
VERANTWOORDING

de verlening daarvan belangrijk zou vergroten als ik met mijn kwartaal-
verslagen zou aantonen dat ik mij inderdaad in een maximaal tempo aan
mijn opdracht gaf en dat ik vorderingen maakte; ook nam ik aan dat uit
die verslagen zou blijken hoe uitgebreid de materie was waarin ik mij
moest verdiepen. Ik vertrouwde erop dat zij zouden bevorderen dat de
verantwoordelijke bewindsman en zijn hoofdambtenaren begrip zouden
krijgen voor de problematiek waarmee ik werd geconfronteerd, en dat
zich uit dat begrip een reëel medeleven zou ontwikkelen - 'medeleven'
niet in de zin van 'medelijden' maar van 'gelijk-op denken'.

De verslagen hadden niet betrekking op wat ik in mijn functie van
Chef (later Directeur) deed - het waren verslagen van de 'auteur Ge-
schiedwerk'. Zij gaven nauwkeurig weer wat ik per kwartaal had gedaan:
welke stukken en publikaties ik had gelezen en met wie ik had gesproken
(en waarover). Die stukken en publikaties werden niet alleen alle vermeld
maar ook becommentarieerd: ik gaf aan in welk opzicht ze voor mij van
betekenis waren, veelalook wat ik op de inhoud tegen had. Het werden,
met name in de eerste jaren waarin ik mij vooral in de Verslagen van de
Parlementaire Enquêtecommissie 'Regeringsbeleid 1940-1945' verdiepte
(maar heel vaak ook later), stukken van tientallen pagina's. Ik begon
derhalve mijn verslag van het derde kwartaal' 56 (het telde 39 pagina's)
met de volgende passage:

'De uitgebreidheid van dit verslag doet het mij wenselijk voorkomen, er,
wellicht ten overvloede, opnieuw op te "vijzen dat de verslagen die ik elk kwartaal
pleeg uit te brengen, verschillende functies vervullen. Zij dienen ertoe, de
instanties die daarop recht hebben, inzicht te geven in de ontwikkeling van een
project dat zich nog over vele jaren zal uitstrekken. Daarnaast zijn zij voor mij
persoonlijk van betekenis omdat ik hier in een gemakkelijk te raadplegen vorm
allerlei details vastleg die, wellicht eerst na geruime tijd, wederom voor mij van
belang kunnen zijn. Wat dit verslag aangaat, leek het mij in het bijzonder
wenselijk dat, zoals ook in vorige verslagen geschied is, alle punten vastgelegd
zouden worden, hoe gering ook, waar mijn voorlopig oordeel van dat van een
zo gezaghebbend lichaam als de Enquêtecommissie van de Tweede Kamer
verschilt of waar ik op de werkwijze van de commissie aanmerkingen heb. Het
zal vermoedelijk niet mogelijk zijn dat dat alles t.z.t. in het Geschiedwerk in den
brede opgenomen wordt; het lijkt mij goed dat mijn kritische visie dan toch in
detail vastligt.

Het is voorts een functie dezer verslagen, op concrete punten lezers tot het
verstrekken van aanvullende gegevens ofhet uiten van tegenspraak te stimuleren;
ook dat doel is slechts te bereiken wanneer men zich niet tot vage algemeenheden
beperkt doch in bijzonderheden afdaalt.

Tenslotte koester ik de hoop dat mijn verslagen juist door hun gedetailleerd-
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