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, en is mogelijk ook nu nog niet algemeen. Het is op het ogenblik niet zo erg
actueel, want Nederland voert geen neutraliteits-politiek meer. Naarmate
men meer overtuigd is dat de neutraliteits-politiek destijds fout was, zal
men meer geneigd zijn de opvatting van dr. De Jong te delen. Maar ook
wanneer men die neutraliteits-politiek destijds de voor Nederland best
mogelijke politiek acht, kan men ook de door dr. De Jong gehuldigde
opvatting delen. En wanneer een regering die opvatting deelt zijn er dan
ook geen principiële moeilijkheden.

Het punt is echter dat het beleid van het kabinet-De Geer destijds aan die
opvatting vreemd was. Toch zijn die contacten er geweest. Bij de
Nederlandse legerleiding bestonden bepaalde wensen met betrekking tot
het dichten van het gat van 40 km tussen de Nederlandse Peel-Raamstelling
en de Belgische stellingen aan het Albertkanaal en over andere begeerde
hulp van Frans-Engelse zijde voor Zuid-Nederland in geval van Duitse
agressie. Deze wensen waren vervat in een memorandum dat in een
verzegelde enveloppe gedeponeerd was op onze gezantschappen in Brussel
en Parijs. Die mocht echter pas geopend worden nadat de Duitsers ons
hadden aangevallen. Maar dan was het natuurlijk of althans waarschijnlijk te
laat. De Nederlandse militaire attaché in Parijs heeft zich aan deze opdracht
dan ook niet gestoord en heeft de enveloppe terstond geopend en heeft over
de daarin vervatte wensen buiten voorkennis van de regering contacten
opgenomen met Fransen en Belgen.

Nadat generaal Reynders als opperbevelhebber was opgevolgd door
generaal Winkelman heeft de Nederlandse legerleiding contact met de
Belgische legerleiding opgenomen over de verdediging tegen een aanval.

Deze besprekingen zijn buiten voorkennis van de regering begonnen,
maar na twee weken door de ministers Van Kleffens en Dijxhoorn
goedgekeurd. De Nederlandse marineleiding heeft buiten voorkennis der
regering contact gezocht met de Britse marineleiding en de samenwerking
tussen de Nederlandse en de Britse marine geregeld. Daaraan is het
menselijkerwijs gesproken te danken dat de Nederlandse marine gedu-
rende de oorlog actief aan de strijd kon deelnemen en dat de regering en de
koninklijke familie naar Engeland konden uitwijken. Buiten voorkennis
van de regering en zelfs van de minister van financiën heeft de marinelei-
ding op verzoek van de Nederlandse Bank er voor gezorgd dat de aan-
wezige goudvoorraad door Britse oorlogsschepen geëscorteerd naar Enge-
land kon worden overgebracht.

Allemaal voortreffelijke dingen, zegt dr. De Jong en ik ben geneigd hem
daarin bij te vallen. Maar toch wel met een zekere aarzeling. Want we
hebben hier te maken met daden van militaire ambtenaren en van de leger-
en marineleiding die soms een overtreding van een regeringsorder, soms
afwijkingen van het regeringsbeleid inhielden of althans neerkwamen op
eigenmachtig optreden.

Men kan achteraf zeggen: Het is maar goed dat het gebeurd is en dat is
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