks de uitdrukkelijke
toezegging van den Engelschen Minister of Home Security511, Ir. van Duyn, die nu
ruim twee maanden in het gevang zit en tegen wien men niets heeft kunnen vinden,
nog steeds niet is losgelaten. 't Is nog steeds een bende met die Nederlandsche
geïnterneerden: de Engelschen hebben nóg geen lijsten van de gedetineerden en de
aantallen, welke zij opgeven, kloppen in het geheel niet met de werkelijkheid. De
Ministerraad stelde vast, dat hij heel boos was512.

Donderdag 13 februari 1941
Ik denk er hard over één mijner Engelsche vrienden, Sir Andrew MacFadyean, die
zich reeds vroeger interesseerde voor de Nederlandsche gevangenen, te verzoeken
of hij in het House of Commons over deze zaak eens een vraag aan de Regeering
kan laten stellen; misschien heeft dat succes: ons operettegezelschap, dat ik als mijn
principalen moet beschouwen, doet toch niets positiefs dan een beetje pruttelen en
protesteeren.
Van Kleffens kan eerst 24 dezer naar Indië vertrekken, omdat hij eerst nog (op 21
Februari) een lunch aan Anthony Eden moet aanbieden. Verdomde ijdeltuiterij, die
misschien tengevolge zal hebben, dat de twee ministers helemaal niet meer wegkomen.
Ik heb erg geprotesteerd, maar Welter legt er zich bij neer .....
Intusschen wordt de situatie in de Pacific steeds meer gespannen, ook volgens de
telegrammen van den Gouverneur-Generaal. Men krijgt den indruk, dat Engeland
en Amerika nu tegenbluffen, zooals reeds ten tijde van de heropening van den Burma
Road, teneinde Japan einzuschüchtern. Wellicht lukt dat ook en wellicht is dit
momenteel het aangewezen spel513.
De situatie in den Balkan (Roemenië, Bulgarije) is zeer verward. Ook de
ontmoetingen Franco /de Paus, Franco /Mussolini en Franco /Pétain zijn zeer
geheimzinnig514.
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Notulen van deze vergadering in ARA, Notulen Ministerraad 1940-1945, vergadering 12
februari 1941; zie ook Verslag PEC, 5A, 24.
H. Morrison.
Zie DBPN, II, notulen ministerraad, 12 februari 1941.
Zie Langer en Gleason, Undeclared War, 319-331.
Van een ontmoeting tussen Franco en Pius XII is niets bekend. Franco sprak op 12 februari
in Bordighera met Mussolini en de volgende dag in Montpellier met Pétain. Zie Actes et
Documents, IV, no. 270 en ADAP, D XII, nos. 61 en 62.
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Vrijdag 14 februari 1941
Air Chief Marshall Brooke-Popham, opperbevelhebber van de Britsche Strijdkrachten
in het Verre Oosten, heeft op zijn reis naar Australië een bezoek gebracht aan onzen
Gouverneur-Generaal, waarbij de samenwerking werd besproken ingeval van een
Japansche aanval op Nederlandsch-Indië en/of Malaya. Zij beiden stelden telegrafisch
voor, dat Engeland, Nederland en de V.S.A. een publieke verklaring zouden afleggen,
dat verdere Japansche agressie zuidwaarts niet zou worden getolereerd515. Na
bespreking hier kwam men tot de conclusie, dat een openbare uitspraak van de drie
bedoelde landen Japan als het ware tegen den muur zou kunnen plaatsen en steun
zou geven aan hen, die probeeren te propageeren, dat Japan omsingeld wordt.
Besloten werd, dat Michiels aan Eden een nota zou aanbieden met voorstel, dat
Engeland, Nederland en c.q. Australië Washington zullen verzoeken de door den
Gouverneur-Generaal bedoelde stap gezamenlijk te doen te Tokio, zónder
openbaarmaking en onder mededeeling, dat onder verdere agressie wordt verstaan
Japansche bezetting van [een] punt in Zuid-Indo-China en /of in de baai van Siam;
de nota is aanstonds aangeboden met verzoek om onmiddellijke behandeling516.
Gerbrandy overweegt het Ministerie van Defensie te splitsen in Oorlog en Marine,
waardoor Dyxhoorn wordt gesauveerd verdere afbrokkeling te voorkomen. H.M.
geapaiseerd!! M.i. zéér gevaarlijk voor richting kabinet, vooral nu Welter binnenkort
weg.

Zaterdag 15 februari 1941
Het contract met het Engelsche Voedselministerie voor de levering door
Nederlandsch-Indië van 48.000.000 lbs thee in 1941 is tot stand gekomen. Ik heb
daarover maandenlang onderhandeld, maar men wilde onzen prijs niet aanvaarden;
tenslotte heeft men ons laatste aanbod van 10d lb geaccepteerd: Batavia was bereid
op 8.61d lb afsluiten, dus ik heb voor Indië ± 2¼ millioen gulden extra verdiend op
een contract van ƒ. 15.000.000.
Bij het onderhoud van Michiels op het Foreign Office gisteren bleek, dat de
Engelschen reeds zekere stappen in Washington hadden gedaan;
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Zie DBPN, II, no. 1315 geheim, 13 februari 1941.
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onze Gezant drukte zijn teleurstelling er over uit, dat dit zonder overleg met ons was
geschied: het verwijt werd aanvaard517.
Ik had een nogal gepeperd onderhoud met Welter over den gang van zaken, als
hij en Van Kleffens in Indië zijn. Welter gaf half schertsend te kennen, dat hij heusch
uit Indië niets meer zou seinen over den toestand in het Verre Oosten en zelf daar
wel alles zou afdoen, hetgeen, met het oog op het overleg met Engeland, natuurlijk
onmogelijk is. En als dan Gerbrandy ad interim Buitenlandsche Zaken krijgt, dan
kunnen er allerlei dwaze dingen met het oog op Japan gebeuren, als men mij als
eenige deskundige hier niet inschakelt. Welter hield zich op de vlakte, maar ik zei,
dat als het in de practijk slecht zou loopen, ik zeker ontslag zou nemen518.

Zondag 16 februari 1941
De Engelsche pers heeft op onze suggestie advies gekregen zich inzake de situatie
in het Verre Oosten wat te matigen en niet aan ‘panicmongering’ te doen. In
Washington schijnen echter Roosevelt en Cordell Hull aan den nieuwen Japanschen
ambassadeur, Nomura, een duidelijke waarschuwing te hebben gegeven519.
- - -520

Vrijdag 21 februari 1941
Heden is Welter bij H.M. gaan afscheid nemen; het schijnt geen vruchtbaar onderhoud
te zijn geweest en duurde niet lang. De Koningin verwacht binnen enkele dagen
oorlog met Japan en spreekt daarover met een ontstellende luchthartigheid en
ondeskundigheid: ‘we moeten ze maar flink aanpakken en als ratten verdrinken’.
Afgezien
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Voor de Britse demarche in Washington zie Woodward, British Fcreign Policy, II, 122-125;
voor het verslag van Michiels zie DBPN, II, noot 2 bij memorandum, 14 februari 1941.
Tijdens de afwezigheid van Van Kleffens zou Michiels van Verduynen optreden als zijn
plaatsvervanger in de ministerraad. Er werden voor Koloniën en Buitenlandse Zaken geen
ministers ad interim benoemd, omdat de ministerraad van oordeel was, dat Welter en Van
Kleffens in hun volle waardigheid in Nederlands-Indië met de gouverneur-generaal overleg
moesten plegen.
Zie FRUS. Japan 1931-1941, II, 387-389 en Langer en Gleason, Undeclared War, 325.
Het weggelaten gedeelte bevat aanduidingen van onderwerpen, die Hart blijkbaar nog wilde
uitwerken. Hierna komen zulke aantekeningen geregeld voor; zij zijn niet opgenomen. Dit
is aangegeven door drie kastlijntjes gevolgd door een toelichtende voetnoot. Ter illustratie
van de aard van deze aantekeningen volgt hier het weggelatene van 16 februari: ‘Oranje;
bommen; 14 schepen getorp.?; Oldenb en Dempo?; verhuizingen; verbeterde sit. Pac’.
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van deze weinig vorstelijke en weinig Christelijke ontboezeming, blijkt er wel uit,
dat Zij slecht wordt voorgelicht. Ook ik ben nu niet zoo zeker, dat Japan niet een
leelijke pijp zou rooken als ze in het Oosten begonnen (zij zelf ook niet!), maar dat
zij zóó gemakkelijk af te slaan zouden zijn, is belachelijk en het te denken
onverantwoordelijk. H.M. zeide bij het afscheid: ‘Tot weerziens in Holland, in Juni’.
Zij meent, dat er in Duitschland al bijna revolutie is en rekent vast op een heel
spoedige overwinning. 't Is beangstigend, zóó weinig begrip van de realiteit.

Zaterdag 22 februari 1941
Nog altijd bestaat het plan, dat de beide Ministers en gevolg zullen reizen over
Afrika521; in Lagos, ik geloof op de Goudkust, moeten ze overnachten en daar heerscht
de gele koorts, ziekte, waarvoor men in Indië al tientallen jaren doodsbenauwd is en
waartegen men de strengste quarantainemaatregelen heeft getroffen. Vandaag is het
geheele reisgezelschap ingeënt tegen de gele koorts met een middel, waarmee nog
geëxperimenteerd wordt! Misschien worden ze met dit ‘proefmiddel’ nog wel zelf
bacillendragers: dat zou een historische gebeurtenis zijn! Bovendien is er telkens
wat met het watervliegtoestel, dat hen naar Gibraltar moet brengen. En in Teheran
in Perzië is men nog niet zeker van een visum. 't Wordt langzamerhand een farce!
Maar Van Kleffens houdt met Friesche koppigheid aan het Afrikaplan vast, dat ik
aanvankelijk ook mooi vond, maar nu zeker niet meer durf aanbevelen. Wat is de
reden van Van Kleffens' stijfhoofdigheid en Welter's onbegrijpelijk toegeven aan
dezen veel jongeren en minder bereisden ambtgenoot522?
- - -523

Maandag 24 februari 1941
Indië bericht, dat de uitrusting van de ‘Oranje’ als hospitaalschip in Australië moet
plaatsvinden en dat hiermede 3-6 maanden gemoeid zullen zijn; ik heb den Minister
een telegram voorgelegd, dat hij verzond aan den Gouverneur-Generaal: dat een
dergelijk oponthoud onaanvaardbaar is; dat de goede indruk, die het aanbod heeft
gemaakt aldus in het omgekeerde zal verkeeren; dat men moet probeeren in drie we-
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Zie p. 253.
Welter en Van Kleffens reisden uiteindelijk op 6 maart via Portugal, de Verenigde Staten en
de Fillippijnen naar Nederlands-Indië. Zie DBPN, II, rapport van Van Kleffens, 1 maart
1941.
Aantekening van 23 februari weggelaten.
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ken klaar te zijn; dat men 't in Indië moet doen en dat spoedige in de huidige
omstandigheden veel belangrijker is dan degelijke uitrusting524. Ben benieuwd wat
het resultaat is.
's Middags bespreking met Steenberghe over de aankoopen voor ravitailleering
van Holland: de uit Indië te betrekken hoeveelheden koffie, thee, suiker, palmolie,
copra enz. werden voorloopig vastgesteld; ik zal die telephonisch aan Batavia
doorgeven.
Nog steeds staat het niet vast, wanneer de Ministers vertrekken en hoe. In Singapore
zijn Australische troepen aangekomen: de situatie in Oost-Azië schijnt weer vol
spanning.
- - -525

Donderdag 13 maart 1941
Geluncht met De Booy, onzen marine-attaché, en Lincoln van het Ministry of
Economic Warfare en mijn Trade Commissioner, Westermann, om allerlei punten
van onzen gezamenlijken economischen oorlog te bespreken, vooral met het oog op
den uitvoer van Indië naar Rusland en Japan. Uitvoer naar Rusland is nu vrijwel
geheel stopgezet, omdat veel ervan anders toch naar Duitschland gaat; Japan zijn wij
ook, samen met de Engelschen, flink aan het knijpen zoowel om den uitvoer via
Wladiwostok en Tsjientsin naar Duitschland te beletten als om te voorkomen, dat
Japan zelf groote oorlogsvoorraden aanlegt, om die later weer tegen ons en onze
bondgenooten te gebruiken526.
- - -527

Zondag 16 maart 1941
Nagenoeg voor 't eerst, sinds mijn aankomst in Engeland, heb ik in bed ontbeten; ik
was érg moe; ik heb heel wat van 't werk van Welter en alles van Peekema moeten
overnemen en ik hád 't al druk. 't Is een schitterende lentedag geweest en tot de lunch
heb ik een lange wandeling met Poelang gemaakt; dat doet mij veel goed, maar geeft
mij ook weer aanleiding om veel over jullie en over onze toekomst te piekeren.
Overigens zie ik de oorlogskansen veel gunstiger dan eenige tijd geleden, al zie
ik de overwinning nog niet gauw bevochten en al ben ik ui-
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Kol., LA: lettertelegrammen aan de gouverneur-generaal 1941, telegram FV-FW, 25 februari
1941.
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termate bezorgd over den voedseltoestand in Holland en dus van jullie: aan een
volgende winter moet ik eenvoudig niet denken.
Van 2 uur namiddag tot middernacht heb ik aan één stuk gewerkt met alleen een
onderbreking voor het eten van een half uur. Ben wel opgeschoten, maar 't is eigenlijk
geen bestaan. Heb sinds gistermiddag geen mensch gesproken behalve mijn
dienstbode. Het artikel, dat de ‘Asiatic Review’ van mij gevraagd had, is af528.
Heb nog een langen brief aan jou geschreven, gedeeltelijk herhalingen van die
van 4/3 voor 't geval die je niet mocht bereiken.

Maandag 17 maart 1941
Vanmorgen den brief aan jou, dien ik gisteren heb geschreven, afgemaakt en via
Mevrouw Hürlimann in Zwitserland en Jelly verzonden: op hoop van zegen! 't Is
ellendig, dat mijn brieven je niet geregeld bereiken en met zulke groote
tusschenpoosen, terwijl jouw brieven wel geregeld aankomen: ik vrees, dat 't een
geraffineerde methode is om jullie in Holland - dat zijn de vrouwen van de
Regeeringsmenschen - te plagen en af te matten. - - Er is op Buitenlandsche Zaken een onbegrijpelijk telegram van Gezant Lissabon529
ontvangen, waarin staat, dat Welter daar is ‘achtergebleven’; het is overigens
onontcijferbaar, zoodat herseining is gevraagd530. 't Is hoogst merkwaardig; zou Van
Kleffens doorgegaan zijn naar Washington? Zou Welter ernstig ziek zijn? 't Is eerlijk
gezegd nogal zorgwekkend. Dat vond Steenberghe, dien ik het vertelde, ook.
Roosevelt hield een zeer krachtige rede over de uitvoering van de ‘Lease and Lend
Bill’: het schijnt, dat de V.S.A. toch ernstig gaan helpen531.

Dinsdag 18 maart 1941
De ‘achttienden’ gaan voorbij: - - Steenberghe heeft via ons Gezantschap in Stockholm een telegram gekregen van
zijn vrouw532, waarin o.a. wordt vermeld, dat zij het goed-
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‘International cooperation in the colonial sphere’, in Asiatic Review (1941) 628-633.
J.G. Sillem.
Telegram niet aangetroffen in het Londens Archief van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. In een brief deelt Sillem mee, dat op 15 maart bericht was ontvangen, dat Boerstra
en Jongejan op weg naar Lissabon waren. Op 16 en 17 maart voerden zij besprekingen met
Welter en Peekema en op 18 maart vertrokken beide laatsten naar de Verenigde Staten. (BZ,
LA: Geheim Archief/DZ B V 22a).
De tekst van de rede is afgedrukt in Public Addresses Roosevelt, 1941, 60-69.
C.T.M. Steenberghe-Ausems.
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maakt; dat 't toezicht op 't luisteren naar vreemde radio in Holland niet streng is en
dat men algemeen naar de Hollandsche B.B.C. en naar Radio Oranje luistert en dat
zij geen contact met De Geer heeft..... Overigens zijn de dagbladberichten uit ons
goede land niet erg opwekkend: nogal wat over stakingen en sabotage en afkondiging
van de Krijgswet in Amsterdam533, allemaal verschrikkelijk, maar wel een aanwijzing,
dat de anti-Duitsche geest van het volk eerder feller wordt dan afneemt. Dat is
principieel natuurlijk prachtig, maar ik heb hier gemakkelijk praten!

Woensdag 19 maart 1941
De luchtaanvallen op Londen zijn de laatste dagen weer heel hevig geweest, maar
nog erger op andere steden als Bristol en Plymouth en de Duitschers doen heel zware
aanvallen uit de lucht op de scheepvaart; ook de onderzeeërs en oorlogschepen doen
veel schade. Maar dat hebben wij verwacht: iedereen is geheel ingesteld op een
heelen zwaren tijd in de naaste toekomst.
Duitschland blijft sterke pressie op Joego-Slavië uitoefenen om hetzij tot de as toe
te treden, hetzij een soort non-agressie pact te sluiten534. Als dat lukt, zal 't met 't
dappere Griekenland gauw gedaan zijn, vrees ik. Of Engeland hen veel zal kunnen
helpen, staat te bezien; ook Joego-Slavië heeft daarin niet te veel vertrouwen.
De Japansche Minister van Buitenlandsche Zaken, Matsuoka, gaat op reis naar
Moskou, Berlijn en Rome. Onze Gezant535 vertelde mij, dat volgens Britsche
informaties van het Foreign Office Matsuoka in kleinen kring verklaarde nogal tegen
die reis op te zien, omdat men hem wel onder druk zal zetten. Voorts is Duitschland
druk bezig Rusland te bewegen China in den steek te laten en met Japan tot een
vergelijk te komen536. Dat zou leelijk zijn.
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Hier wordt de Februaristaking bedoeld; zie De Jong, Het Koninkrijk, IV, 861-941 en Sijes,
Februaristaking.
Voor meer informatie raadplege men Wuechst, Jugoslawien und das Dritte Reich, 153-155.
E.F.M.J. Michiels van Verduynen.
In november 1940, tijdens het bezoek van Molotov aan Berlijn, had Hitler zich ingezet voor
een vergelijk tussen de Sovjet-Unie en Japan. Na de mislukking van dit initiatief gingen
nieuwe initiatieven steeds uit van de Japanse regering, die vóór de aanval op Singapore
zekerheid wilde hebben over de Russische neutraliteit. Hitler van zijn kant had, gelet op de
voorbereidingen voor de aanval op de Sovjet-Unie, geen belang meer bij zo'n vergelijk. Zie
Presseisen, Germany and Japan, 271-275, 277, 282 en 284.
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Donderdag 20 maart 1941
Gisteren vertelde Minister Steenberghe mij van een onderhoud, dat hij met den
Britschen Minister van Scheepvaart, Ronald Cross, heeft gehad inzake nieuwbouw
van schepen voor onze handelsvloot op de Engelsche werven. Ons standpunt is, dat
wij ten volle deelen in de zware verliezen en dus ons aandeel in den nieuwbouw
dienen te hebben. In beginsel is Cross accoord gegaan, mits wij ook deelen in het
bouwen van de duurdere schepen in Amerika en ook ons deel nemen in de
Amerikaansche ‘tweedehandsch’-schepen, welke Engeland krijgt; tenslotte komen
al deze aanwinsten eerst na den oorlog onder Nederlandsche vlag. 't Geheel is niet
onredelijk, maar 't is ons goede recht, nu onze eigen werven door de Duitschers zijn
bezet.
De onderhandelingen over deze zaak duurden al vele weken voort zonder veel
vordering te maken, dus wij zijn wel wat opgeschoten.
Intusschen is ons reeds voorloopig meegedeeld, dat men met een verzoek bij ons
komt binnenkort om weer een aantal schepen uit de ‘reserved lines’; dat zijn de
Indische schepen die op Amerika, Japan, China, Australië, Zuid-Afrika onder ons
eigen beheer zijn blijven varen. Dat zal een zware klap voor den Indischen uitvoer
zijn, maar de Engelschen hebben zelf al vrijwel al hun booten uit de Pacific
weggehaald en de Amerikaansche lijnen toegelaten. Hoe raakt men die later ooit
weer kwijt. ‘But there is a war on’ en wat moet men doen? De Britten willen liefst
20 schepen hebben.

Vrijdag 21 maart 1941
Gisteren vergadering gehad van de Internationale Tin Commissie over de verlenging
van de overeenkomst537. - - -538
Heb momenteel veel kwesties met economische oorlogvoering: 9 Japansche
walvisvaarders die in Tarakan komen om Dieselolie te halen, terwijl het zeer
waarschijnlijk is dat zij voor Duitschland varen. Heb den Gouverneur-Generaal
voorgesteld geen olie te laten leveren. Verder een Roemeensch schip, dat onder
Panameesche vlag in Makassar copra laadt voor Cuba, maar vermoedelijk ook voor
Duitschland vaart. Prijsverklaren is heel lastig.

Zaterdag 22 maart 1941
Van Kleffens is eenige dagen geleden bij Roosevelt geweest, vóór deze

537
538

De Internationale Tinovereenkomst liep af op 31 december 1941.
Mededelingen over het bombardement en brieven aan beide zoons.
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laatste voor tien dagen op reis ging; wij hebben nog geen bericht over wat ze
bespraken, maar 't perscommuniqué, dat Van Kleffens gaf, vond ik niet bijster
geslaagd: ‘Indië heeft van niemand bescherming noodig’539. In theorie is dat heel
mooi, maar het is de oude zelfstandigheidspolitiek, die momenteel in de V.S.A. en
hier misschien niet zoo erg goed wordt begrepen.
Gisteren geluncht met Lamping en Van Vredenburch van Buitenlandsche Zaken;
we hebben een soort verbond gesloten om onder de hoogere ambtenaren wat meer
contact te krijgen en een betere geest, ook bij de Regeering. Ik bracht mijn denkbeeld
om Colijn hierheen te smokkelen weer naar voren en hem dus tot premier
gebombardeerd te krijgen. Ik ben overtuigd, dat het kán, als men maar werkelijk wil
en met wat durf en fantasie werkt. Men was 't er wel mee eens, maar veel verder zijn
we er nog niet mee. Maar er zijn al meer ideeën van mij hier later uitgevoerd, waar
men eerst niet aan wilde. Helaas ook vele, die niet zijn uitgevoerd.

Zondag 23 maart 1941
Crisis in Joego-Slavië: drie ministers afgetreden, die geen pact met Hitler willen
sluiten540; het land als geheel schijnt er ook tegen te zijn, maar ik vrees, dat de
Regeering reeds helemaal murw geïntimideerd is. Met een burgeroorlog in
Joego-Slavië zijn wij ook niet gediend: dan komt Duitschland binnen om den vrede
te herstellen! In den Atlantischen Oceaan opereeren twee Duitsche slagkruisers van
27.000 tons541, heel zware en snelle schepen, tegen de geallieerde handelsvloot.
Voorloopig groote verliezen. 't Is te hopen, dat men ze snel krijgt, anders ziet het er
weer niet fraai uit. Algemeen verwacht men - terecht?? - dat Amerika de
oorlogsladingen eindelijk, althans tot halfweg den Atlantischen Oceaan met eigen
oorlogsschepen zal gaan convoyeeren. Maar dan zitten de V.S.A. zóó in den oorlog.
Vandaag in totaal bijna drie uren geloopen in regen en sneeuw, vanwege de slanke
lijn en.....vermoedelijk een beetje kou opgeloopen. Voorts aan de jongens geschreven,
Nev over de hond, John over den beteren gang van mijn ‘zaken’.
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Zie DBPN, II, verslag van Van Kleffens, 19 maart 1941. Over het onderhoud van Van Kleffens
met Roosevelt is geen telegram aangetroffen in het archief van Buitenlandse Zaken.
Op 21 maart waren de ministers van Justitie, Landbouw en Sociale Zaken afgetreden. De
minister van Justitie trok op 23 maart zijn ontslagaanvrage in.
Zie ook p. 275.
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Maandag 24 maart 1941
Telegram van Welter en Peekema uit Trinidad: ‘Am worried about you all; please
telegraph Washington’. Zeker heeft hij heel wat gehoord over de jongste
luchtaanvallen op Londen; men zegt, dat er 500 Duitsche toestellen aan deelnamen.
Heb hem naar Washington, waar hij vandaag aankomt, geseind: ‘Welcome in
America; all feeling splendid; daily more confident’. Dat is wel goed voor hem: hij
is altijd veel te erg geneigd om de dingen te somber te zien. Morgen is hij, naar ik
hoor, bij Cordell Hull.
Vernam, dat Vrijdag zeven visschersjongens uit Scheveningen in een klein
motorbootje, met bij elkaar gegapte benzine, hier zijn aangekomen na een
avontuurlijken tocht om dienst te nemen bij de Marine. De geest in Holland is
uitstekend, zeiden zij. Vertelden van de schandelijke fusilleering van tien
Nederlandsche Joden op het Plein542; van de stakingen en het toenemend verzet; van
de verwachting, dat wij tegen het einde van het jaar terug zullen zijn. Op een vraag,
of er in Scheveningen veel N.S.B.'ers waren, waren ze hoogst verontwaardigd. De
oudste is 19 jaar. Alle gesprekken bevestigen mijn stelling, dat we veel meer contact
met Holland moeten krijgen. 't Beroerde is, dat de Duitschers de familie van zulke
‘ontsnappers’ naar een concentratiekamp schijnen te sturen. Verdomde schoften!

Dinsdag 25 maart 1941
Brieven aan John en Nev via Lissabon verzonden.
De zeven jongens, visschers uit Scheveningen, waarvan de oudste 19 is, die enkele
dagen geleden er in zijn geslaagd om met een motorbootje uit Holland naar hier over
te steken; hun benzine voor de reis hebben zij bij kleine beetjes bij elkaar gestolen;
zij gaan bij de Marine dienen en wilden uit Holland weg om te ontkomen aan het
gevaar voor verplichte arbeid naar Duitschland te worden gezonden. Ik heb ze
vanmiddag op Stratton House misgelopen, wat wel jammer is, daar ik ze zelf, toen
ik van hun komst hoorde, dadelijk naar Minister Steenberghe heb gestuurd, omdat
hij i.v.m. zijn relief en ravitailleeringsplannen van hen 't een en ander over den
voedseltoestand in Holland zal kunnen vernemen. Van anderen hoorde ik intusschen
een en ander over hun wederwaardigheden en over den toestand in Holland. Zij
vertellen, dat de geest steeds heftiger anti-Duitsch en anti-N.S.B. wordt. En geen
wonder; zij vertelden, dat de tien Hollanders (zie 24 dezer), die op het Plein zijn ge-
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Deze mededeling is een van de vele geruchten, die tijdens de bezetting de ronde deden.
(Mededeling L. de Jong aan de bewerker, 16 december 1975).
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fusilleerd vooraf zijn gegeeseld; dat Duitsche soldaten in het Haagsche Bosch zijn
opgehangen543 en zoo meer.
Vanmiddag bezoek van een officier van de Salando, een boot nu van de Lloyd
(prijsgemaakt Duitsch schip van 11.000 tons), die544 pas met een enorm convooi van
82 schepen uit Amerika is aangekomen zonder een schip te verliezen. Een pracht
prestatie, maar dit convooi, vol metaal en wapentuig, werd dan ook heel zwaar
[gec]onvooieerd; op een deel van de reis waren dan ook een hulpkruiser en 14
destroyers ter begeleiding; op een vorige reis was mijn zegsman getorpedeerd en had
18 dagen in een open boot op zee doorgebracht: zeven van zijn kameraden waren
daarbij omgekomen. De geest op onze handelsvloot noemde hij overigens uitstekend
(men hoort ook wel eens anders); de bewapening van Salando was niet slecht: één
12 cm kanon en een Lewis-gun. Bij de kleine booten was dat echter nog zeer
onvoldoende.
Lunchte met Van de Stadt, die mij het jongste nieuws over de inzamelingen in
Indië vertelde: in een minimum van tijd had men geld bijeen voor 5 dure
bommenwerpers, die men Rotterdam 1 t/m 5 gaat noemen; ik hoop, dat ze gauw
klaar zijn en hun naam eer zullen aandoen; het geld is door Indië in dollars naar
Amerika gezonden. Indië doet wel enorm veel en wij waren het eens, dat de
appreciatie van hieruit wel eens warmer zou kunnen zijn.

Woensdag 26 maart 1941
Eergisteren heeft Joego-Slavië voor Duitschland gecapituleerd en is na wekenlang
aarzelen toegetreden tot het Driemogendheden Pact van Duitschland, Italië en Japan:
wél met zekere reserves en waarborgen nopens het niet-doorlaten van Duitsche
troepen545, maar ieder weet nu wel wat zulke garanties van Hitler waard zijn. Er
schijnt groote deining in Joego-Slavië te zijn en zelfs relletjes, maar nu de kogel door
de kerk is, zal dat niet veel helpen: misschien komt Duitschland dan wel ‘de orde
herstellen’.
't Is voor ons ongetwijfeld weer een zware klap, die slechts weinig wordt verzacht
door Rusland's toezegging aan Turkije, dat het Turkije, als het zich tegen een
bedreiging van derden moet verdedigen, niet hinderen zal.
Er is nog meer: zooals Butler dezer dagen aan Michiels vertelde is men meer
onzeker over Spanje; met veel moeite hadden Engeland en
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Zie noot 542.
In het manuscript staat: ‘dat’.
Zie ook ADAP, D XII, nos. 205-207.
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de V.S.A. net een overeenkomst tot stand gebracht met Spanje om dit uitgehongerde
land van levensmiddelen te voorzien onder zekere voorwaarden en nu weigert Spanje,
klaarblijkelijk onder Duitschen invloed, te teekenen546.
De zeer geheime resultaten van de onderhandelingen te Singapore over
Nederlandsche, Engelsche en Australische samenwerking bij een Japansche aanval
op één van drieën zijn hier aangekomen547. Onze Regeering en de Engelsche zal de
voorstellen nu bestudeeren, om te zien of deze zeer vérgaande afspraken voor
ratificatie in aanmerking komen.

Donderdag 27 maart 1941
De Duitschers hebben met gemotoriseerde colonnes de Britsche voorposten in Lybia
aangevallen en El Aglicila veroverd. Misschien is dat niet ernstig, doch het is wel
weer zonderling hoe ze daar komen.
Eenige nachten lang weer rust in de lucht.
Van Kleffens en Welter hebben besprekingen in Washington gehouden: men hoopt,
dat die o.a. nuttig zullen zijn voor een vlottere uitvoering van de Amerikaansche
wapenleveranties aan Indië en het verkrijgen van meer zekerheid van Amerikaansche
hulp bij een Japansche aanval op Singapore /Nederlandsch-Indië.
Matsuoka is in Moskou geweest: heeft eenige malen met Stalin en Molotov
geconfereerd en is daarna naar Berlijn vertrokken, waar hij met groot vertoon en
versieringen is ontvangen. Hij hield een rede van trouw aan het Drievoudige Pact,
nogal fel tegen de V.S.A.548; Michiels, die vanmorgen bij mij was, vond dit niet
ongunstig, daar het de Amerikaansche houding nog zal versterken.
Een nota, door Westermann voor mij opgesteld, aan Steenberghe gestuurd over
ons groeiend pondensaldo in Engeland549.
Er is groote ontstemming in Joego-Slavië over de aansluiting bij het Tripartite
Pact: Duitschland, Italië, Japan.
Van het Ministry of Economic Warfare mededeeling ontvangen, dat men
onderhandelen gaat met het Fransche maandaatgebied in Syrië om beperkte
handelsbetrekkingen aan te knoopen, omdat Palestina landbouwproducten vandaar
noodig heeft, terwijl ook het Britsche Hoofd-
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Zie Woodward, British Foreign Policy, I, 448.
Zie DBPN, II, verslag, 24 februari 1941.
Voor Matsuoka's reis naar Moskou zie Lensen, Strange neutrality, 21; verslagen van de
besprekingen in Berlijn zijn afgedrukt in ADAP, D XII, nos. 218, 222, 230, 233, 266 en 278.
Dit pondensaldo was ontstaan ten gevolge van het Nederlands-Britse monetaire accoord van
14 juni 1940. Zie noot 85.
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kwartier in de Middle East in militaire behoeften daarvandaan wenscht te voorzien,
o.a. muilezels; voorts wil men in samenwerking met de V.S.A. voorkomen, dat
Syrische wol en zijde naar Duitschland gaan door die op te koopen, of ruiltransacties550
aangaan voor goederen, die Syrië van overzee noodig heeft en die niet gevaarlijk
zijn voor uitvoer naar den vijand551; men vraagt onze medewerking in het algemeen
en in het bijzonder reeds aanstonds voor toestemming tot den uitvoer van 4000 tons
Java-suiker naar Syrië. Heb den Gouverneur-Generaal aanstonds geseind552. Een
eenigszins analoge overeenkomst met Indo-China is bijna gereed.

Vrijdag 28 maart 1941
Een hoogst belangrijke en blijde dag: de Joego-Slavische Regeering, die te Weenen
met Hitler en Ribbentrop pas enkele dagen geleden het verdrag sloot voor toetreding
tot de As, is afgezet en gevangengenomen en vervangen door een nationaal Kabinet,
dat een aantal pro-geallieerde ministers telt. De Regent, Prins Paul, is gevlucht en
Koning Peter, 17 jaar oud, heeft zelf 't bewind in handen genomen553. Vermoedelijk
zal Joego-Slavië thans terugkeeren tot de volledige neutraliteit en dat is al heel
gewichtig. Misschien zal men formeel het Pact niet verwerpen, maar of Duitschland
daarmede genoegen zal blijven nemen, is zeer de vraag. In ieder geval is de zware
diplomatieke klap voor ons omgezet in een nog zwaardere klap voor de As.
En Matsuoka is juist in Berlijn; gisteren zond zijn Premier, Konoe, een
felicitatietelegram aan Hitler met het toetreden van Joego-Slavië. Men zal in Berlijn
wel katterig zijn! De Britten nemen Keren in Italiaansch Eritrea in Abessinië.
Ik schreef Welter een langen brief naar Batavia554. Bij het telefoongesprek met
Batavia vandaag bleek, hoe verheugd men ook daar is met de successen.

Zaterdag 29 maart 1941
Besprekingen met Van Bylandt en Van Voorst tot Voorst van Bui-
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In het manuscript volgt hierna: ‘wil aangaan’.
Zie Woodward, British Foreign Policy, I, 563.
Kol., LA: lettertelegrammen aan de gouverneur-generaal 1941, telegram JQ, 27 maart 1941.
Dit telegram werd nader toegelicht in telegram KR-KU van 5 april 1941.
Zie Wuechst, Jugoslawien und das Dritte Reich, 159-163.
Niet aangetroffen in de collectie-Welter.
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tenlandsche Zaken en Belinfante van Justitie op het Nederlandsche Marine
hoofdkwartier (gebouw C & A in Oxford Street) bij Vice-Admiraal Furstner inzake
Prijsreglement en andere zaken betreffende het prijsmaken van vijandelijke schepen,
kwesties van Economische Oorlogvoering555. De admiraal, die geregeld met Welter
overhoop ligt, plaatste eenige volkomen irrelevante insinuaties over den geest van
enkele afdeelingen van Koloniën en over separatisme in Indië, alles met een
vriendelijk glimlachend gezicht. Ik ben daartegen met volle kracht ingegaan en zeide,
dat ik dergelijke opmerkingen niet wenschte te aanvaarden over het Departement,
dat ik de eer heb te dienen en dat, als hij zou doorgaan, ik de conferentie zou verlaten.
Toen bond hij wel in; het is bekend, dat het hem heel hoog zit, dat hij als Bevelhebber
van de Zeestrijdkrachten hier te lande niets te zeggen heeft over de Indische Defensie,
met name de Marine.
Duitschland heeft al in Belgrado geprotesteerd tegen ‘mishandeling’ van
Duitschers556: het bekende recept, waarmede de nazi's hun aanval op een land inzetten
en Joego-Slavië heeft nog niet geantwoord op den Duitschen eisch tot verduidelijking
van de situatie. Groote vreugde in alle beschaafde en vrije landen over den Duitschen
politieken tegenslag: ik denk bij jullie en elders ook wel.
Heel lang niets van je gehoord, maar ook anderen krijgen heel weinig nieuws.
Ellendig, ik hoop erg gauw wat te hooren.
Eerste berichten over een grooten zeeslag in het Oostelijke deel van de
Middellandsche Zee.

Zondag 30 maart 1941
--Iedereen is den laatsten tijd veel opgewekter, maar de moeilijkheden, althans voor
Engeland zelf, moeten nog komen. Vanavond nadere berichten over den zeeslag in
de Jonische Zee; de berichten van de Britsche Admiraliteit klinken geloofwaardig:
3 Italiaansche kruisers van 10.000 tons en twee flinke torpedojagers gezonken, één
Littorioklasse beschadigd; geen Engelsche schepen verloren, slechts twee
vliegtuigen557. Men zou zeggen een enorme overwinning. Goed zoo!! Dat zal ook de
Turken, Grieken en Serven een hart onder den riem geven en is
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Verslag van de bespreking in BZ, LA: Geheim Archief/JZ 8 (1), aantekening van Van Voorst
tot Voorst van 4 april 1941.
Zie ADAP, D XII, no. 219.
De Slag bij Kaap Matapan was een treffen tussen de Italiaanse vloot onder Jachino en de
Britse Middellandse-Zeevloot onder Cunningham; Zie Playfair, The Mediterranean and the
Middle East, II, 61-70 en Cunningham, A Sailor's Odyssey, 326-337.
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zéér interessant voor Matsuoka, die dezer dagen naar Rome gaat; Mussolini's humeur
zal niet al te best zijn.
26 Italiaansche en 2 Duitsche schepen in de V.S.A. in beslag genomen, wegens
verdenking van sabotage door de schepelingen. Dat zal nieuwe deining geven.
Erg betreur ik het, dat een Fransch convooi, dat volgens de Engelschen wapens
voor Duitschland vervoerde door hun oorlogsschepen is aangehouden die toen door
kustbatterijen van Algiers zijn beschoten558.

Maandag 31 maart 1941
Het schijnt, dat de Britsche overwinning in de Middellandsche Zee nog veel
belangrijker is geweest dan eerst scheen: nog 2 Italiaansche oorlogsschepen
vermoedelijk gezonken; de Britten redden 1000 Italianen, maar door Duitsche
bommenwerpers moest 't reddingswerk worden gestaakt, zoodat 3000 Italianen
zouden zijn verdronken. Admiraal Cunningham telegrafeerde den Italiaanschen
bevelhebber559, waar de drenkelingen waren, om hem gelegenheid te geven een
hospitaalschip te zenden.
In Abessinië namen de Britten Diredana in, waardoor de Italianen geheel van de
Roode Zee zijn afgesneden.
Eden en Dill, de Engelsche chef-staf, zijn weer in Athene560. De Duitschers hebben
de gebruikelijke Hetze-campagne tegen Joego-Slavië ingezet; dat zal wel oorlog
worden, al geeft Joego-Slavië te kennen, dat het met elk land in vrede en vriendschap
wil leven.
Bespreking bijgewoond van de Commissie van de herziening en verlenging van
de Internationale Tin Overeenkomst.
Eindelijk weer iets, dat op een normaal raam lijkt in mijn kamer op Stratton House:
sinds de bomaanval in het begin van het jaar, was heele zaak potdicht met een stuk
asbest. Erg benauwd en somber, vooral in de komende lente! Mijn Hongaarsche
gedienstige, Margitt, heeft weer heel wat groenten in den tuin geplant en gezaaid.
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Achtergrondinformatie over dit incident in Woodward, British Foreign Policy, II, 59-63.
Jachino.
Eden en Dill waren na hun missie naar Griekenland en het Midden Oosten vanuit Kairo op
weg naar Londen, toen zij op 27 maart op Malta hoorden van de machtswisseling in Belgrado.
Zij besloten daarop naar Athene terug te keren om te proberen door het totstandbrengen van
samenwerking tussen Griekenland en Joegoslavië een meer ambitieuze strategische politiek
uit te stippelen.
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Dinsdag 1 april 1941
De economische oorlogvoering, welke ik nu een maand geleden van Peekema heb
overgenomen, geeft heel wat extra werk en ik zal blij zijn als mijn door Batavia per
vliegtuig via Amerika uitgezonden assistent voor dit werk hier aangekomen is561. 't
Is wel interessante arbeid en in directer verband met de oorlogvoering dan veel van
mijn overige werkzaamheden: beperking van allerlei uitvoer naar Japan zoowel voor
het tegengaan van doorvoer naar Duitschland als om Japan zelf te beletten belangrijke
oorlogsvoorraden te verkrijgen; maatregelen tegen uitvoer naar Rusland
(Wladiwostok), omdat dat ook grootendeels naar den vijand gaat; vooral rubber, tin,
palmolie, copra, mangaanerts zijn belangrijk; toezicht op het verkrijgen van dieselolie
door Japansche walvischvaarders (8 liefst), die dezer dagen in een Indische oliehaven
komen; de walvischtraan schijnt geheel voor Duitschland te zijn bestemd. Gewapende
tankers willen in Tarakan olie laden. Een ex-Roemeensch schip onder Panameesche
vlag laadt copra voor Cuba en is wel verdacht, maar onder onze nogal stroeve
bepalingen van prijsrecht ter zee562 juridisch moeilijk te grijpen (wij zullen
vermoedelijk de Britsche admiraliteit waarschuwen als het uitvaart, dan kan die het
schip pakken). Dat alles geeft heel wat te doen en moet bovendien snel geschieden.
Hedenmiddag bezoek van onzen Gezant563, die vertelde, dat het Foreign Office de
plannen voor militaire samenwerking van Engeland, Nederland en Australië, als één
van de gebieden in Oost-Azië door Japan wordt aangevallen564, in studie heeft en
dadelijk aan Eden zullen worden voorgelegd, als hij terugkomt. Men wil nu van de
V.S.A. een definitieve toezegging van hulp, als één van ons wordt aangevallen, maar
meent, dat Amerika zich zelfs nu niet formeel zal willen binden.
Sir Frederick Leith-Ross, de Engelsche Directeur Generaal van de Economische
Oorlogvoering, die ik daarna bezocht, meent, dat de zaak met de V.S.A. wel in orde
is. Hij verwacht voor 't moment geen Japansche aanval op Malaya of
Nederlandsch-Indië, doch misschien wel op Burma, waarvoor de Japanners in China
allerlei voorbereidingen schijnen te treffen. Hij vertelde mij een en ander over de
onsympathieke houding van Darlan.
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Th. Roëll. (Mededeling van H.N.A. Peekema-van Gils).
Zie voor deze bepalingen Staatsblad 1940, no. A 2.
E.F.M.J. Michiels van Verduynen.
De tekst in DBPN, II, verslag ADA-conferentie Singapore, 26 februari 1941.
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Woensdag 2 april 1941
Er is groote ontstemming in Engeland, en vooral ook in Amerika, over de houding
van de Fransche Regeering: eerst heeft men met veel tam-tam gedaan weten te krijgen,
dat eenige schepen met voedsel uit de V.S.A. door Engeland worden doorgelaten en
nu blijkt, dat zij een groot ruilcontract met Duitschland hebben gesloten waarbij zij
belangrijke hoeveelheden oorlogsgrondstoffen zullen leveren565. Pétains krachten
schijnen af te nemen en Darlan, vijand van Engeland (hij zeide verleden [...] tot een
aantal journalisten, dat de Duitschers royaler zijn dan de Engelschen, hetgeen
eerstgenoemden natuurlijk uitbuiten), wordt klaarblijkelijk steeds machtiger en leidt
de Fransche politiek steeds meer in Duitsche richting566.
Amerika heeft 37 Italiaansche en twee Duitsche schepen onder bewaking gesteld
wegens sabotage door de bemanning, die in hechtenis zijn genomen. De Engelschen
nemen Armara in Italiaansch Eritrea.
De Duitsche campagne tegen de gruweldaden van de Joego-Slaven tegen weerlooze
Duitsche burgers neemt toe; de Italianen probeeren een oorlog tegen te houden: zij
hebben 300.000 man in Albanië zitten, die dan tusschen twee vuren komen, terwijl
vermoedelijk het vooruitzicht van Engelschen en Joego-Slaven tegenover hen op de
kust van Dalmatië hen niet toelacht.
Matsuoka, de Japansche Minister van Buitenlandsche Zaken, kwam gisteren (1
April) uit Berlijn in Rome aan en bezocht Mussolini. Hij hield een rede op de
uiteindelijke Italiaansche overwinning; Aprilmop? Twee Italiaansche torpedojagers
in de Roode Zee gezonken.
De scheepvaartverliezen in de afgeloopen week waren beneden het gemiddelde
van den geheelen oorlog (59.000 tons), maar wij hebben weer eenige ernstige slagen
gehad, o.a. de Almkerk, een mooi nieuw schip; gelukkig zijn alle opvarenden gered.
Bespreking, tezamen met Philipse, op de Britsche Treasury over
ravitailleeringsaankoopen in Zuid-Amerika.
Ondanks de gunstige oorlogsberichten, ben ik nogal erg gedrukt, want in bijna zes
weken heb ik volstrekt niets van je gehoord, nadat je mij geschreven had, dat mijn
laatste door jou ontvangen brief van mij van 5 December was. Ellendig, en er valt
niets aan te doen.

Donderdag 3 april 1941
Philipse ontving drie brieven tegelijk van zijn vrouw; misschien krijg
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Zie Langer en Gleason, Undeclared War, 383.
Voor de houding van Darlan zie Melka, ‘Darlan between Britain and Germany’.
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ik nu ook gauw een heele boel tegelijk: tenslotte leef ik op mijn post en die maakt
het leven nog betrekkelijk dragelijk. Natuurlijk - en dat is het ergste! - hebben jullie
het in vele opzichten veel beroerder dan wij hier, maar jullie hebt tenminste ook niet
die op den duur zoo ontzettend neerdrukkende eenzaamheid: elke avond om zeven
uur ben ik thuis, eet, werk en slaap (niet eens erg goed!). Mijn eenige aanspraak 's
avonds is mijn goede Hongaarsche gedienstige, die uitstekend voor mij en de hond
zorgt, maar wel wat heel erg spraakzaam is.
Vandaag de jaarlijksche lunch van de Hollandsche Club, waar ik o.m. Wykeham
Price ontmoette. Aan tafel sprak Minister Albarda, S.D.A.P.-er, een hoogst ergerlijke
rede, waarin hij o.m. vertelde, dat wij hier als vluchtelingen geheel ontmoedigd waren
aangekomen en eerst door den moed van de Royal Air Force er weer bovenop waren
gekomen. Velen hebben zich aan dezen speech van Albarda, die hier met enkele
andere ministers een volkomen nietsnutters-bestaan leidt (tijdens de luchtaanvallen
destijds bijkans altijd in den schuilkelder), gestooten: 't is een schande voor de
Regeering.
Twee Italiaansche torpedojagers in de Roode Zee door de eigen bemanning in den
grond geboord.
Eindelijk het telegram van Van Mook ontvangen met de Indische tegenvoorstellen
voor de aankoopen aldaar t.b.v. de ravitailleering van Nederland; ik ben nu de heele
zaak aan het uitwerken in een nota aan Minister Steenberghe567.
V.S.A. verwerpt Duitsche en Italiaansche protesten tegen het beslagleggen op hun
schepen.
Ik begin zelf nu met voorbereidselen voor de ravitailleering van mijn eigen gezin:
heb Margitt opgedragen, zoover de rantsoeneering dat toelaat, geleidelijk een
voorraadje te koopen om t.z.t. mee naar Holland te nemen voor jullie: rijst, peper,
thee, meel, blikjes zeep, spaghetti, misschien goed voor kleeren voor de jongens,
schoenen (?), vruchten in blik, koffie.

Vrijdag 4 april 1941
Na alle gunstige berichten van de vorige week, thans drie berichten, waarvan de ernst
nog niet te overzien is: in de eerste plaats hebben gisteren de Duitschers (en de
Italianen!) plotseling Benghazi in Noord-Afrika weer op de Britten veroverd met
groote gemotoriseerde colonnes; na de vreugde destijds over de verovering van die
belangrijke havenplaats is dit een groote teleurstelling, vooral omdat het bijkans
onbe-
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Niet aangetroffen in het Londens Archief van Koloniën.
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grijpelijk is, hoe de Duitschers weer erin zijn geslaagd zulke sterke mechanische
strijdkrachten naar Noord-Afrika over te brengen (van Sicilië naar Tunis (Fransch!)
is maar 70 mijl (??))568. Vermoedelijk wil Hitler de Engelschen binden in Noord-Afrika
en hen beletten groote strijdkrachten naar de Balkan te zenden. Het is zeer goed
mogelijk, dat Wavell welbewust geen strijd om Benghazi heeft willen leveren
momenteel, want hij heeft al heel wat hooi op zijn vork. Overigens heb ik in dien
generaal een heel groot vertrouwen, maar voor het Britsche prestige is de val van
Benghazi een leelijke klap - voorloopig!
Het tweede beroerde bericht is dat over het toenemend aantal stakingen van grooten
omvang in de Amerikaansche oorlogsindustrie: dat dreigt ernstige stagnatie te
veroorzaken in de aflevering van oorlogstuig. Roosevelt heeft er klaarblijkelijk nog
niets op kunnen vinden.
In de derde plaats is er een soort coup d'état geweest in Iraq, waarin in Bagdad de
nazi-leider zich, bij afwezigheid van den Regent569, heeft meester gemaakt van de
Regeering570. De ernst hiervan is moeilijk reeds te overzien, maar het zal de volle
aandacht eischen van de Britsche Regeering, vooral ook gezien de vitaal-belangrijke
olieterreinen van Mosul.
De Hongaarsche premier, Teleki, is onder hoogst mysterieuze omstandigheden
dood in zijn bed gevonden: er wordt beweerd zelfmoord, nl. dat hij niet meer op kon
tegen de steeds verdergaande Duitsche eischen sedert Hongarije tot de as toetrad.
Hij was in zijn hart, schijnt het, pro-Britsch en heeft lang getracht, althans Duitsche
troepen uit Hongarije te houden, maar vooral nu met de Joego-Slavische crisis schijnt
het land met Duitsche soldaten te worden overstroomd. De Hongaarsche Minister
van Buitenlandsche Zaken, Graaf Csaky, is onlangs ook ‘plotseling’ gestorven.
Zelfmoord? of nazimoord571?

Zaterdag 5 april 1941
Nog een Italiaansche torpedojager in de Roode Zee tot zinken gebracht; dat zijn er
vijf in een week, na de zware verliezen in den zeeslag
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Nadat Mussolini zich op 9 februari accoord had verklaard met Hitlers plannen voor de inzet
van Duitse troepen in Noord-Afrika, waren op 11 februari de eerste Duitse eenheden in
Tripolis aan land gegaan. Voor Hitlers motieven voor deze operatie Sonnenblume zie
Hillgruber, Hitlers Strategie, 346-349.
Abdoel-Ilah.
Op 26 maart had Rashid Ali, die op 31 januari gedwongen was ontslag te nemen als premier,
met steun van het leger een staatsgreep gepleegd. De regent had zijn toevlucht gezocht in
het Amerikaanse gezantschap.
Teleki pleegde zelfmoord en Csaky was overleden aan een leverkwaal; zie Macartney,
October fifteenth, I, 465 en 486-490.
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de week tevoren, welke zeeslag nu officieel de naam van Slag van Kaap Matapan
heeft gekregen.
De Duitsche zware slagkruisers ‘Scharnhorst’ en ‘Gneisenau’, die enorm veel
schade aan de geallieerde scheepvaart in den Atlantischen Oceaan hebben
toegebracht572, zijn ontdekt in de Fransche oorlogshaven Brest. Zij worden nu nacht
op nacht door zware bommenwerpers van de Royal Air Force gebombardeerd; met
welk resultaat is nog onbekend. Ik hoop van ganscher harte, dat zij eraan gaan. Dat
zou heel belangrijk zijn.
Gisteren een lang gesprek met Steenberghe gehad over het aangekondigde Britsche
verzoek om een deel van ons goud af te staan. De Belgen hebben al toegegeven.
Destijds573 hebben de Engelschen van onze uiteindelijke bereidverklaring om door
het geven van goud tegen belofte van terugbetalen in goud binnen vijf jaren na het
einde van den oorlog geen gebruik gemaakt tenslotte. Het verzoek was toen ter
overbrugging van de periode tot de Amerikaansche Lease and Lend Bill zou zijn
aangenomen. Ik wees Steenberghe erop, dat de situatie toen wel heel anders was dan
nu en dat onze bereidverklaring van toen geen precedent is voor nu, maar 't schijnt,
dat de Engelsche goudverplichtingen nog altijd heel hoog zijn, met name aan Canada
voor oorlogsleveringen. Canada is, hoewel lid van 't Britsche Empire, een dollarland
en moet de V.S.A. in dollars betalen voor oorlogsgrondstoffen; toch is 't zonderling,
dat wij Engeland goud moeten geven om het in staat te stellen een lid van het eigen
Empire te betalen.
Mühlenfeld heeft twee brieven van zijn vrouw574, van half Januari (waarin ze
schrijft, dat ze jou vaak ziet) en een van 7 Maart. Zijn dochter en kleindochter zijn
heel erg ziek geweest, maar hij heeft een telegram uit Amerika, dat nu de toestand
bevredigend is. Veel influenza in Holland. Ik wou maar dat ik eindelijk weer eens
berichten van je kreeg.

Zondag 6 april 1941
Vanmorgen om half zes is Duitschland Joego-Slavië en Griekenland aangevallen;
twee uren vóór de oorlogsverklaring was men Belgrado al aan het bombardeeren.
De reden: mishandeling van Duitschers, het vinden van voor Griekenland
compromitteerende stukken575: tout comme chez nous.
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Zie p. 264.
Zie p. 230.
C.J. Mühlenfeld-Becker.
Tekst van de oorlogsverklaring aan Griekenland in ADAP, D XII, no. 274. Aan Joegoslavië
is geen oorlogsverklaring afgegeven; zie ADAP, D XII, nos. 248 en 283.
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Het heeft geen zin meer zich opnieuw op te winden over dezen nieuwen schanddaad.
Ik ben volkomen overtuigd dat wat voor vrede Hitler ook aanbiedt of vraagt, men,
hoe ontzettend ook, zal moeten doorvechten tot hij en zijn régime vernietigd is, of
(hetgeen ik nauwelijks meer geloof) wij er allemaal aangaan. Een vrede, zooals ik
vroeger wel voorstond, waarbij geheel West-Europa vrij zou worden en Duitschland
de vrije hand (en zijn uiteindelijken ondergang!) in Oost-Europa zou krijgen, zou ik
nu576 in geen geval zelfs meer willen accepteeren en vrijwel niemand meer naar mijn
overtuiging; ik denk zeker ook Welter niet meer.
Vanavond kwam het bericht door, dat de Duitschers ook al luchtaanvallen op
Saloniki hebben gedaan.
De Engelschen zijn vandaag Adis Abbeba binnengetrokken, hoofdstad van
Abessinië; nu zal Haile Selassie wel spoedig weer in zijn hoofdstad zijn. Was het
maar Wilhelmina in 's-Gravenhage! De B.B.C. bericht, dat de Duitschers in Lybië
worden tegengehouden. Laten we 't hopen.
Ik vergat nog te vermelden, dat de 75.000 pakjes thee, die mij uit Indië waren
toegezonden met een label eraan: ‘Nederland zal herrijzen; uit vrij Nederlandsch-Indië
een groet; Houdt moed’ in de nachten tusschen 20-28 Maart over tien steden in
Nederland door R.A.F.-bombers op weg naar Duitschland zijn uitgestrooid577. Hoop,
dat jullie er wat van gemerkt hebt. 't Heeft me heel wat moeite gekost, maar 't nieuws
werd in Indië met enthousiasme begroet.

Maandag 7 april 1941
Gisteren een langen brief aan jou geschreven; hoop erg, dat hij je bereikt (verwijzing
naar Matth. 11 vs 28/30). Nadat ik zoo lang verwend ben geweest met vrij geregelde
berichten, is het meer dan ellendig, dat ik nu al een maand volstrekt niets van je heb
gehoord. Ik maak mij natuurlijk erg ongerust, maar die oorlog duurt nu al zóó
ontzettend lang, dat je als 't ware maar voortleeft of voortvegeteert en nauwelijks
meer aan een concreet einde in een afzienbare toekomst denkt. Ik doe mijn werk
tegenwoordig met maar één conceptie: meehelpen het Nazisme te vernietigen. Ben
daarmede helemaal niet meer critisch, zooals eenige maanden geleden nog; weet
helemaal niet, hoe dat moet gebeuren en ben opgewekt met 't Engelsche volk als 't
goed schijnt te gaan en gedrukt als 't slecht gaat. We zullen overwinnen, omdat we
moeten overwinnen. Het denkbeeld van een vrede door overleg, mits West-Europa
maar bevrijd
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In het manuscript staat: ‘niet’.
Zie p. 209.
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wordt en we waarborgen hebben tegen nieuwe agressie - denkbeeld dat mij tevoren
héél veel bezig hield, omdat ik niet inzag, hoe de oorlog anders dan met ‘remise’
zou kunnen eindigen en omdat men dan beter vroeg een oplossing zal kunnen zoeken
dan laat, als Europa gebolsjewiseerd en uitgehongerd is578 - heb ik bewust, geheel
laten varen. Daarvoor is het ook te laat.

Dinsdag 8 april 1941
Er is een Britsch leger in Griekenland, naar ik vertrouwelijk verneem, ± 50-60.000
man sterk; men kon uit politieke overwegingen de Grieken niet in den steek laten,
maar 't is een hachelijke onderneming: als 't maar geen tweede Duinkerken wordt!
De Joego-Slaven hebben, naar wordt beweerd, Scutari in Albanië bezet en Zara op
de kust van Dalmatië. Maar ik vrees, dat 't allemaal niet erg goed gaat. De Grieken
vechten ook tegen de Duitschers erg dapper, maar in Thracië kunnen ze het zeker
niet houden; Saloniki, heel belangrijke haven, wordt al bedreigd en dat is leelijk. De
Turken houden zich erg afzijdig en wat heeft Eden eigenlijk bereikt tijdens zijn
maandenlange verblijf in de Near East579?
Kiel is door de R.A.F. zwaar gebombardeerd. In Maart 4.259 Engelsche burgers
gedood en 5.537 ernstig gewond bij luchtaanvallen.....
Gisteravond de eerste bijeenkomst op Stratton House van de ‘Nederlandschen
Kring’, waarvan ik medeoprichter ben580; de eerste van een serie vergaderingen ter
behandeling van de problemen van ons Rijk na de bevrijding. Inleider was Dr. Philipse
over de economische problemen: niet slecht; vooral in het debat, dat erg uitvoerig
was, viel hij mij zeer mee. De opkomst was goed; ik schat 35 man, waaronder de
Ministers Gerbrandy, Van den Tempel en Van Rhijn.
Gisteren gast van de Chineesche ambassade voor een lunch aangeboden aan den
vertrekkenden Chineeschen Ambassadeur, Quo Tai Chi, die in Chunking minister
van Buitenlandsche Zaken is geworden. Het was in een Chineesch restaurant in Soho.
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Zie p. 56-59 en 191.
Zie Woodward, British Foreign Policy, I, 525-536 en Eden, The reckoning, 188-198 passim,
205-208 en 212-213.
Tot de Nederlandse Kring behoorden maatschappelijk min of meer vooraanstaande
Nederlanders in Londen. Later heeft zich mede hieruit de zg. Studiegroep voor
Reconstructieproblemen ontwikkeld. (Mededeling L. de Jong aan de bewerker, 16 december
1975).

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

278

Woensdag 9 april 1941
- - -581
Men is nogal ontsteld over den snellen Duitschen intocht in Saloniki; die smalle
Thracische kuststrook was tóch niet te houden en ik ben blij, dat de Engelschen daar
geen leger hebben heengezonden. Bedenkelijker lijkt mij, dat de Duitschers nu van
het eene eiland van de Aegeische Zee naar het andere kunnen hinken, als over steenen
om een beek over te steken, totdat zij al heel spoedig de Italiaansche Dodecanesus
bereiken en die liggen vlak bij Kreta. 't Is mij onbegrijpelijk geweest, dat de
Engelschen die Italiaansche eilanden niet tot elken prijs hebben veroverd. Zij waren
geheel afgesneden van Italië en de Britsche vloot is allang oppermachtig in dat deel
van de Middellandsche Zee; als de Duitschers een keten van luchtbases van Saloniki
naar deze eilanden zouden kunnen maken, komen zij 1 vlak bij het Suez-kanaal, 2
sluiten de heele Turksche kust af, 3 verbreken de verbinding tusschen Kreta en het
Britsche eiland Cyprus.

Donderdag 10 april 1941
--Het is merkwaardig hoe de afwezigheid van Welter en vooral van Peekema mij
heeft beïnvloed; ik heb, met hen samenwonende, onder een zwaren druk gestaan,
dien ik nu pas tenvolle onderken. Welter heeft op alles altijd een uiterst sombere
visie gehad met een sterke geergerdheid tegenover alles wat onze Britsche
bondgenooten doen of nalaten en met te weinig realisatie, dat onze eigen Regeering
in nog veel meer dingen te kort schiet dan de Britsche vrienden.
Peekema was steeds een stuk erger: het is niet billijk hem pro-Duitsch of défaitist
te noemen, want zijn denkbeelden zijn hem ingegeven door zijn eigen visie op ons
Nederlandsch belang. Maar er is geen twijfel, dat hij voor een compromis met de
Duitschers met een onafhankelijkheid t.a.v. ons bestuur in eigen land een aardig stuk
nieuwe wereldorde zou accepteeren. Avond aan avond op Croxley Green heb ik die
denkbeelden moeten bestrijden, totdat ik er volkomen beu van was. En nu ze weg
zijn, voel ik toch, dat het gezamenlijk verblijf in Croxley Green ook mijn denkbeelden
ietwat verwrongen heeft en dat ik de neiging had gekregen sommige zijden van de
zaak te objectief te gaan zien. Voor mijn Minister kan ik het naar buiten met volle
gerustheid opnemen, omdat
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Vanaf deze datum zijn regelmatig kranteknipsels met berichten over de militaire
ontwikkelingen ingeplakt. Deze zijn niet opgenomen. Drie kastlijntjes geven dit aan, zonder
dat in een voetnoot de aard van het bericht wordt omschreven.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

279
zijn inzichten in hoofdzaak gezond zijn, al deel ik ze voor een deel niet; Peekema
tracht ik, waar het pas heeft, uit collegialiteit ook te verdedigen, maar dat is erg
moeilijk. Hij is op Stratton House even gehaat als bij velen in Indië, voor een groot
deel ten onrechte, maar zijn optreden is heel vaak zeer hooghartig en cynisch en hij
is geneigd bijkans ieder ander als quantité négligeable te beschouwen.
Het blijkt mij, dat met andere departementen, vooral Buitenlandsche Zaken en
Justitie, best is samen te werken, ook als men op zijn stuk blijft staan.
- - -582

Zondag 13 april 1941
--'t Belangrijkste nieuws is wel het sluiten van het neutraliteitsverdrag tusschen
Matsuoka en Molotov in Moskou583. Het is erg moeilijk om de portée ervan te
beoordeelen. Eenerzijds kan het misschien inderdaad Japan's handen meer vrijmaken
voor actie naar het Zuiden en aldus wel degelijk voor ons ernstig zijn; wij weten
trouwens niet, of er nog geheime clausules zijn, die de verbintenis veel belangrijker
zouden maken. Anderzijds had Matsuoka misschien op veel meer gehoopt,
bijvoorbeeld op beëindiging van den Russischen steun aan China en daar ziet het
nog heelemaal niet naar uit. Bovendien zijn er steeds weer geruchten over vrees voor
een Duitschen aanval op Rusland en dan zou het nieuwe pact, wonderlijk genoeg,
mede bestemd zijn om Rusland te steunen tegen Japan's bondgenoot584.
Overigens kunnen de Britsche tegenslagen in Noord-Afrika en de gang van zaken
in den Balkan, waarop ik allerminst gerust ben, nu Turkije niet meedoet, niet nalaten,
de oorlogspartij in Japan, die haar slag wil slaan, weer te versterken.

Maandag 14 april 1941
- - -585
Ik ben sedert een tijdje begonnen uitvoering te geven aan mijn eigen
‘ravitailleeringsplannen’, nl. geleidelijk inkoopen te doen van dingen, waaraan in
Holland zeker een tekort zal zijn, als we terugkomen en die
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Aantekeningen en kranteknipsels van 11 en 12 april weggelaten.
De tekst is afgedrukt in Degras, Soviet Documents, III, 486-487.
Voor de invloed van het Japans-Russische non-agressieverdrag zie Presseisen, Germany and
Japan, 293-294.
Kranteknipsel en aantekeningen weggelaten.
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hier ook langzamerhand schaarsch worden; mijn huishoudster is daarbij een
uitstekende hulp; zoo heb ik al toilet-, scheer- en waschzeep, koffie, thee, rijst, cacao,
spaghetti, e.a. Ik schreef je vandaag een brief waarin ik je o.m. vertelde, dat ik een
‘antiquiteiten’-verzameling aanleg van 'Parinangka- en Robusta-spullen, ‘saboen’,
enz., zooals jij dat zoo leuk had gedaan in je ‘kast en je kleedkamer’ in je vorige
huis, je ‘hamsterkast’, nl.; ik hoop, dat de brief doorkomt en dat het duidelijk is!
Overigens vlot het met de post tegenwoordig volstrekt niet: sedert begin Maart hoorde
ik niets van je (brief van 15/2) en ik vrees jij evenmin van mij. 't Wordt beklemmend.
De Paaschdagen hier op Hatch End zijn niet denderend geweest: op zulke dagen
voel je de eenzaamheid dubbel. En 't einde schijnt nog lang niet nabij. 't Gaat ons
noch in de Atlantic, noch in de Balkan voor den wind!

Dinsdag 15 april 1941
- - -586
Buitenlandsche Zaken, Michiels, Generaal Verniers en ik zijn druk bezig met de
voorbereiding van de a.s. nieuwe stafbesprekingen in Singapore, die op 18 dezer
moeten beginnen en waaraan, behalve Engeland, Nederland, Nederlandsch-Indië en
Australië, de V.S.A. als deelnemer en niet, zooals de vorige maal587, slechts als
waarnemer meedoet. Overlegd is, of deze besprekingen al dan niet publiek worden
gemaakt. Tenslotte blijkt, dat de Amerikanen het liever niet willen: insiders in Japan
weten het tóch wel en als men het openbaar maakt, versterkt men de onrust in Japan
en de positie van de oorlogspartij. Overigens schijnt de publieke opinie, volgens
Cordell Hull zelf, nog niet rijp te zijn voor dezen stap. 't Wordt anders hoog tijd, dat
die opinie wél rijp wordt.
Bezocht de afscheidsreceptie van den Chineeschen Ambassadeur, Quo Tai Chi,
waar verschillende Chineezen mij verzekerden, dat zij volstrekt geen vrees hebben
voor het staken van Russische hulp aan hun land als gevolg van het Matsuoka-Molotov
pact588. Ik geloof, dat dat juist is, maar heel zeker ben ik er niet op.
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Kranteknipsel en aantekeningen weggelaten.
Bij de besprekingen die gehouden waren van 22 tot 26 februari 1941; voor het verslag zie
DBPN, II, verslag ADA-conferentie Singapore, 26 februari 1941.
Zie p. 279.
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Woensdag 16 april 1941
--'s Ochtends een belangwekkende vergadering in de City van Londensche
rubberbelanghebbenden over moeilijkheden ontstaan bij den aankoop van rubber in
Malaya voor de oorlogsvoorraden door de Regeering van de V.S.A. Het blijkt thans
reeds, welke moeilijkheden voor producenten en den handel ontstaan, nu men in
Singapore de heele scheepvaartpositie aan de Amerikaansche lijnen heeft prijsgegeven,
zonder behoorlijk na te gaan, of men nu maar voor elke Amerikaansche wensch op
zij moet gaan.
Ook wij moeten alles over hebben voor de war effort, maar wij hebben toch het
recht en de plicht telkens na te gaan, of in elk geval de opoffering ten voordeele van
de Amerikanen werkelijk voor de war effort van beteekenis is. Telkens blijkt mij,
dat de Engelschen op economisch en politiek gebied alles wat de Amerikanen
wenschen zonder onderzoek accepteeren: vlootbases tegen oude destroyers589;
verkoopen van Britsche belangen en fondsen in Noord- en Zuid-Amerika ondanks
de Lease and Lend Bill; opgeven van scheepvaartverbindingen, hoewel de Amerikanen
nu zelf voor ons naar de Roode Zee gaan varen, enz. enz. Ik heb Westermann, onzen
handelscommissaris, [gevraagd] hierover ten behoeve van Indië eens een nota op te
stellen590. Geluncht met Mr. Beyen, de financieel adviseur van onze Regeering, tevens
directeur van de Unilever en met hem eenige deviezenkwesties besproken.
Alweer de 18e: hoeveel nog voor we eindelijk elkaar weer zien! En nog altijd, nog
altijd geen berichten van je.

Donderdag 17 april 1941
- - -591
Gisteravond heb ik langen tijd op het pleintje, vlak bij ons huis gestaan; er was
een enorm aantal vliegtuigen in de lucht boven ons en aan alle kanten - niet in een
richting als gewoonlijk - zag ik de granaten springen; telkens was de lucht hel verlicht
door een flare, nu eens dichtbij, dan weer veraf. Later hingen er chandeliers in de
lucht in de richting Harrow: dat zijn een soort geweldige lichtkronen met 10-12
lichten, welke de vliegtuigen uitgooien en die zeker een half uur in de lucht blijven
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Zie noot 210.
De nota is niet aangetroffen in het Londens Archief van Koloniën.
Aantekeningen weggelaten.
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hangen en alles hel verlichten. 't Duurde 't grootste deel van den nacht door.
Vanmorgen hoorde ik, dat ons dorp niet door high explosives was getroffen, doch
dat er heel veel brandbommen waren neergekomen. Doch dat [is] allemaal volstrekt
niets vergeleken met Londen zelf: 't was - zei men - de ergste raid van den heelen
oorlog geweest. 't Was al dadelijk te merken aan de treinverbinding: overstappen en
wij konden niet verder komen tenslotte dan Paddington. De heele stad schijnt een
beurt te hebben gehad. Vooral Piccadilly, waar Stratton House ligt, was heel erg
gehavend: geen huizen verdwenen, maar enorme kraters in de straat; overal de ramen
uit; ook een aantal op Stratton House, o.a. een op mijn kamer, die er pas ingezet is.
Tijdens de lunch wandelde ik naar de Strand; héél veel schade en nog vrij wat
brandende en smeulende gebouwen. Veel dooden en gewonden. City Temple
verwoest, Leicester Square zag er vreeselijk uit volgens de verhalen van onzen
marechaussee die er vlak bij woont.
Ook weer eenige schuilkelders getroffen met honderden menschen. De bekende
econoom Lord Stamp en zijn vrouw en zoon592 gedood. Volgens de Duitschers was
dit een wraakneming voor de zware raid van de R.A.F. op Berlijn op 10 dezer. Nu
gaat de vendetta natuurlijk weer van onzen kant voort enz. enz. - - -

Vrijdag 18 april 1941
- - -593
Met Van Bylandt, Michiels, Generaal Verniers van der Loeff en Van Vredenburch
de situatie in het Verre Oosten besproken. Michiels had juist een en ander op het
Foreign Office vernomen, dat wel van belang is; de situatie in de Balkan ziet men
zeer ernstig in; ‘the situation in Egypt is not taken too dramatically’. Het schijnt, dat
Japan eerst zal beginnen, als Suez door de Duitschers is genomen (??). Eden is er
erg voor, dat wij nu met de Engelschen en Australiërs op de basis van de
Singapore-besprekingen een vaste afspraak maken594. Nu Amerika als deelnemer en
niet, als tevoren, als waarnemer, medewerkt aan de nadere stafbesprekingen, die
vandaag in Singapore beginnen, en Cordell Hull meer geneigdheid tot samenwerking
toont, stelt Eden voor dat Halifax
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O.J. Stamp-Marsh en W.C. Stamp.
Aantekeningen weggelaten.
Het eindverslag van de stafbesprekingen die tussen Nederlandse, Britse en Australische
vertegenwoordigers in februari 1941 in Singapore gehouden waren, moest door de betrokken
regeringen zijn goedgekeurd, voordat het ten uitvoer gelegd kon worden; voor de tekst zie
DBPN, II, verslag ADA-conferentie Singapore, 26 februari 1941.
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en Loudon de V.S.A.-Regeering zullen verzoeken den Japanners mede te deelen, dat
Amerika een verdere Zuidwaartsche penetratie van Japan even ernstig zal opnemen
als wij. Wij stelden samen een telegram op aan Welter en Van Kleffens om hun
instemming met een dergelijke opdracht aan Loudon te vragen595.
Ik kreeg bezoek van kapitein Prof. de Boer, dien ik voor Indië heb geengageerd
om aan de Britsche Rubberresearch mede te werken; hij had reeds interessante dingen
te vermelden; geluncht met Van de Stadt in de Savoy die weer erg gehavend is. - -

Zaterdag 19 april 1941
- - -596
Geluncht met Ir. Woltjer in het Britsch-Indische restaurant, dat op de
benedenverdieping vrij ernstig gehavend bleek uit de raid van Woensdag. Ik had ook
Generaal Verniers van der Loeff uitgenoodigd. Woltjer is een scheepsbouwkundig
ingenieur, die destijds met jou en mij de reis naar Nieuw York samen op de Zaandam
heeft gemaakt597. Hij was enkele dagen voor zijn vertrek nog bij Frans en Lydi Bouman
geweest (hij is bij de Holland-Amerika Lijn). Hij had hun echter niet verteld, dat hij
van plan was met vijf anderen met een klein motorbootje naar Engeland te ontsnappen.
Ze hadden het bootje in een mestschuit, overdekt met stroo, naar de Zuid-Hollandsche
wateren gebracht en waren vandaar vertrokken. De eerste keer mislukte het, omdat
de motor weigerde; de tweede keer hadden ze meer geluk, maar de Duitschers werden
toch gealarmeerd door de motor en onmiddellijk richtte men zes zoeklichten op hen,
maar daar voeren zij onderdoor. De reis naar Lowertoft duurde 25 uren met nogal
slecht weer; 't bootje was maar 15 voet lang.
Aan de Engelsche kust aangekomen werden zij opgepikt, drijfnat; de Home Guards
dachten aan een invasie of zoo iets. Maar spoedig was de zaak opgeklaard en kregen
ze rum, sigaretten en Britsche uniformen en werden naar Londen gebracht, waar zij
natuurlijk door allerlei autoriteiten werden verhoord over de toestanden in Holland.
Ook Van der Loeff en mij vertelde hij heel veel, wat ik hier natuurlijk niet behoef
op te schrijven; de geest moet-enkele uitzonderingen daargelaten - uitstekend zijn,
ook onder de schooljeugd: steeds meer anti-
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Zie ook p. 285.
Aantekening weggelaten.
Deze reis was gemaakt in 1939, toen Hart het Indische paviljoen op de New York's World's
Fair in New York opende.
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Duitsch en nog meer zelfs anti-N.S.B. Voedseltoestand598, gelukkig, voorloopig nog
niet al te groot. Ieder luistert naar de B.B.C. Radio Oranje wordt, hetgeen ik wel
verwachtte, niet erg goed beoordeeld. Veel trouw aan H.M. en aan de Regeering!
Voedseltoestand zal volgende winter wel slecht zijn. Weinig enthousiasme bij de
Duitschers. Hij was 't met mij eens, dat met een beetje fantasie en moed wij wel
eenige vooraanstaande Nederlanders hierheen kunnen krijgen.

Zondag 20 april 1941
- - -599
Vannacht hebben we hier op Hatch End een korte bomaanval gehad. Er was veel
gerucht van Duitsche vliegtuigen, nogal laag en zwaar afweergeschut, vermoedelijk
bestemd voor Londen, en op weg daarheen. Ik was juist in bed, toen 't lawaai veel
erger werd. Plotseling 't bekende, maar in een heelen tijd niet gehoorde geratel als
van een snel uit de lucht naderende sneltrein en toen met een geweldig-krakende slag
de ontploffing; onmiddellijk gevolgd door nog een. Ik kleedde mij zoo goed en zoo
kwaad als 't ging in t' donker aan - de electrische geleiding had 't dadelijk begeven en ging op straat kijken. Meteen barstten weer twee zware bommen en even later
nog twee iets verder. Ik schatte de twee eerste op zoowat een halve kilometer afstand,
maar later bleek, dat 't wat verder weg was, maar dat het heel zware waren. Ik hoor
dat er hier in de buurt vannacht ruim 160 brandbommen zijn neergekomen, die gauw
gebluscht waren. Heel wat menschen in onze buurt brachten den nacht in hun
schuilkelders in de tuin door, m.i. vrij nutteloos. Londen heeft het weer vrij erg gehad,
maar niet zooals Woensdag.

Maandag 21 april 1941
- - -600
Werd om elf uur opgebeld door Gerbrandy, of ik dadelijk wilde deelnemen aan
een bespreking bij admiraal Furstner over de Singapore-plannen voor gezamenlijke
oorlogvoering, als Nederlandsch-Indië, Malaya (Hongkong!) of Australië door Japan
worden aangevallen, of als Japansche strijdkrachten in Fransch-Caledonië,
Zuid-Indo-China of de Golf van Siam komen of den breedtegraad 0 overschrijden601.
Ik zei dat onze Generaal Verniers van der Loeff erbij moest zijn, als militair
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Blijkbaar is ‘voedseltekort’ bedoeld.
Aantekening weggelaten.
Aantekeningen weggelaten.
Voor de tekst zie DBPN, II, verslag ADA-conferentie Singapore, 26 februari 1941.
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adviseur van mijn Minister in de eerste plaats. Eerst wilde Gerbrandy dat niet en
toen was Van der Loeff niet te bereiken.
Ik aarzelde of ik komen zou, omdat de admiraal er niets mede te maken had, maar
vond het tenslotte beter om wél te gaan; nu Buitenlandsche Zaken en Defensie er
ook zouden zijn, ware het hoogst ongewenscht, als Koloniën niet vertegenwoordigd
zou zijn bij een bespreking, die speciaal op Indië sloeg. Ik protesteerde echter zeer
nadrukkelijk tegen de onnoodige korte oproeping en tegen het niet uitnoodigen van
Generaal van der Loeff; 't was geloof ik meer onhandigheid van Gerbrandy dan opzet.
De geheele bespreking, waar ook onze Gezant602 bij aanwezig was, bleek overigens
slechts te dienen om Gerbrandy in te lichten over de draagwijdte van de voorstellen,
opgemaakt te Singapore door onze, de Britsche en Australische militaire en
marine-vertegenwoordigers onder leiding van den Engelschen opperbevelhebber in
het Oosten, Air Marshall Brooke-Popham. De voorstellen gaan - gelukkig - thans
héél ver. Na de bespreking met Dyxhoorn, Van Bylandt, Admiraal Furstner geluncht
bij Minister Gerbrandy.
's Middags met Michiels en Van Bylandt een telegram opgesteld aan de beide
ministers te Batavia603, of zij accoord gaan met stappen te Washington door onzen
gezant604 samen met Halifax605.
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E.F.J.M. Michiels van Verduynen.
E.N. van Kleffens en Ch.I.J.M. Welter.
A. Loudon.
De tekst van dit telegram luidde: ‘Voor beide Ministers. Inhoud Uw IV en IW is door Michiels
aan Butler medegedeeld. Bij een bespreking 21 dezer met Eden bleek Halifax gerapporteerd
te hebben, dat Cordell Hull meer dan vroeger geneigd was tot een soort van verklaring
gezamenlijk en parallel met de Nederlandsche en Britsche Regeering. Basis van die verklaring
zou volgens Eden kunnen zijn, dat, mocht Japan eenige verderen major move maken in
zuidelijke richting, het belang van Amerika, Groot-Brittannië en Nederland gezamenlijk en
identiek zou worden beinvloed. Indien Vereenigde Staten een andere bewoording of verklaring
wenschen, zou Britsche Regeering dit gaarne overwegen. Eden heeft heden aan Washington
geseind of Amerikaansche Regeering nu tot zoodanige gezamenlijke verklaring bereid zou
zijn en heeft Michiels gevraagd of Gezant Washington stappen Halifax zou willen
ondersteunen. Michiels heeft erop gewezen, dat in verband met mogelijkheid dat publieke
verklaring Japan face zou doen verliezen, hij eraan hecht, dat zoodanige verklaring langs
gebruikelijke diplomatieke kanalen aan Japan zou worden gedaan. Eden was hiermede
accoord en zou terstond aan Washington telegrafeeren. Eden heeft Winant gevraagd stap te
ondersteunen, hetgeen toegezegd.
Gelieve aanstonds seinen of ik Loudon overeenkomstig bovenstaande kan instrueeren; heb
hem ingelicht.
Tot onze verwondering bleek Eden nog geen kennis genomen van resultaat bespreking
Singapore 25 Februari’. BZ, LA: Geheim Archief/DZ D 2; geheim cijfertelegram NP-NR,
22 april 1941; parafrase.
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Dinsdag 22 april 1941
- - -606
De internationale organisatie voor de thee-propaganda, waarin ik voor Indië zitting
heb, had geweldige interesse voor de theestrooierij in Nederland607 en heeft van de
R.A.F. gedaan gekregen, dat zij een serie photo's heeft mogen maken van de piloten,
die dat werk hebben uitgevoerd; de photo's zijn zeer goed geslaagd: men ziet de
vliegers op het punt in de ‘bombers’ te stappen met een groote bak met theezakjes
(photo's ingeplakt achter in deel II van het dagboek608). Ik zond een stel naar Indië
en een stel aan Prins Bernhard, die door Indië daarover ook is aangezocht.
's Middags een bespreking onder leiding van Minister Gerbrandy om de bepalingen
over vijandelijk gebied toe te passen op Roemenië, Bulgarije en Hongarije conform
een Britsch voorstel; ieder was het daarmede eens609. Voorts voor Italië en onbezet
Frankrijk. Met 't eerste was men 't ook algemeen eens; ik stelde voor Italië te verklaren
tot ‘door den vijand bezet gebied’ (wij zijn nl. niet in oorlog met Italië), hetgeen voor
Mussolini veel hatelijker is dan een oorlogsverklaring. Men was algemeen accoord,
doch ik vond 't noodig om Welters instemming te vragen. Over onbezet Frankrijk
wint Buitenlandsche Zaken bij het Foreign Office nadere inlichtingen in, omdat men
momenteel niet precies weet hoe de Engelschen thans tegenover het probleem staan610.
Sedert Darlan met zijn anti-Britsche politiek in Vichy de overhand heeft en Pétain
steeds meer op den achtergrond raakt, is mijn sympathie voor onbezet Frankrijk zeer
getaand. - - -
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Aantekening weggelaten.
Zie p. 276.
Niet aangetroffen.
Deze waren vastgesteld in KB A 6 van 7 juni 1940, Staatsblad 1940. De definitie van
‘vijandelijk gebied’ in dit KB maakte het onmogelijk het toe te passen op met Duitsland
samenwerkende landen zoals bijvoorbeeld Hongarije. De oplossing werd gevonden in de
mogelijkheid om bepaalde landen met vijandelijk gebied ‘gelijk te stellen’; Staatsblad 1941,
no. B 30.
Ondanks aandrang van de Britse regering bleef Welter zich verzetten tegen het gelijkstellen
van onbezet Frankrijk met vijandelijk gebied, omdat daardoor de nog bestaande
handelsbetrekkingen van Nederlands-Indië met Vichy-getrouwe Franse koloniën zouden
moeten worden verbroken. Correspondentie hierover in BZ, LA: Groot Archief/EZ CHZ O
8a.
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Woensdag 23 april 1941
- - -611
Heb eens met Van Bylandt mijn oude hobby van de uitgifte van een Oranjeboek
besproken; daar dring ik al sedert Augustus 1940 op aan612. Welter heb ik er voor
opgewarmd destijds in den Ministerraad te bespreken en later op 13 October
Steenberghe. Van Kleffens had echter altijd uitvluchten: 't werd toch niet gelezen;
er was geen materiaal voor; zijn menschen hadden geen tijd. Later zei hij steeds, dat
men er mee bezig was, maar er gebeurde niets en het is toch zoo uitermate belangrijk.
Ik liet Van Bylandt mijn nota daarover (zie knipselboek) van ± 15 October lezen613.
Hij was er aanstonds enthousiast voor, evenals Van Vredenburch, met wie hij het
besprak. Hij heeft aanstonds aan Van Kleffens in Indië geseind, precies met mijn
argumenten van October en met het voorstel aanstonds een commissie van de erbij
betrokken departementen te benoemen onder leiding van den Vice-President van de
Raad van State, Beelaerts van Blokland, hetgeen ik ook al in October '40 had
voorgesteld614. Ben benieuwd, of Van Kleffens er nu in treedt; ik vrees van niet: wat
er over Nederland's wederwaardigheden z.i. te vertellen valt, heeft hij zelf al
beschreven in zijn ‘the Rape of the Netherlands’ (met zichzelf als centrum!).
Maar misschien komt het Oranjeboek er tenslotte toch, zooals 't met
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Aantekeningen weggelaten.
Zie p. 164-165.
In het manuscript staat: ‘gegeven’.
Het telegram luidde: ‘Voor Van Kleffens. Het lijkt mij zeer noodig dat spoedig begonnen
wordt met de voorbereiding van het Oranjeboek; 1 ter officieele boekstaving van de
Nederlandsche politiek voor en na de invasie, tevens benadrukkend de wettigheid en realiteit
der huidige Regeering; 2 ter weerlegging van te verwachten intrigues der vredesconferentie,
als zou Nederland in feite practisch geen weerstand hebben geboden; 3 teneinde de activiteit
der Nederlandsche Regeering te Londen vast te leggen, vooral op het gebied van hare
deelneming aan de oorlogvoering; 4 verwacht een gunstigen invloed op de publieke opinie
in de overzeesche gewesten nu, en later in Nederland; 5 idem buitenland ontzenuwen
overdreven verhalen over het optreden in Nederland van de Vijfde Colonne; 6 verschijning
is noodig ter beantwoording van het Duitsche Witboek.
Teneinde te kunnen beschikken over een zoo volledig mogelijke documentatie betreffende
het buitenlandsch beleid geef ik in overweging, dat U met den Gouverneur-Generaal de
mogelijkheid bespreekt, dat rapporten, speciaal die uit Berlijn, ter beschikking worden gesteld
en spoedig herwaarts worden gezonden. Ik ken geen deugdelijke argumenten waarom de
ministerraad tot dusverre geen initiatief heeft genomen inzake het Oranjeboek, sinds aankomst
der documenten van Von Sponeck. Het is mij bekend, dat Minister Gerbrandy met het
denkbeeld accoord gaat. Gelieve mij seinen Uwe meening’. BZ. LA: Geheim Archief/DZ E
I 18 (3); geheim cijfertelegram nos. 17-18; 26 april 1941.
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mijn voorstel over de ravitailleering van Nederland is gegaan: in Juni 1940 bijkans
geridiculiseerd door Handel, Nijverheid en Scheepvaart en nu, sedert November
1940 zoowat hun belangrijkste onderwerp615.
---

Donderdag 24 april 1941
Op mijn aanwijzingen stelde mijn medewerker Gomperts een nota samen over de
mogelijkheid om aan de Koninklijke Besluiten, die nu door de Koningin worden
geslagen in de plaats van wetten, ook een straf tegen overtreding te verbinden616. Men
heeft daartegen tot nu toe opgezien, omdat in normale tijden aan Koninklijke Besluiten
geen straf kan worden verbonden. M.i. is die schroom te verklaren, doordat men
onze huidige Koninkijke Besluiten veel te sterk ziet als voortzetting van die andere617,
die algemeene maatregelen van bestuur waren, terwijl onze huidige K.B.'s bedoeld
zijn als volledige wetten, waartoe de omstandigheden aan de Kroon ten volle de
bevoegdheid geven, dus ook om straffen uit te vaardigen. Dit schijnt mij vooral
noodig voor K.B.A 6, dat handel met den vijand verbiedt. Als men weet, dat men de
kans loopt later in Holland te worden vervolgd (of nu voor den Indischen rechter,
want dat is ook nog een mogelijkheid) dan zullen sommigen misschien beter op hun
tellen passen.
Ik ben allang van deze opinie. Ben benieuwd, of ook in deze de tijd mij gelijk zal
geven! - - -

Vrijdag 25 april 1941
- - -618
Met twee van de zes menschen die onlangs per motorbootje uit Holland zijn
ontsnapt619 bij Sir Frederick Leith-Ross als Director-General of Economic Warfare
geweest, nl. Ir. Woltjer van de Holland-Amerika Lijn en Klein, een handelaar in
electriciteitsartikelen, die nog onlangs in Duitschland en Weenen was.
Ik dacht dat ze Leith-Ross en zijn technische medewerkers nogal wat belangrijke
gegevens zouden kunnen verstrekken over Duitsche tekorten, blijkend uit opdrachten
van de Duitsche krijgsmacht en de beschikbaarstelling van grondstoffen daarvoor.
Dat viel me, eerlijk gezegd,
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Zie p. 44-48, 87-91, 153-154, 230-231 en 234.
Deze nota is niet aangetroffen in het Londens Archief van Koloniën.
Die van vóór 10 mei 1940.
Aantekening en kranteknipsel weggelaten.
Zie p. 283.
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niet bijster mee: wel wisten zij een aantal interessante dinge n te vertellen over den
aanbouw van een 30tal mijnenvegers voor Duitschland, o.a. bij Wilton en Quito in
Rotterdam620, over de Hoogovens in IJmuiden en over geregelde Duitsche convooien,
vooral met hout, van 10-15 schepen elke week bij Scheveningen. Ook over
mislukkingen, die zij eenige malen op het strand hadden gezien van Duitsche pogingen
om met schuiten tanks aan land te zetten.

Zaterdag 26 april 1941
- - -621
Men is hier nu toch wel bezorgd over de situatie en de Regeering probeert ook in
het geheel niet den ernst ervan te verbloemen. Wél geeft men heel hoog op van de
enorme uitbreiding van de Amerikaansche oorlogsproductie, vooral aan vliegtuigen,
tanks en schepen, maar de stakingen in de V.S.A. zijn zéér omvangrijk (600.000 man
alléén al in de steenkolenmijnen) en de invloed daarvan begint zich al te doen gevoelen
in afhankelijke bedrijven, waarin géén staking is. En met de hulp voor de scheepvaart
(convoyeering, requisitie vreemde schepen622) schiet Roosevelt ook niet erg op; hij
ként 't Amerikaansche volk en wil zich door de publieke opinie laten leiden, maar
als 't dan maar niet te laat komt. Uiterlijk is men hier over de Amerikaansche hulp
erg enthousiast, maar er zijn symptomen, dat men genoeg heeft van woorden en zich
ergert over het gemodder in de V.S.A., die dit toch als ook hun oorlog beschouwen.
Ik schreef je voor het eerst weer een langen brief via Cook (postbus 506, Lissabon),
omdat ik maar niets van je hoor en, naar ik vermoed, jij ook niet van mij. 't Zal wat
langer duren dan via 't adres in Zwitserland, maar er is misschien meer kans op succes.

Zondag 27 april 1941
Het is een afschuwelijk idee, dat de Duitschers nu ook Athene hebben bezet623; ik
denk, dat over een week het heele Britsche leger wel uit
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Meer gegevens over opdrachten aan Wilton-Feyenoord ten behoeve van de Duitse autoriteiten
in De Jong, Het Koninkrijk, IV, 203, 205.
Aantekening en kranteknipsel weggelaten.
Op 10 april had Roosevelt bekend gemaakt, dat de Amerikaanse marine op de Atlantische
Oceaan konvooien zou eskorteren en beschermen. Dezelfde dag diende hij bij het Congres
een wetsvoorstel in ten einde Duitse en Deense schepen die in Amerikaanse havens
vastgehouden werden, te requireren voor eigen gebruik. Zie Langer en Gleason, Undeclared
War, 425-428.
Het Griekse leger had op 24 april gekapituleerd.
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Griekenland weg zal zijn, als het hun althans gelukt. En dan is de ‘overwinning’ een
tweede Duinkerken! Over Egypte schijnen de Engelschen volgens Michiels vrij
gerust; Griekenland is - en was van den aanvang af - een verloren zaak, maar ik ben
het eens, dat de Engelschen om politieke redenen en om repercussies in de geheele
Middellandsche Zee te voorkomen, wel ‘iets’ moesten doen. Overigens is men zeer
bezorgd over de houding van Spanje en Portugal. 't Gebeurde met Joego-Slavië zal
zeker de weerstand tegen deelneming aan den oorlog in Spanje verminderen. De
Engelschen zijn behalve uit Tobruk nu weer geheel uit Lybië verdreven.
Overigens vermag ik zelf de situatie bepaald niet als bijster wanhopig te zien en
ben veel optimistischer dan een half jaar geleden. Maar momenteel is er hier nogal
wat bezorgdheid en veel critiek, vooral uit Australië en de V.S.A. - - -

Maandag 28 april 1941
- - -624
De critiek richt zich vooral op drie punten: a hoe kwam zulk een sterke Duitsche
legermacht, zoo zwaar gemechaniseerd, in Noord-Afrika? b Waarom is men aan
zoo'n hopelooze campagne in den Balkan begonnen? c Wat heeft Eden in 's hemels
naam tijdens zijn maandenlang verblijf in de Near East bereikt en wat is de houding
van de Turken?
Het onder a genoemde is inderdaad volkomen onbegrijpelijk: men vraagt zich hier
ernstig af, of de Duitschers door de Franschen in Tunis actief of passief zijn geholpen.
Uitvoerige besprekingen met Minister Steenberghe en zijn medewerkers over de
Indische tegenvoorstellen inzake de ravitailleering van het Moederland625; wij zullen
nu wel spoedig daar orders plaatsen, zij het in het algemeen voor belangrijk geringere
hoeveelheden dan daar aangenomen. Voor sommige Indische denkbeelden: aankoop
daar van 300.000.000 sigaretten, van katjang idjoe als kindervoedsel (vitamine C),
van zeep, voel ik heel veel, maar Handel en Nijverheid blijven wat sceptisch. Maar
ook dat krijg ik t.z.t. wel door. - - -

Dinsdag 29 april 1941
- - -626
In Griekenland loopt het snel af; het grootste ‘succes’ zal zijn, als men er zonder
al te groote kleerscheuren goed uitkomt.
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Aantekening weggelaten.
Zie p. 273.
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Geluncht met Van de Stadt: op diens verzoek bestuurslid geworden van het
Netherlands Welfare Committee voor Soldiers and Sailors, dat enorm veel doet om
onze strijdkrachten en schepelingen het leven te veraangenamen door het verstrekken
van boeken, spelen, versnaperingen, tochtjes in Engeland, enz. Het geld komt voor
een groot deel uit Indië; Van de Stadt is voorzitter.
Olyslager van de Mij. ‘Nederland’ vertelde mij, dat men graag een Nederlander
zou hebben bij de vrijwillige brandwacht van de St. Paul's Kathedraal; men vond 't
wel mooi als een geallieerde zou medewerken aan de bewaking van deze als
symbolisch hoofdmonument van Londen beschouwde kerk; het is voor
Woensdagavonds en dan kan Olyslager zelf niet wegens directievergadering. Ik snak
er allang naar om naast mijn ‘papieren’ oorlogswerk ook eens een klein practisch
steentje bij te dragen aan den oorlog en dit leek mij een eervolle en heel sympathieke
baan. Ik heb het dus dadelijk aangenomen, intusschen bewust, dat het op St. Paul's,
die tot dusverre op nogal wonderbaarlijke wijze aan vernieling is ontsnapt, af en toe
wel eens wat ‘onrustig’ zal zijn. Maar ik ben overtuigd, dat jouw grootste wensch in
dezen tijd zeker niet zou zijn, dat ik alleen voor mijn ‘veiligheid’ zorg. - - -

Woensdag 30 april 1941
- - -627
Uitvoerige besprekingen gehad vandaag met de Board of Trade en de Cotton
Board: de Engelsche katoenindustrie is erg achter met de toegezegde leveringen van
textielen naar Indië, welke ik het vorig jaar tot een bedrag van £ 2.5 millioen aan
orders had voorbereid. Met de terecht, zelfs veel te laat, door de Regeering
doorgevoerde concentratie van de Britsche industrie op oorlogsproductie is deze
achterstand noch te laken, noch dient zij te verwonderen. Alleen hadden de Britten
ons niet telkens mogen geruststellen en daardoor hebben zij ons belet om tijdig elders
te voorzien, hetgeen erg bedenkelijk is i.v.m. den toestand in het Verre Oosten en
de kans op afsnijding van onze verbindingen.
Juliaantje's verjaardag; ik vind het nog steeds verkeerd, dat H.M. haar naar Canada
heeft gezonden. Als de Engelsche prinsesjes hier konden blijven, konden de
Hollandsche dat ook. Er zijn heusch nog wel rustige en vrij veilige plekken in dit
belaagde land.
De Engelsche strijdkrachten schijnen - zie hiernevens628 - nog vrij goed uit
Griekenland te zijn weggekomen en zooals ik wel verwachtte,

627
628

Aantekeningen weggelaten.
Kranteknipsel niet opgenomen.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

292
wordt dit als een ‘succes’ geboekt. In zekeren zin en alles in aanmerking nemend, is
dat misschien juist. - - -

Donderdag 1 mei 1941
- - -629
Gisteravond mijn eerste brandwacht in St. Paul's. Mijn ploeg bestaat vooral uit
architecten, schilders, enkele ambtenaren, een reeder. Men eet eerst om ± 7.30
namiddag in een onaanzienlijk maar vrij goed Zwitsersch restaurantje, Diviani, in
New Gate Street vlak bij de Kathedraal (± 10 personen) en gaat dan gezamenlijk
naar de ‘Crypt’ (kelder) van de kerk, waar de Headquarters van de Firefighters zijn.
Ik kreeg een zwarte helm met ‘nr 9’ erop, een alles bedekkende blauwe overall,
gasmasker, oogbeschermende bril, sleutel met koppel en electrische lantaren, een
‘plan’ van de Kathedraal en een speciale pas. Eerste taak is de ‘aardrijkskunde’ van
de zoowat tien hoogst ingewikkelde verdiepingen van kerk en koepel in mijn hoofd
[te] krijgen: ontzettend ingewikkeld, vooral in 't pikdonker (op de meeste plaatsen
kan men bij zijn rondes geen licht maken, omdat alle ramen en vele deuren eruit
zijn).
De ‘dienst’ bestaat uit 1½ ronde (minstens!) (± 1600 treden op en af: 28
trappenhuizen, die je tenslotte allemaal zult moeten kennen), oefeningen met
‘stirrup-pumps’, instructie, hoe je brandbommen met zandzakken moet attakeeren
enz. 2¼ uur wacht op de ‘look-out’ in de koepel en dan, als er geen raid is, slapen
op een hééle vieze matras, volledig gekleed (zónder helm en schoenen!) onder hééle
vieze dekens in den kelder. Maar 't geheel is uiterst fascineerend en romantisch in
die enorme, fantastische kerk: zeer avontuurlijk, maar - er was dien nacht geen alarm.
Hoe 't dan is??

Vrijdag 2 mei 1941
- - -630
De situatie in Irak geeft al een tijdlang aanleiding tot bezorgdheid (olieterreinen
en pijplijnen van Mosoel naar de Middellandsche Zee, voor de Engelschen van
geweldig belang). Reeds een tijdje geleden heeft Raschid Ali, een politieke agitator,
die sterk pro-As schijnt te zijn, zich door een staatsgreep meester van de Regeering
gemaakt631. De Engelschen waren ‘worried’ en zonden wat troepen via de Perzische
Golf,
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Zie p. 274.
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waartoe zij op grond van een verdrag met Irak gerechtigd zouden zijn. Eerst liet
Raschid Ali dat toe, maar nu er meer Britsche troepen komen, schijnt hij zich te
willen verzetten632. Wat voor heksenketel is Adolf hier nu weer aan 't brouwen?
Gisteren een heel interessante lunch van de Anglo Batavia Society in de Savoy:
speeches door Sir Archibald Sinclair, Minister for Air, Butler, Undersecretary for
Foreign Affairs. Ditmaal was Gerbrandy stellig de beste: zijn Engelsch is erg
vooruitgegaan. Sinclair maakte niet veel indruk op mij: wil veel te veel Winston
Churchill nadoen. Er waren 3-400 menschen en voor de Nederlandsche zaak hier
een uitstekende propaganda.
Er is blijkens mededeeling van Steenberghe weer kwestie in 't kabinet: nieuwe
pogingen om Dyxhoorn te wippen en Furstner minister te maken. Ik vind 't klein
gedoe en maak me er niet langer erg druk over.
De beide Ministers633 in Indië, die in Manilla Air Chief Marshall Brooke-Popham,
den Engelschen Opperbevelhebber in 't Verre Oosten, hebben ontmoet634, doen,
voorzoover ik kan nagaan, in Indië uitstekend werk. Welter's speech erg flink; hoop,
dat dit niet slechts uiterlijkheid is en dat deze reis zijn weifelmoedigheid doet
verdwijnen.

Zaterdag 3 mei 1941
- - -635
Eindelijk aan het werk geslagen voor mijn lezing van den ‘Nederlandschen Kring’
op a.s. Maandag over Rijksproblemen na den oorlog (verhouding Nederland, Indië,
Suriname, Curaçao op politiek, economisch, financieel en cultureel gebied na den
oorlog); nogal een erg moeilijk probleem. 's Middags een sherry party bij mijn collega
Clauson, hoofd van den Economischen Dienst van het Britsche Colonial Office. De
aanblik uit zijn raam in Kensington is nogal luguber: een heele serie huizen vlak
naast hem is compleet weggebomd. Onrustige nacht: golf op golf van vliegtuigen en
zwaar afweergeschut, maar ditmaal geen
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De Britse regering mocht met toestemming van de Iraakse regering over Iraaks grondgebied
troepen naar de basis Basra brengen; zie Woodward, British Foreign Policy, I, 574-578.
E.N. van Kleffens en Ch.I.J.M. Welter.
Van Kleffens en Welter hadden Brooke-Popham ontmoet in Manilla bij de gouverneur van
de Filippijnen, Sayre. Gedrieën waren zij van mening, dat er een gesloten front bestond van
Australië tot Singapore. Van Kleffens kende aan deze bespreking slechts waarde toe als een
demonstratie naar buiten. BZ, LA: Geheim Archief/DZ D 2; geheim cijfertelegram nos.
329-332, 11 april 1941 van Loudon te Washington.
Aantekeningen weggelaten.

G.H.C. Hart, Het dagboek van dr. G.H.C. Hart

294
bommen bij ons; klaarblijkelijk heeft Liverpool ditmaal een heele zware nacht gehad.
Een gunstig ding is de geregeld stijgende verliezen van de Duitsche nacht-raiders.
Ik wou, dat ik wat meer wist over de werkelijke situatie in Irak.
Nog altijd geen enkele brief van jou; er zijn anderen, die ook nooit iets krijgen,
terwijl sommigen practisch wekelijks brieven krijgen, dikwijls zelfs vrij openhartige.
't Is onbegrijpelijk en buitengewoon ergerlijk en deprimeerend. - - -

Zondag 4 mei 1941
- - -636
Den heelen dag aan mijn lezing voor morgen gewerkt.
Dertien Duitsche nachtvliegers neergehaald; dat gaat mooi vooruit, maar voor de
Duitsche luchtmacht is dit natuurlijk zonder beteekenis; misschien wel op den duur
voor hun moreel. In ieder geval wel een vooruitgang op de situatie van nog slechts
enkele maanden terug, toen men nog volkomen weerloos scheen. Maar de schade in
verschillende groote steden wordt langzamerhand wel zéér bedenkelijk; men valt
tegenwoordig vooral de groote havenplaatsen aan en van wat in de havens zelf voor
schade wordt aangericht, hoort men heel weinig.
De Britten doen zelf ook wel groote schade, vooral aan Hamburg, Kiel en Bremen,
maar ik vrees nog altijd lang niet zooveel als de Duitschers hier.

Maandag 5 mei 1941
--Mijn lezing heeft gelukkig nogal een erg gunstig onthaal gevonden; er waren ruim
dertig menschen. Er was een uur debat, waaraan Gerbrandy, Beelaerts van Blokland,
Vice-President van de Raad van State, en Van Tets, Directeur van het Kabinet van
de Koningin, deelnamen. Het bleek overigens voor de zooveelste maal, hoe weinig
al deze menschen van Indië en van zijn plaats in ons Rijk afweten.
Ik bemerk, dat ik op Donderdag verzuimd heb te vermelden, dat, terwijl ik in
Londen was, mijn brave Poelang door een auto is overreden tot grooten schrik van
hemzelf, maar nog veel grooteren van Margitt, mijn Hongaarsche huishoudster, die
volkomen overstuur was. De Dierenarts verzorgde Poelang's wonden, die niet ernstig
bleken en nu al-
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weer aardig aan 't genezen zijn. Ik ben wel erg blij, dat het goed is afgeloopen.

Dinsdag 6 mei 1941
- - -637
Goddank, eindelijk, eindelijk weer een brief van jou; de eerste in ruim twee
maanden. 't Nieuws is in 't algemeen niet te slecht - - - Je had van mij ook héél lang
niets gehoord; de eerste brief in drie maanden bijna was de mijne van 5 Maart, dien
Welter in Lissabon voor mij had gepost.
Wat ik reeds lang verwachtte is bezig te gebeuren: de Duitschers laten Turkije
voorloopig met rust en gebruiken de eilanden in de Egeïsche Zee als ‘stepping stones’
voor 't overtrekken van een beek: komen aldus vanzelf aan de Italiaansche
Dodecanesus. Waarom hebben de Engelschen die destijds niet veroverd toen zij door
de baai waren638?

Woensdag 7 mei 1941
- - -639
Eden hield een zwakke, Lloyd George een défaitistische (maar knappe), Churchill
een meesterlijke (maar vrij sombere) rede over den politieken toestand en over de
hulpverleening aan Griekenland in de House of Commons640: de Regeering stelde
zelve de motie van vertrouwen, die met 447 tegen 3 werd aangenomen. Toch is er
meer ongerustheid en critiek over den gang van zaken dan ooit te voren, m.i.
bepaaldelijk ongemotiveerd, al is er zeker geen reden tot groote opgewektheid.
Men zegt openlijk, dat Eden's reis naar de Near East een volkomen mislukking is
geweest en zelfs van Churchill wordt gezegd, dat hij met zijn krachtige taal zijn
tegenstanders wel tot zwijgen brengt, maar hen niet vermag te overtuigen, dat alles
in orde is.
Welter en Van Kleffens hebben, tezamen met den Gouverneur-Generaal,
voorgesteld zekere maatregelen tot uitruiling van Duitsche geinterneerden in Indië
tegen terugzending naar Indië van gevangen Indische ambtenaren. Het kabinet wil
er m.i. terecht niet aan641.- - 637
638
639
640
641

Aantekeningen en kranteknipsel weggelaten.
Zie ook p. 276.
Aantekeningen weggelaten.
Tekst in James, Churchill. Complete speeches, VI, 6387-6399.
Op 21 april stelden Welter en Van Kleffens met instemming van Van Starkenborgh voor de
Duitse geïnterneerden in Nederlands-Indië te laten vertrekken in ruil voor overkomst naar
Nederlands-Indië van ‘Nederlanders, al of niet geïnterneerd, wier aanwezigheid hier in Indië
van belang is...’. Zij waren zich bewust van de bezwaren van zo'n ruil, maar meenden, dat
continuering van de internering in Nederlands-Indië niet begrepen zou worden en kritiek op
de kroon en het kabinet zou kunnen veroorzaken. Na bespreking van dit voorstel in de
ministerraad antwoordde Gerbrandy op 27 april, dat het kabinet het voorstel afwees, omdat
1 het plan geïnterpreteerd kon worden als toegeven aan Duitse pressie, 2 de Duitse autoriteiten
steeds opnieuw Nederlanders zouden kunnen blijven interneren, 3 niet verwacht kon worden
dat Groot-Brittannië aan de uitvoering zou willen meewerken, 4 de toestand in de Pacific
niet gunstig was voor de uitvoering van dit plan en 5 de ruil in bezet Nederland misverstaan
zou kunnen worden als bevoorrechting van hooggeplaatsten. Op verzoek van Welter en Van
Kleffens om hernieuwde overweging van hun voorstel antwoordde Gerbrandy op 11 mei,
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Donderdag 8 mei 1941
- - -642
Vannacht mijn tweede brandwacht op St. Paul's: ditmaal een schitterende
maannacht, maar, merkwaardig genoeg, weer geen luchtaanval. Het gezicht om drie
uur 's nachts van den bovensten trans van de koepel (Golden Gate) over het
maanbeschenen, gehavende Londen was tegelijkertijd grandioos en luguber: overal
open plekken en verbrokkelde ruïnes. Vanwege het mooie weer maakten we een
langen tocht langs de hooge dakgoten, hetgeen voor mij een geheel nieuwe en niet
in alle opzichten aantrekkelijke gewaarwording was. Maar kan men als Hollander
achterblijven? Wat de Engelschen kunnen, kunnen wij natuurlijk ook en
langzamerhand wende ik geheel aan die verheven pantoffelparade, die men gewoonlijk
in verband brengt met de dagelijksche (of beter: nachtelijke) werkzaamheden van
den geveltoerist.
Je had me moeten zien, huppelend als een gems over afgronden en rotspartijen.
Maar als er een zware raid is, zal 't daarboven niet bepaald aantrekkelijk zijn!
Enfin, there is a war on! - - -
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