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, verwacht dat zij weten hoe die geschiedenis in elkaar steekt. Hun woord
schenkt dan zekerheid, veilige geborgenheid en het knusse warmtegevoel
van bij-elkaar-te-zijn. En komt de historicus al eens met een onaangenaam-
heid voor de draad: geen nood. 't Is immers enkel maar geschiedenis en
allemaal allang voorbij. En dan hoor je verluiden, dat je het verleden beter
kunt laten rusten.

De geschiedschrijver die, veelalonbewust, op die manier appelleert aan
de publieke opinie roert veelal aan in een ver verleden gewortelde oordelen
en vooroordelen, gangbaar binnen hele beschavingen, culturen, naties,
taalverbanden, geloofsgemeenschappen en wat dies meer zij. Zijn adelaars-
blik overziet in de regel een weids tijdsperspectief, waarbinnen grootse
omwentelingen en dramatische veranderingen zin geven aan de loop van
het gebeuren; voor anecdotische vertellingen, details en incidenten is geen
plaats.

Niet zo Lou de Jong en dat maakt hem toch tot een merkwaardig
verschijnsel. Slechts een luttel zestaljaren uit de Nederlandse geschiedenis
houdt hem bezig. En hoe! Zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog - hoe zwaar en deftig klinkt die titel - telt intussen al 12 8 I 9
bladzijden en er zit nog heel wat inkt in zijn pen. Alleen al in kwantitatief
opzicht heeft De Jong een grootse prestatie geleverd. Maar kwalitatief? Ik
laat dat nog maar even in het midden om vast te stellen, dat onderwerp en
periode niet bij voorbaat de geschiedschrijver verzekeren van maatschappe-
lijk gezag en prestige. Het onderwerp heeft al met al toch maar een beperkte
betekenis. Tegenwoordig is men het er in de kring van historici althans over
eens, dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer dan een episode
van weinig ingrij pend belang is gebleven.

Zeker, voor wie hem aan den lijve heeft ondervonden is de oorlog een
traumatische ervaring geweest. Maar het incident van de oorlog heeft het
maatschappelijke bestel van de samenleving niet uit zijn voegen kunnen
rukken. De interne machtsverhoudingen bleven ongeschokt, de sociale
verhoudingen onveranderd; het geestesleven - cultureel, religieus, ideolo-
gisch - bleef zich in hetzelfde spoor bewegen; de economie hervatte haar
structurele expansie, die een halve eeuw tevoren met de industrialisatie een
aanvang had genomen. Er zijn, zo beschouwd, wel andere tijdvakken te
noemen uit het Nederlandse verleden, die heel wat drastischere omwente-
lingen in de maatschappelijke kaders hebben bewerkstelligd en uit dien
hoofde ook dieper sporen in het collectieve bewustzij n heb ben nagelaten.

De huidige maatschappij mag dan wel keer op keer hoogst gevoelig
reageren op allerlei kwesties die nog met de oorlog van doen hebben, in
werkelijkheid staat zij van die oorlogservaring ver verwijderd. Alle
luidruchtige publiciteit rond zaken als de Weinreb-, de Menten- of de
Aantjes-affaire, kan niet verhullen dat het daarbij louter gaat om kleurrijke
zeepbellen, waarvan de luchtige ontploffingen de bestaande maatschappe-
lijke structuren onberoerd laten. Is het dus geen merkwaardig anachronisme


