
REACTIES EN RECENSIES

, kampen, de vervolgingen van de joden en andere afschuwelijkheden
passeren de revue. De verteller De Jong bereikt zodoende een effectief
-contrast met het oog op de latere confrontatie: hier het argeloze ingedom-
melde Nederlandse volk, met een regering die hulpeloos tegen de
problematiek van de eigen tijd aanmodderde ... daar de moderne demoni-
sche machten van het kwaad die zich van het Duitse volk hadden meester
gemaakt. Een boeiend journaal dat de lezer uitroepen van verbazing en
verontwaardiging zalontlokken. Niet dat daar geen aanleiding toe zou zijn,
maar men vraagt zich toch af, of dat nu in deze inleiding weer allemaal zo
uitvoerig moet. We weten zo langzamerhand wel wie de nazi's waren.

Wanneer De Jong (zeer terecht op zichzelf) de blindheid en kortzich-
tigheid van de Nederlandse instanties beschrijft en afleidt uit conservatief
denken dan zou men hier een parallel naar Duitsland door kunnen trekken.
Dezelfde inadequate reacties op Hitler kwamen we daar vóór 1933 tegen
en wanneer De Jong straks vermoedelijk het geraffineerde bezettingsbeleid
zal belichten, dat aanvankelijk velen misleidde en een doeltreffende
frontvorming bemoeilijkte, dan kan ook hier een parallel getrokken
worden om het falen van een Duitse oppositie te begrijpen. Het zou absurd
zijn om te insinueren dat er geen verschil was, want de Duitsers hebben,
hoe men het ook keert of wendt, Hitler mogelijk gemaakt en in het zadel
getild. Maar het probleem blijft, dat in de moderne maatschappij het kwaad,
over vele schijven en instanties verdeeld, niet zo gemakkelijk te lokaliseren
valt voor degenen, die in de boot zitten. Daar heeft de buitenstaander altijd
minder last van.

Over de relatie Nederland - Duitsland zou trouwens nog meer te zeggen
zijn. Sedert de vorige eeuw was er niet alleen een economische verstrenge-
ling maar ook een culturele invloed van Duitse kant. Wetenschap, literatuur
en vooral muziek dragen daar de sporen van. De cultuur komt echter
nergens ter sprake. Toch zou de culturele oriëntatie op Duitsland van velen
ook iets van die blindheid kunnen verklaren: zo'n beschaafd volk kon toch
onmogelijk lang een nazibewind tolereren!

Hoeveel informatie De Jong over ons vooroorlogse beleid ook
verstrekt, er blijft toch een onduidelijke plek: Oranje en meer algemeen de
structuur van ons beleid. Zeker, de belangstelling van koningin Wilhel-
mina voor de defensie en haar persoonlijk duwen in dit opzicht vormen een
interessante onthulling. En bij flitsen blijkt dat zij zich ook bij andere
gelegenheden deed gelden, zoals dadelijk in het begin bij dat gedenkwaar-
dige beraad op 7 juli 1939 na de val van het vierde kabinet-Colijn op het
Noordeinde, waar De Jong een illustratief verslag van geeft. Maar het
portret van Wilhelmina ontbreekt. Daarvoor worden we naar een later deel
verwezen. Toch zou dit portret voor een beter begrip van de verhoudingen
hier op zijn plaats zijn. Juist het nieuwe archiefmateriaal waar zoveel ophef
van wordt gemaakt, zou op dit punt ophelderingen doen verwachten. Of
impliceert de opdracht van regeringswege om het taboe een taboe te laten?
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