
DEEL I

, Dit alles om de werkelijke oorzaken te verdoezelen en te bedekken.
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet denkbaar zonder Marxistisch
socialisme, dat als reactie nationaal-socialisme en fascisme oproept. Een
volk laat vernedering, haat, ondermijning van al wat het dierbaar is,
bezwaddering van het verleden, hoon en spot van zijn godsdienst,
vernietiging van moraal en zeden en familieleven niet ongewroken. Dit
moet reacties oproepen, die dan ook altijd komen. Admiraal Horthy is niet
denkbaar zonder de Weimar-republiek en het verdrag van Versailles;
Franco niet zonder het rode regiem van Negrin, en gaat u maar door.

Socialisme en nationaal-socialisme zijn broertje en zusje. En zoals er
geen feller haat denkbaar is dan tussen elkaar hatende naaste familieleden,
zo haten deze twee groeperingen elkander.

En wanneer er in de jaren twintig en dertig nationalistische stromingen
ontstonden, dan kan men zeggen: Ons volk had toch nog de weerkracht om
iets op te brengen tegen de niet aflatende voortgezette hetze tegen ons
vaderland, tegen ons Koningshuis, tegen alles wat Nederlands was.

En dit ontgaat de "geschiedschrijver" De Jong, althans dit wil hij niet
zien. De schrijver merkt op, dat het Hitler-gevaar in Duitsland eigenlijk
alleen onderkend werd door de. socialisten en communisten hier in het
land. Allicht. Hun soortgenoten aan de andere zijde det grens werden
gekneveld en voor het grootste deel bekeerd tot het Nazisme. Waar zijn
anders de grote groepen socialisten en communisten gebleven in Duits-
land? Zeker niet allen omgebracht. Doch omgegaan, met de wind, die
voordeel scheen te brengen. Voor de andere Nederlanders maakte het
weinig uit of nu Marxisten of Nazi's de burgerstrijd in Duitsland hadden
gewonnen. Indien de eersten gewonnen zouden hebben, dan zou de
geschiedenis volkomen gelijk verlopen zijn. Alleen zou dr. De Jong dan nu
zich hebben moeten beijveren alle communistische en socialistische
personen en groepen uit de jaren twintig en dertig te signaleren als
voorlopers van het verderfelijke Marxistische regiem, dat dan van de
machtspositie in Duitsland uit de wereld zou hebben geterroriseerd. Zie
naar Oost-Duitsland, waar diezelfde lieden, die Hitler gediend hebben,
thans Ulbricht dienen. Zij zijn zeker niet verslapt in hun knevelende hand.
Integendeel.

En dan de constatering, dat onze defensie niets presteerde in 1940. Hoe
kon het anders? Waar het anti-militarisme zo diep wortel had geschoten in
ons volk dank zij de grondige propaganda van gebroken geweertjes en
weg-met-ons. Een verdedigingsapparaat, dat opzettelijk en systematisch,
speciaal door de S.D.A.P. was beknot en afgebroken, kon niet in enige jaren
worden opgebouwd tot belangrijke sterkte. Pas zeer laat geliefde het de
S.D.A.P. om te gaan en voor defensie te zijn. En wel alleen omdat ons land
toen niet meer bedreigd werd door de horden van Spartacisten en Rosa
Luxemburgen en andere bloeddorstige wezens - daarvoor hadden onze
grenzen volgens onze Marxisten open moeten blijven - doch omdat er een
andere, even afschuwelijke partij in Duitsland had gezegevierd.
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