
REACTIES EN RECENSIES

, derlanders die op enige wijze blijk hebben gegeven van medegevoel met de
Duits-Joodse réfugiés, die hebben aangedrongen op hun toelating, die
hebben meegewerkt tot hun lotsverbetering. Het zijn machtigen in den
lande en kleine luiden; het zijn volksvertegenwoordigers en ambtenaren,
predikanten enjuristen, werkgevers en arbeiders.

Maar één figuur is er die aan de rij ontbreekt. Een figuur die men nujuist
zou verwachten aan te treffen in het voorste gelid. Het is H.M. Koningin
Wilhelmina.

Een figuur die men nu juist zou verwachten aan te treffen. Want wie
heeft, zo zeer als Zij, de broederliefde gepredikt en de mensenmin ? Wie
heeft zich, zó zeer als zij, gesteld op de bodem van de H. Schrift? En wie
ware dan, méér dan Zij, geroepen geweest tot verkondiging en naleving van
het al-oude voorschrift: ge zult niet werkeloos staan bij het bloed van uw
evennaaste?

Maar neen. Sinds de abdicatie van H.M. zijn ruim twintig jaar voorbij
gegaan. En veel is bekend geworden omtrent Haar wensen en Haar
gevoelens. Maar van enig gevoel van medeleven met de vluchtelingen, en
van enige wens om hun leed te lenigen, is nimmer ook maar lets
doorgedrongen.

En nu zegge men niet dat, in een constitutionele monarchie, de re-
gerende vorst of vorstin zich geen sentimenten kan veroorloven, en geen
desiderata, en dat die sentimenten en desiderata, als ze al worden ge-
koesterd, den volke onbekend moeten blijven.

Want daarop heb ik drieërlei antwoord.
In de eerste plaats is, in de afgelopen decenniën, door schriftelijke en

mondelinge getuigenissen van mensen die onder H.M. hebben gediend -
door indiscreties, zo men wil, maar dit maakt hier niet uit - zeer véél
omtrent Haar persoon aan het licht gebracht. Inzonderheid spanningen,
tussen Haar en leden van het Cabinet. Spanningen van vóór de oorlog,
spanningen uit de bezettingstij d, spanningen uit de periode na de bevrij-
ding.

Maar nooit is hierbij iets vermeld omtrent enige spanning, die zou
hebben kunnen bestaan, die zou hebben moeten bestaan, tussen Haar en de
gezagsdragers die Nederland, de wijkplaats voor den vervolgde, tègen hem
hebben afgegrendeld.

In de tweede plaats is het ten enenmale onwaar dat H.M., gedurende Haar
regeringsperiode, nimmer blijk zoude hebben gegeven, zulks over het
hoofd van Haar verantwoordelijke raadgevers heen, van hoogst-persoon-
lijke gevoelens. Zijn het andere dan hoogst-persoonlijke gevoelens die
Haar, anno 1938, hebben gedreven, in een radio-rede, gericht tot alle Hare
toenmalige onderdanen, tot aanbeveling van een Christelijke levensbe-
schouwing als panacee tegen alle euvelen des tijds, politieke en sociale en
economische? Dat was niet alleen niet constitutioneel, het was - in een
koninkrijk waarvan destijds vijf zesde der bevolking de Islam was toe-
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