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, gemis aan warmte - ondanks de aanhankelijkheid aan het Oranje-huis,
ondanks de gevoelens van vertederingjegens het meisje en de jonge vrouw
- bij de landskinderen, hierdoor veroorzaakt dat van de landsmoeder geen
warmte uitging?

Maar daaraan is weer iets toe te voegen. Een gemis, dat niet te ontkennen
valt, kan wèl worden verklaard. En ik moge dan getuigen dat de auteur hier
veel, zo niet alles, verklaard heeft. Een opvoeding, tegelijk te ruim en te eng,
een milieu, tegelijk te stroef en te gedwee, en bovenal het bewustzijn, van
de eerste jaren des onderscheids af, te zijn geroepen tot een schier
bovenmenselijke taak - moet daarbij een gevoelsleven dat zich, onder
gunstiger condities, allicht had ontplooid, niet in verdrukking geraken?

Samenvattend, wil ik dan gaarne erkennen dat De Jongs schets de niet
geringe verdienste heeft de beoordelaar van de Koningin - en een publiek
persoon wordt nu eenmaal beoordeeld - te stemmen tot begrip en
mildheid.'

4. Neutraliteitsbeleid

Tegenspraak riepen de conclusies over het neutraliteitsbeleid op. De Jong
had een historisch aspect daarvan, de geheime contacten met België,
Engeland en Frankrijk in de officieel beleden zelfstandigheidspolitiek,
apart behandeld in de eerder genoemde rede voor de afdeling letterkunde
van de Akademie. De daarin openbaar gemaakte gegevens waren voor de
hoofdredacteur van Trouw, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, aanleiding tot het
schrijven van een hoofdartikel, dat op 1 november 1969 werd gepubli-
ceerd.

, 'Uit het verhaal van dr. De Jong blijkt dat wij allemaal in de overtuiging
hebben geleefd dat wij zo stipt neutraal waren dat er helemaal geen
contacten over een gezamenlijke verdediging tegen een eventuele Duitse
aanval met bovengenoemde landen zijn geweest voor mei 1940.

Dit is echter wel het geval geweest. Hoewel de conclusie van de
enquête-commissie "Regeringsbeleid 1940-1945" de overtuiging dat het
niet het geval geweest is nog onderstreept, blijkt uit onderdelen van de
rapporten dier commissie reeds het tegendeel, zonder dat de politieke
betekenis daarvan is doorzien. Dr. De Jong brengt nog meer gegevens op
tafel en verbindt daaraan zijn opvatting dat dit leggen van contacten juist
geweestis.

Een land dat neutraal wil blijven, zo zou men zijn opvatting kunnen
weergeven, behoeft daarom niet zo gek te zijn dat het geen voorbereidin-
gen treft om zich tegen een eventuele overval te weer te stellen en met de
bondgenoten die daardoor automatisch ontstaan van te voren besprekingen
te voeren over een zo effectief mogelijke verdediging. Deze opvatting was
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