
VERANTWOORDING

ren, en te bepalen wat daarvan zal worden gebruikt onderscheidenlijk ter zijde
gelaten; dat hem een zelfde mate van vrijheid moet worden gelaten in het
weergeven van zijn bevindingen en van de gevolgtrekkingen waartoe deze naar
zijn oordeel leiden, alsook in het, in dat verband, geven van onverbloemde
oordelen omtrent de aan zijn onderzoek onderworpen gebeurtenissen en de
personen die daarbij een rol hebben gespeeld, behorende ook dit laatste tot het
doel van de onderhavige contemporaine geschiedschrijving."

Van der Vaart Smit vroeg cassatie aan bij de Hoge Raad maar het arrest
van het Hof werd door dit college bekrachtigd.

Nodeloos te zeggen dat ik in de afloop van dit in drie stadia gevoerde
geding (de Landsadvocaat was telkens voor mij opgetreden) een belang-
rijke rechtsbescherming zag voor mijn verdere arbeid.' In elk geval was
mijn wetenschappelijke verantwoordelijkheid als auteur (met de daaruit
voortvloeiende juridische aansprakelijkheid) duidelijk onderstreept.

Nu het heengaan van van der Kooy.
Van der Kooy was tijdens de bezetting een der naaste medewerkers

van secretaris-generaal Hirschfeld geweest maar was in rapporten van de
SD die zich in de collecties van het instituut bevonden, 'die Seele des
Widerstandes' op het departement genoemd. In 'SI had zijn benoeming
tot lid van het Directorium er toe geleid dat de vertegenwoordigers van
de georganiseerde oud-illegaliteit in de Commissie van Bijstand hun
functie hadden neergelegd - zij meenden dat van der Kooy zou kunnen
bewerkstelligen dat de economische collaboratie in publikaties van het
instituut zou worden goedgepraat. Dat was naar het oordeel van de
voorzitter van de Commissie (oud-minister Bolkestein), van alle overige
leden, van de overige bestuursleden (van Winter en Hcrmesdorf), van
de stafleden van het instituut en van mij een ongegronde vrees. Nadien
hadden wij van der Kooy leren kennen als een goed beoordelaar en als
een karaktervolle man. Hij Q.U had bezwaren gehad tegen wat ik in het
concept van deel 4 over de persoon en het beleid van Hirschfeld had
geschreven - ik had die bezwaren afgewezen en was dat na een grondige
discussie in de begeleidingsgroep blijven doen. Daarop meende van der
Kooy dat hij het jegens zichzelf niet kon verantwoorden indien hij enige
algemene verantwoordelijkheid voor deel 4 zou aanvaarden. Hij wilde

, Aangehaald in Kwartaalverslag 1973 II, p. 3. 2 Van der Vaart Smit diende ook nog
een klacht in bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg
- daarvan heb ik verder niets vernomen.
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