
DE OPDRACHT VAN 20 APRIL 1955

ven d.d. 20 april '55 akkoord mee. 'Met name keur ik goed', schreef hij
o.a.,

'dat de heer dr. L. de Jong zal worden belast met de samenstellling van [het]
Geschiedwerk, onder toezicht en redactionele verantwoordelijkheid van uw
college. Ik stel het zeer op prijs dat de heer de Jong zich bereid heeft verklaard,
deze zeer omvangrijke en moeilijke taak op zich te nemen. Aan mijn goedkeuring
is uiteraard de voorwaarde verbonden dat dit Geschiedwerk uiterlijk op I januari
1961 zal zijn voltooid.'

Wat betekende die bij.het Directorium gelegde 'redactionele verant-
woordelijkheid'? Ik maakte er mij geen zorgen over. Evenmin maakte ik
mij zorgen over de datum I januari 1961; wij hadden de opheffingsdatum
van het instituut, I januari' 50, al opgeschoven weten te krijgen, eerst
naar I januari '59 en vervolgens naar I januari '61 - waarom zou dat de
laatste opschuiving zijn? Ik was er van overtuigd dat uit de spoedig te
verschijnen nieuwe publikaties van het instituut (de voorafgaande waren
uitstekend ontvangen) en uit de diensten die wij aan overheid en samen-
leving bewezen, zou voortvloeien dat van opheffing per I januari '61
geen sprake zou zijn. Wanneer zou ik klaar zijn? Misschien, zo hoopte
ik, omstreeks '65 - viel alles tegen, dan zou het wellicht '70 worden.

Mijn kwartaalverslagen

Het feit dat de minister voor mijn werk een eindtermijn had bepaald,
was voor mij een extra stimulans om over de voortgang met regelmaat
en uitgebreidheid te rapporteren in de vorm van kwartaalverslagen die
voorgelegd zouden worden aan het Directorium (van I januari '60 af
heette dit 'Bestuur" en ruilde ik mijn titel van Chef voor die van
Directeur), aan de Commissie van Bijstand, aan de wetenschappelijke staf
van het instituut, aan de minister en aan enkele buitenstaanders van wie
ik wist dat zij er belangstelling voor zouden hebben. Ware die eindter-
mijn niet gesteld, dan zou ik, neem ik aan, toch tot het dicteren van
kwartaalverslagen zijn overgegaan, maar ik was mij ervan bewust dat ik,
zo ik voor mijn eigen werk meer tijd nodig zou hebben, de kansen op

'Over de samenstelling van het Bestuur in latere jaren vindt men de nodige gegevens
in de paragraaf 'De kritische lezing der concept-manuscripten'.
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