
Reacties en recensies

1. Inleiding
'Neutraliteit' en 'Koningin Wilhelmina' waren de trefwoorden in de
weerklank op het tweede deel van De Jongs geschiedschrijving, dat op 4
november 1969 verscheen. Opnieuw waren de redacties van de dag- en
weekbladen uitgenodigd fragmenten te publiceren; zij kozen dikwijls het
uitvoerige portret van Wilhelmina en passages over het Nederlandse
defensiebeleid. Het boek droeg de titel Neutraal. Op 13 oktober 1969,
enkele weken derhalve voor de verschijning, had de auteur in een
voordracht voor de afdeling letteren van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen over 'De geheime contacten met België,
Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode, september 1939-mei
1940' een voorproef gegeven van zijn conclusies.
Een aantal commentatoren toonde zich openlijk verbaasd over de

afstand in tijd en geest tot het vooroorlogse Nederland. 'Dit is geschied-
schrijving over een tijdperk dat geestelijk veel verder van ons verwijderd is
dan de dertigjaren die de Kalender aangeeft', zo begon Louis Sinner in het
Algemeen Dagblad (5 november 1969) zijn beschouwing. 'Bij mij werd na
lezing van het boek met een schok het besef wakker', zo schreef Ben
Kroon in De Tijd (5 november 1969), 'wat een geweldige ontwikkeling
Nederland sinds die tiende mei 1940 heeft doorgemaakt. Die regering
van toen zat nog volkomen autonoom een natie te besturen zonder
bondgenoten, zonder iets gemeenschappelijks te hebben met de andere
landen van Europa. Nederland had, zogezegd, een eigen zaak.'

De Jong zelf heeft zijn lezers willen hoeden voor te veel 'wijsheid
achteraf en hen aangespoord de handelende personen op hun eigen
beweegredenen in hun eigen tijd te beoordelen. Hij liet een dergelijke
vermaning horen op zijn persconferentie ter introductie van het tweede
deel. In het boek zelf waarschuwde hij voor de 'verleiding' om uitsluitend
van het latere historische inzicht uit te oordelen over de generaties 'die in
,39-' 40 het Nederlandse volk vormden'. De Amsterdamse hoogleraar dr.
S.Kleerekoper klom in de pen en schreefin het Nieuw Israelietisch Weekblad
(22 november 1969) dat De Jong in dit geval slechts ten dele gelijk had.
'In de eerste plaats gaat het niet om geheel verdwenen generaties.
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