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, voeren van de dagelijkse strijd) begonnen ze na te denken over de vraag,
wat na de oorlog hun werk zou moeten zijn. En gespeend van behoorlijke
inlichtingen over de toestand in het vaderland, grepen ze vanzelf terug op
datgene wat ze zich als het wezen van de vooroorlogse tijd herinnerden. Dat
waren, grof gezegd, de opkomst van het nationaal-socialisme, de onmacht
in Europees verband om daar iets van betekenis aan te doen, en de angst
voor een communistische revolutie die uit zo'n onmacht van de burgerlijke
maatschappij zou voortvloeien. Een trauma dus dat uit twee delen bestond:
de herinnering aan het falen van de vooroorlogse parlementaire demoeratie
en de angst voor het linkse radicalisme zoals dat na 1918 had toegeslagen.

Het is geen wonder dat een gezelschap waarin socialisten een kleine
minderheid vormden, in zijn plannen onmiddellijk de autoritaire kant
opging en bij gebrek aan kritiek van de pers en parlementaire controle
geruime tijd in die richting bleef doordraven.

Bij de koningin zelfhad langzamerhand de gedachte postgevat, dat het na
de oorlog in Nederland tot een ingrijpende vernieuwing zou moeten
komen. Niemand wist precies wat die term betekende, maar het was wel
duidelijk dat het in zo'n vernieuwing gedaan zou zijn met de oude partijen
en het traditionele spel van de democratie. Ook het parlement zou heel wat
minder te vertellen krijgen. Het volk zou zich, zo weinig mogelijk door de
traditionele instanties van de oude demoeratie gehinderd, eendrachtig
achter de vorstin kunnen scharen.

Wilhelmina was ervan overtuigd dat het dit na de bevrijding ook zou
willen en ze beschouwde het als haar roeping, aan die wens gehoor te geven.
In feite was de toestand dus niet verschillend van die in andere landen waar
een sterke persoonlijkheid zich als redder van de natie aandient. Wat dit
betreft doet de oude koningin telkens weer aan De Gaulle denken.

Vooral in de eerste Londense jaren kreeg die conceptie van de
"vernieuwing" veel bijval, en Gerbrandy heeft zelfs gevonden dat het
verreweg het beste zou zijn als na de bevrijding Wilhelmina eerst een jaar
met haar ministers zonder parlement zou regeren. Op den duur kwamen
zijn kritische vermogens weer terug, hij verzette zich steeds krachtiger
tegen de absolutistische bedoelingen van de vorstin en tenslotte is het in
belangrijke mate aan hem te danken geweest dat de Nederlandse regering
niet met allerlei staatkundige proefnemingen is aangekomen. Maar in het
kabinet en het politieke milieu van de Nederlandse ballingen werd wel tot
op de laatste dag van het verblijf in Londen ernstig nagedacht over de vraag,
hoe de vaderlandse demoeratie gestroomlijnd zou kunnen worden.

Van praktisch belang was intussen uitsluitend, hoe lang het zou duren
voor er in Nederland weer verkiezingen konden worden gehouden en wat
er in die tussentijd zou moeten gebeuren en wie het dan voor het zeggen
zou hebben. In Londen hebben spookachtige denkbeelden geheerst over de
toestand waarin het volk na de bezetting zou worden aangetroffen. Vrijwel
zeker zouden er revolutionaire woelingen beteugeld moeten worden en
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