
Reacties en recensies

1. Inleiding
Met een voor het gehele werk van De Jong zo kenmerkende overeen-
stemming van inzet en toonvorming weerklonken in de morgen van 11
februari 1969 de aankondigingen van en reacties op het verschijnen van
het eerste deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
De ochtendbladen, in deze embargo-ronde het eerst aan de beurt,
publiceerden uittreksels uit Voorspel en positieve commentaren. 'Met zijn
rustige stijl, die eerder spreek- dan schrijftaal is, verwijlt dr. De Jong
doorlopend bij details, die telkens als zij te ver schijnen te voeren, blijken
te passen in de grote tekening waarvan de schrijver de onmisbare
hoofdlijnen nooit uit het oog verliest', schreef Louis Sinner in het
Algemeen Dagblad (11 februari 1969). De meeste avondbladen bevatten
eveneens lovende kritieken. Het oordeel van Ben Kroon in De TY·d (II
februari 1969) over 'een boeiend meesterwerk van moderne geschied-
schrijving' was geen uitzondering. Het communistische dagblad De
Waarheid (11 februari 1969) daarentegen noemde het eerste deel een
'Voorspel tot een dubieuze geschiedenis'.

In de volgende dagen van deze week publiceerden de dagbladen
uittreksels uit het boek; de schrijver had de redacties daartoe niet alleen
verlof gegeven maar ook enkele passages aangegeven die zijns inziens
bijzonder publicabel waren. De weekbladen hebben zich bij het verschij-
nen van het eerste deel aan de dwang van de embargo-regeling
onttrokken, gelijk zij dat ook bij andere delen zouden doen. In de
bedachtzaamheid van een secundaire reactie was hun oordeelook minder
eenstemmig. Sprak in De Nieuwe Linie Jan Verdonck van 'een werk dat in
de boekenkast van iedere Nederlander thuishoort' (15 februari), H. A.
Lunshof schreef in Elseviers Weekblad (15 maart) over de 'socialistische
verwatenheid' van de auteur en Jan Rogier kritiseerde in Vrij Nederland
(I maart) de 'vrijwel blinde verering voor het koningshuis en in het
bijzonder koningin Wilhelmina', die hij bij De Jong had menen te
moeten waarnemen. In maart verschenen in de dagbladen ook recensies
van vakgenoten.

In een aantalliteraire en wetenschappelijke tijdschriften zijn na verloop


