
DEEL I

, van het Rijk geschreven boek aan de natie werd aangeboden - tegelijkertijd
een wetenschappelijke editie voor de fijnproevers met notenapparaat en
met register en een populaire uitgave voor het volk; dus zonder notenappa-
raat en zonder register - moest wel tot het meest indifferente gemoed
doordringen. Helaas gaat een uitbundige publiciteit echter altijd gepaard
met misverstanden. Wie de perscommentaren heeft gevolgd weet dat de
opvatting heerst, dat we hier nu een eerste wetenschappelijk verantwoorde
all-round beschrijving van Nederland in de periode van het interbellum
voor ons hebben. Een opvatting die vermoedelijk mede ontstaan is door De
Jongs voorwoord; onbekende documenten (magisch begrip voor de
buitenstaander) zoals het archief van de ministerraad, het archief van het
kabinet der koningin, de rapporten van de binnenlandse veiligheidsdienst
enz. enz. hebben het de schrijver mogelijk gemaakt om als eerste door te
dringen tot het verborgen raderwerk van de vooroorlogse politiek en
beleidsvorming. Met dit boek in de hand weten we eindelijk hoe het
allemaal is geweest! De gedachte dat er zoiets als een objectieve algemeen
geldige standaard-voorstelling van het verleden bestaat, huist nu eenmaal
onuitroeibaar in de schemering van het menselijk denken, alle geschied-
theoretische inzichten ten spijt. Die gedachte zalook hebben meegespeeld
bij het besluit om destijds deze opdracht te verlenen en zoiets als een
officiële geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te schrijven. Gewoon-
lijk betekent zo een opdracht voor de auteur zowel extra mogelijkheden als
extra verplichtingen en het is nu nog niet mogelijk om de eonsequenties
daarvan te beoordelen.

Wie het boek leest ziet echter onmiddellijk, dat De Jong allerminst een
totaalbeeld van Nederland tijdens het interbellum geeft en zelf telkens
beklemtoont, dat we hier met een inleiding tot de Tweede Wereldoorlog te
maken hebben; dat hij slechts die aspecten behandelt die hij straks nodig
heeft. Het wemelt dan ook van de verwijzingen naar latere delen, vaak
zozeer, dat men zich even afvraagt of men dit Voorspel mag lezen en
beoordelen zonder het vervolg erbij. Maar kennelijk mogen we het nu al
lezen en zullen het dus ook nu al moeten beoordelen.

Dat de auteur het interbellum als voorspel behandelt, als aanloop tot de
confrontatie met het nationaal-socialistische Duitsland is methodisch
begrijpelijk en verantwoord. Dat wij nu allemaalonder invloed van De
Jong echter de geschiedenis tot 1939 als voorspel zien, lijkt mij geen
denkbeeldig gevaar, dat een verarming van ons gezichtsvermogen zou
betekenen. Nemen we dit eerste deel daarom gewoon voor wat het is: een
zeer brede inleiding, die duidelijk voor een grote lezerskring is bedoeld,
dan heeft De Jong zonder enige twijfel een prestatie op tafel gelegd. En al is
het met onze kennis van dat tijdvak niet zo povertjes gesteld als men uit de
reacties zou opmaken, dat wil niet zeggen, dat niet ook de vakhistoricus dit
boek om de zeer bekwame verwerking van een immense stapel gegevens
zal toejuichen.


