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, de bodem in toen hij [...] Polens oostelijke helft binnenrukte". Was het niet
eerlijker geweest te zeggen dat Polen op 17 september al verslagen was wat
alleen al blijkt uit het feit dat de regering op 18 september naar Roemenië
uitweek? Had De Jong ons beter geïnformeerd dan had de lezer begrepen
dat de door de Sowjet-Unie "ingelijfde oostelijke helft van Polen" juist dat
deel van de Sowjetstaat was dat zij in 1920/192 I bij de vrede van Riga
noodgedwongen door Polen had moeten laten annexeren. De Sowjet-
legers rukten op tot de Curzon-Iinie die door de Engelse regering bij
herhaling als de meest billijke grens van de Sowjet-Unie beschouwd was.
Al met al, hoeveel begrip men voor deze Sowjet-politiek in het najaar van
1939 ook opbracht, zelfs voor communisten niet bepaald een reden tot
juichen. Terecht spreekt Sem Davids dan ook in zijn buitenlands overzicht
in Politiek en Cultuur alleen "van een daad van wijs beleid [...] dat men
gebruik heeft gemaakt van de staat van oorlog tussen de imperialistische
staten om de risico's voor de volkeren der Sowjet-Unie zoveel mogelijk te
verminderen." Toch voert De Jongjuist dit citaat aan om te bewijzen dat de
CPN de Sowj et-politiek openlijk toejuichte! Best mogelijk dat dit zich
aannemelijk laat maken maar niet aan de hand van het politieke overzicht
van Sem Davids die de primitiviteit en het simplisme dat voor toelichtin-
gen nodig was, ten enenmale niet had. In mijn ogenjuist zijn verdienste.

L. de Jong stelt de monarchie bijzonder centraal in zijn werk en brengt
dit zelfs compositorisch tot uitdrukking door het eerste deel te laten
beginnen en eindigen met het optreden van koningin Wilhelmina. Daarbij
wordt bijzonder duidelijk voor wie het al niet wist, dat de monarchie een
per definitie ondemocratisch instituut is en niet alleen al uit den boze omdat
bekwaamheid nu eenmaal niet zonder meer erfelijk is. Het is daarenboven
ook een inhumane instelling omdat één gezin in Nederland in een
dusdanige uitzonderingspositie wordt geplaatst dat het zich in zijn persoon-
lijke vrijheid en ontplooiing beknot ziet. Bovendien krijgt het een
dusdanige representatieve functie dat het tot in zijn privéleven toe niet
meer zichzelfkan zijn. Terecht zegt De Jong (II, 21 [19]): "Het is voor de
meeste mensen, al zijn zij zich dat niet bewust, een zegen dat zij nagenoeg
onopvallend hun levensweg kunnen afleggen." Aan de wijze waarop
speciaal koningin Wilhelmina voor de oorlog buiten de gemeenschap
stond zodat haar leven meer weg had van een maatschappelijk uitgestotene,
verbindt De Jong door zijn politieke bevangenheid uiteraard niet de
conclusie dat de monarchie voor zover deze nog enige inhoud heeft in strijd
is met de humaniteit. Integendeel hij schijnt er door gesterkt te worden in
zijn monarchistische gezindheid.

Uit alles wat De Jong over koningin Wilhelmina zegt en vooral haarzelf
laat zeggen, treedt zij ons tegemoet als een uitermate autoritaire vrouw. Zij
beschouwde het koningschap als een van God gegeven instelling, daarmee
impliciet de volkssoevereiniteit afwijzend als enige grondslag van ons
staatsbestel. Tegelijk komt echter de schrijver tot de contradictoire bewe-
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