
REACTIES EN RECENSIES

, redelijkerwijs van hem kon worden verlangd. Natuurlijk kon de overste
teruggeroepen worden als blijk van afkeuring. Maar dat te doen ware in de
heersende omstandigheden wel zeer onverstandig geweest: hij kende het
terrein; een opvolger had het eerst nog moeten leren kennen.

Dat de indiscretie (om geen sterkere term te gebruiken) van de militair
attaché heilzame gevolgen heeft gehad is uit niets gebleken. Dat de
voorbereidende maatregelen van de admiraal goed hebben gewerkt, is zeer
wel mogelijk, maar althans wat het vertrek van de Koningin en haar gezin
betreft, een onderstelling en niet meer.

Wat de admiraal ten overstaan van de Enquête Commissie heeft
verklaard (deel 2C van haar verslag, nos. 9096 en 9099 op blz. 208-9)
spreekt er op dat punt eerder tegen. Dat bepale het antwoord op de vraag in
hoeverre hun daarvoor (op talrijke andere punten hebben zij bijzonder goed
werk gedaan) de lof toekomt die prof. De Jong hun toezwaait, als waren zij
"the good boys" tegenover een aantal niet zo "good boys" in het kabinet.

Aan het slot van zijn beschouwing wrijft hij het kabinet, met de
hierboven genoemde uitzonderingen, nietsdoen aan. Dit moet verbazing
wekken, want, afgezien van wat admiraal Furstner voor zijn rekening nam,
is het neutraliteitsbeleid, zoals prof. De Jong loyaal vermeldt, meermalen
(ik mag wel zeggen: geregeld) in de ministerraad behandeld en zijn alle
maatregelen genomen door of met medeweten van het kabinet. Als daarbij
de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken niet altijd volledige
opening van zaken konden geven, dan zij verwezen naar de weergave
daarvan door prof. De Jong, hierboven sub IIIvermeld.

Na bijna dertig jaren mag ik misschien nu wel verklaren dat (afgezien
van de president) geen mijner collega's zich ooit heeft verzet tegen wat aan
maatregelen werd voorgesteld. Wel was er menigmaal kritiek of een
amendement op enig voorstel, maar dat geschiedde in constructieve zin. En
men vergete niet dat er voor de meeste ministers (Waterstaat was een
uitzondering met het oog op de inundaties; Overzeese Gebiedsdelen
wegens haar bijzondere taak) weinig aan uitvoeringshandelingen te doen
viel; het ging over punten waarop het "doen" voornamelijk aan de
ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken toeviel- beiden door
prof. De Jong uitgezonderd van blaam.

Ik kan het niet anders zien dan dat niets erop wijst, dat de Nederlandse
onzijdigheid niet nauwgezet zou zijn gehandhaafd, zowel door de regering
als door haar organen, en dat de conclusie als zou de lof van de Enquête
Commissie te dier zake aan de meeste ministers "eerder een brevet van
onnozelheid uitreiken", verdient te worden teruggenomen. Onnozelen
zouden niet in staat zijn geweest, zeer kort na hun aankomst te Londen het
Koninklijk Besluit A-I uit te werken en vast te stellen dat honderden
miljoenen van Nederlands nationaal vermogen voor inbeslagneming door
de vijand zijn behoed.

Ik hoop dat zij, die kennis namen van prof. De Jong's uiteenzetting,
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