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, aangehouden en doorzocht. De Engelsen konden dat doen en deden dat
ook alleen maar omdat zij de macht in handen hadden. Dat alles maakte het
wel erg moeilijk volstrekt neutraal te blijven, maar ik moet zeggen en ik ben
daar diep van overtuigd: wij zijn er volledig in geslaagd." ,

E. van Raalte vroeg de aandacht voor een volkenrechtelijk thema. Onder
de titel 'Dr. De Jong op een dwaalspoor gebracht' schreefhij in de Nieuwe
Rotterdamse Courant (15 november 1969):

, 'Voor de geschiedkundige arbeid van dr. L. de Jong, van wiens Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog thans het tweede deel Neutraal is
verschenen, koester ik oprechte bewondering. Niettemin meen ik er een
tekort in opgemerkt te hebben.

Zoals historici die een materie behandelen waarbij juridische problemen
ter sprake komen wel meer overkomt, heeft De Jong een rechtskundig
probleem wat al te zeer over het hoofd gezien. Want in het hoofdstuk
waarin de geheime Nederlandse contacten met België, Frankrijk en
Engeland beschreven worden, ontbreekt een duidelijke beschouwing van
deze vraag: waren de militaire contacten met Fransen, Belgen en Engelsen
werkelijk in strijd met de plichten die op Nederland rustten, nadat het zich
in september 1939 neutraal had verklaard?

Erkend moet worden dat de auteur veel aandacht heeft besteed aan het
door onze regering in de betrokken periode gevoerde neutraliteitsbeleid.
De politiek, de tactiek zo men wil, die door Den Haag gevoerd werd in
verband met het streven de onzijdigheid van het land te bewaren, heeft De
Jong even uitvoerig als gefundeerd in ogenschouw genomen en weergege-
ven.

Kenmerkend echter is de opmerking die De Jong op pag. 115 [104] van
Neutraal maakt. "In het algemeen", zo betoogt hij, "mag men zeggen dat de
[parlementaire enquête-] commissie, doordat zij het gevoerde neutraliteits-
beleid uitsluitend toetste aan abstract-volkenrechtelijke normen, aan het
werkelijke probleem van het neutraliteitsbeleid niet toekwam."

Nog daargelaten dat niet duidelijk is waarom De Jong hier schermt met
de term "abstract-volkenrechtelijke normen", valt op dat hij de rechtsvraag
onbesproken laat hoe het volkenrechtelijk met de contacten in kwestie
gesteld was.

Een paar regels verder leest men dan waardoor volgens de auteur het
werkelijke probleem werd gevormd: door de veel subtielere en gecompli-
ceerder vraag hoe men, vooruitlopend op Duitse agressie, in zijn contacten
met België, Frankrijk en Engeland kon gaan - contacten die in de
waarschijnlijkheid van die agressie hun verklaring en rechtvaardiging
zouden vinden."

Zulke uitspraken maken wel duidelijk hoezeer dr. De Jong door te
weinig acht te slaan op de volkenrechtelijke normen, op een dwaalspoor
raakt. Zijn lezers worden hierdoor nodeloos in onzekerheid gebracht.

106


