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, gevaars ... Het zal allemaal wel waar zijn, maar van het eerste hoofdstuk af
bekruipt mij toch het vermoeden dat in deze geschiedenis van het
Koninkrijk der Nederlanden op grond van wat later in Londen geschied is,
de figuur van koningin Wilhelmina in de daaraan voorafgaande periode
wat al te nadrukkelijk tegenover de aarzelende houding van zowat iedereen
wordt geplaatst.'

Jan Rogier schreef in Vrij Nederland (4 april 1970) over de grenzeloze
bewondering van De Jong voor Wilhelmina:

, 'Het is bijna potsierlijk deze auteur meer dan twintig jaar na haar abdikatie
en zevenjaar na haar dood als een achtergebleven hoveling geknield te zien
voor de majesteit. Ook De Jong heeft blijkbaar de memoires van president
Theodore Roosevelt nog niet gelezen, maar hij heeft kennelijk wel
mevrouw De Beaufort, Thijs Booy en de memoires van de koningin zelf
bestudeerd. Hoe blind moet men wel zijn, om na de lezing van al dit
dames- en boulevardbladenproza het nuchter oordeel niet te laten over-
stemmen door medelijden met deze gekooide vrouw maar door kritiekloze
verering, met andere woorden de hovelingenhouding die Wilhelmina zo
gezaghebbend heeft gemaakt.

Hij gaat zelfs zover, dat hij de grootheid van nederlandse politici lijkt af
te wegen naar hun al dan niet voorkomen in het boek van de koningin zelf.
Colijn komt in haar boek niet voor; De Jong vermeldt dat wapenfeit
triomfantelijk. Behalve Cort van der Linden, minister-president tijdens de
Eerste Wereldoorlog, komen in haar boek alleen de ministers Pierson,
Kuyper, Van Kleffens, Welter, Gerbrandyen Van Mook voor, schrijft hij. Ik
heb het niet gekontroleerd, omdat het mij onbelangrijk lijkt, maar wel
herinner ik mij dat Troelstra in het hele boek niet wordt genoemd en dat
lijkt me afdoende om de kwaliteit van deze memoires van een nederlands
staatshoofd aan te duiden.

De Jong bedient zich ook vanje reinste sofismen in zijn verdediging van
deze koningin. Elke verdenking van inkonstitutioneel handelen verwerpt
hij met een verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de minister ofhet
kabinet voor haar weigering ministeriële voorstellen te ondertekenen. Als
het kabinet-Cort van der Linden de opperbevelhebber Snijders in 1918
wenst te ontslaan en de koningin dat besluit weigert te tekenen, daarmee
het oorlogskabinet, dat vlak voor verkiezingen stond, in een dwangsituatie
manoeuvrerend, geeft De Jong de koningin gelijk. Als zij daarna weigert
aan de aftredende minister van Oorlog, jhr. De Jonge, de gebruikelijke
onderscheiding te verlenen, schrijft hij doodleuk, dat dit voor verantwoor-
delijkheid van het volgende kabinet komt.

Aan het grondwettelijk koningschap geeft De Jong een uitleg, die dicht
in de buurt komt van de opvattingen die Romme daarover voor de oorlog
in zijn inaugurele rede in Tilburg heeft verkondigd, een koningschap met
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