
REACTIES EN RECENSIES

, Die informatie staat voorop. En het verhaal. De Jong analyseert niet,
komt niet met vragen, houdt zich niet met de diepere achtergronden en
oorzaken bezig maar hij vertelt. En hij vertelt boeiend, aanschouwelijk en
zo, dat de meesten geen moeite hebben om het met hem eens te zijn. De
economische crisis en haar uitwerking, het bezuinigingsbeleid, de belang-
stelling van koningin Wilhelmina voor de defensie, die defensievraagstuk-
ken zelf, geheime kabinetszittingen ... we zien het voor ons. Niet in de
laatste plaats is dat ook te danken aan de zeer geslaagde portretten: Colijn,
De Geer, Gerbrandy, de generaals Reynders en Van Voorst tot Voorst.
Aardig is in dit verband de krachtige rehabilitatie van Gerbrandy, na het
minder gunstige beeld van de verslagen van de Enquêtecommissie. En het
genuanceerde beeld van de figuur van De Geer is ook een aanwinst. Lang
niet de enige natuurlijk.

Wat De Jong bovenallaat uitkomen is het conservatieve beleid, dat de
nodige aanpassing belette. Nu is bij het woord "conservatief" voor de
historicus het rode alarmlichtje geboden, want als hij niet zijn eigen tijd
vergeet, is al gauw het denken en handelen van het voorgeslacht
conservatief. Ook bij De Jong fungeert het heden onbewust als maatstaf.
Hij laat de lezer zodoende voortdurend het hoofd schudden bij al die
kortzichtigheid en sleur. Met name Colijn krijgt lage cijfers: de energieke
boerenzoon, die zich opwerkt tot oliemagnaat en tot de sterke man van de
anti-revolutionairen en van heel ordelievend Nederland, maar die bevan-
gen bleef in kortzichtige liberaal-economische denkbeelden en die het
Duitse gevaar niet zag.

Ik geloof dat deze voorstelling juist is en dat de vaderlandse klokken
inderdaad behoorlijk achter liepen. Alleen zou men dat moeten aantonen
door een vergelijking met andere landen en figuren uit die tijd en niet door
stilzwijgend de jaren zestig als uitgangspunt te kiezen. Nogmaals, het gaat
De Jong om het verhaal en niet om de analyse. Ook de Içde eeuw, de eerste
wereldoorlog, de jaren twintig worden uitvoerig beschreven. Helaas
baseert hij zich, althans wat de Içde eeuw betreft, daarbij op een wat smalle
en verouderde literatuur. Hij richt zijn lantaren vooral op de politieke
leiders. Hier zoekt hij niet alleen de verantwoordelijkheid maar veelalook
de verklaring voor de ontwikkeling; een visie, die gedeeltelijk natuurlijk
door het bronnenmateriaal in de hand wordt gewerkt. Welontstaat daarbij
een soort scheiding tussen het volk en zijn leiders, die bij een diepere
analyse vaak zo moeilijk is en die het zoeken naar zondebokken kan be-
vorderen.

Natuurlijk, de beslissingen worden door de bewindhebbers genomen en
zij dragen de volle verantwoordelijkheid, maar de natie was bij al die
beslissingen de steeds aanwezige onzichtbare partner. Colijn, hier zonde-
bok nummer één, vermaande een volk om rustig te gaan slapen, dat in zijn
meerderheid naar dat vaderlijke vermaan zat uit te kijken, dat van zijn
leiders niets anders verwachtte en dat graag rustig sliep. Een Cassandra zoals
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