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metel pogen onvolkomen moet blijven. Men neme dit besef voor wat het is:
vrucht van bezinning op het proces der geschiedbeoefening, waarbij de
geschiedenis der mensen als object van onderzoek even onbegrensd blijkt als
het heelal. Wie de historie van een volk schetst, schetst de op elkaar in-
werkende daden van miljoenen mensen: elk hunner een door aard en aanleg,
door inwerking van anderen en door eigen onvervreemdbare bijdrage be-
paalde, en daarmee anderen weer bepalende, historische grootheid - histo-
risch ook, wanneer de betrokkene meent, niets tot 'de geschiedenis' bij-
gedragen te hebben, 'grootheid' ook, wanneer het de eenvoudigste mens
betreft in een rimpelloos bestaan. Even duizelingwekkend kan zij zijn als de
sterrenhemel, die door de tijden zichzelf voortdrijvende en voortgedreven
mensenwemeling. En toch! De mens kan het niet laten: hij wil het on-
overzichtelijke en onoverziene schikken tot een zichtbaar geworden, over-
zichtelijk geheel.

Nooit kan men de waarde van het resultaat afmeten aan het oorspronkelijk
gebeuren dat immers in zijn, nimmer ten volle besefte of ook maar besef-
bare, unieke volheid en rijkdom geen volledige uitbeelding toelaat. Geen
andere waarde kàn zij hebben, deze uitbeelding, dan dat zij voortvloeit uit
een zich verdiepen in de historische materie, langer dan anderen mogelijk
was. Waarbij wij er ons bewust van zijn, en ten overvloede ook willen
waarschuwen, dat duur van onderzoek nog generlei waarborg biedt voor
grondigheid en scherpzinnigheid bij het leggen van verbanden en het trekken
van conclusies.
Deze pretentie koesteren wij intussen, en het is al geen geringe: dat de

lezer in hetgeen volgt, veel zal aantreffen dat hem onbekend was en dat, nu
onthuld en uitgebeeld, hem - wellicht niet zonder de schok van de ver-
rassing - een nieuw uitzicht geeft op, een nieuw inzicht in die betrekkelijk
korte historische periode die wij in bijzonderheden willen beschrijven: de zes,
jaren waarin het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog
betrokken was, als subject en object, als handelende en als lijdende factor -
meer en langer in die laatste hoedanigheid dan in die eerste.

Veel meer. En veellanger.
Aangevangen dus bij die zondag 3 september 1939 toen de tweede wereld-

oorlog formeel begon, ofbij die vrijdag 10 mei 1940 toen de Duitsers het in
Europa gelegen deel van het Koninkrijk overvielen? Het ware te haastig.
Ontrouw zouden wij worden aan eigen visie en opzet indien wij, ter in-
leiding, voor de stroom van ons relaas niet geduldig een vroegere oorsprong
zochten.
Want waar komt het op aan?
Het komt er op aan, in dit Voorspel- anders gezegd: in dit eerste deel van
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