
BEDUCHTHEID VOOR HET DERDE RIJK

Hindenburg hetzelfde lot zou treffen en Hitler spoedig zijn dictatuur zou vcstigen.
Vervuld van zorg reisde ik uit Bazel weg. Welke buitenlandse politiek zou
Duitsland nu gaan voeren ?'l
Dat werd spoedig duidelijk. Haar althans. Z0111.er'34 brachthet berichtvan

de moord op de Oostenrijkse Bundeseaneler Engelbert Dollfuss 'de bevestiging
dat van Hitler niets goeds te wachten was en dat hij voor geen enkelmiddel
dat zijn politiek diende, zou terugschrikken.P Of viel het ook haar soms
moeilijk, zich de realiteit van de komende wereldbrand ten volle in te denken 1

'Volkomen duidelijk' werd, schreef zij, ook haar de situatie eerst, toen Hitler
zich in maart '38 van Oostenrijk meester maakte. 'De Duitse politiek zou
voor Europa katastrofale gevolgen hebben." Niet veel later liet zij zich
(ze had 'nooit tijd om dikke boeken zelf te lezen'r' door een van haar adju-
danten de belangrijkste passages voorlezen uit Rauschnings alarmerende
analyse van het nationaal-socialisme, Die Revolution des Nihili5/'/IU5.5 Ontzet
en verontwaardigd was zij toen haar bleek dat haar minister van buitenlandse
zaken, mr. J. A. N. Patijn, Hitlers Mein Kamp/niet kende": haastig ging hij
het lezen."

Ontzet en verontwaardigd - maar niet in alle opzichten verbaasd. Al vóór
de eerste wereldoorlog had zij zich geërgerd aan de zelfgenoegzaamheid van
de meeste Nederlandse gezagsdragers die, meende zij, vooral bleek uit de
verwaarlozing van het defensie-apparaat: dat werd er na de vestiging van het
Derde Rijk niet beter op. Ze was een nuchter en scherp waarneemster. De
geringe qualiteiten van dat defensie-apparaat waren haar een benauwenis, de
meeste officieren zag zij als mannen die ouderwets in hun opvattingen waren
en weinig begrip hadden voor de voortgang der militaire techniek - 'en de
ministers wilden altijd een minimum vragen. Die hadden', zei zij ons,
'beslist onvoldoende oog voor de gevaren die dreigden.f
In '38 dacht zij opnieuwernstig over abdicatie: ze zou 'veertig jaar konin-

gin zijn. Ze was van mening dat ze haar volk lang genoeg had gediend en
wilde zich wijden aan het geestelijk leven dat naar haar mening belangrijker
was dan al het andere.l" Prins Bernhard, jegens wie zij in staatszaken minder
gesloten was dan zij jegens haar overleden man steeds was geweest (het eerste
kan uit het laatste voortgevloeid zijn), wist haar er van te overtuigen dat zij,
op dat moment afstand doende van de troon, zowel aan prinses Juliana als
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