
VERANTWOORDING

treffelijk beeld weet te schetsen van de snelle bloei van de Nederlandse Unie,
behoeft niet persé in staat te zijn, even duidelijk weer te geven, waarom de
Nederlandse landbouwers zich tegen de invoering van de koolzaadteelt verzet
hebben. Dit eerste nadeel acht ik naar verhouding gering: er is geen onderwerp
uit de oorlogs- en bezettingsjaren, waaromtrent de auteur niet spoedig van
betrouwbare en deskundige zijde de voorlichting en de gegevens zal kunnen
krijgen, die hij dan zelf op zijn eigen wijze in zijn manuscript zal kunnen
verwerken.

Van wezenlijker belang acht ik het tweede nadeel: dat een werk, door één
auteur geschreven, altijd in diens persoon geworteld zal blijven en zijn geest met
zijn ruimten (naar ik hoop), doch ook met zijn beperktheden (naar ik vrees) zal
weerspiegelen. En toch: wil het Geschiedwerk adequaat zijn aan de geschiedenis
van Nederland in de Tweede Wereldoorlog zelve, dan moeten NSB'ers en
communisten, KP'ers en aangebleven hoge ambtenaren, strijdbare humanisten
en van de wereld afgewende christelijke gereformeerden 'zich zelf erin herken-
nen' en, de betrokken passages lezend, moeten toegeven: 'Ja - zo hebben wij
toen gedacht.'

Die 'zelf-herkenning' zou men door benoeming van meerdere auteurs wellicht
vergemakkelijken. Doch ik acht het nadeel, dat dan een verbrokkeld werk
ontstaat, van overwegend belang. Zou men trouwens aannemen, dat één histo-
ricus niet in staat zou zijn, van vijf jaar geschiedenis van een volk van negen
miljoen zielen een adequaat beeld te geven, dan zou men impliciet het overgrote
deel van alle historiografie van onwaarde moeten verklaren. Daar komt bij, dat
de auteur in staat zal zijn - in staat moet zijn - om door persoonlijk contact met
andersgezinden zoveel mogelijk de nadelen op te heffen, samenhangend met het
feit, dat hij, als ieder mens, in een bepaald milieu opgegroeid is en daar zijn
psychische en geestelijke vorming ontvangen heeft. Is de auteur zich van zijn
eigen onvermijdelijke beperktheden bewust, dan zal hij, naar ik aanneem, gaarne
beschrijvingen van personen, groepen, gebeurtenissen of ontwikkelingen, waar
hij van zichzelf uit vreemd tegenover stond, ter toetsing voorleggen aan personen
of instanties, die door uw college of door hem voor het uitbrengen van een advies
competent geacht worden.'

Die ene auteur moest zich, meende ik, 'geheel of nagenoeg geheel aan
de voorbereiding van het Geschiedwerk wijden.' Hij zou zich moeten
beperken 'tot de op het eerste gezicht belangrijkste delen van onze
collecties.' 'Van de Duitse en Nederlandse documenten kan hij beginnen
met de regesten' (inhoudssamenvattingen die door de afdeling Beschrij-
ving van het instituut werden vervaardigd en waarvan de gestencilde
lijsten toen al duizenden pagina's telden),

'waar nodig teruggrijpend op de oorspronkelijke stukken; alle delen van de
Parlementaire Enquêtecommissie zal hij van a tot z moeten doorwerken, van de
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