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van enkele jaren artikelen gepubliceerd over de vroege delen van De
Jongs geschiedschrijving. In de meeste daarvan wordt een aantal banden
tegelijk samengevat. Ze zullen dan ook in latere hoofdstukken aan de orde
worden gesteld.

2. De aard van het werk en zij"n auteur
Over het algemeen is in de hoofdredactionele commentaren het feit van
een regeringsopdracht tot het schrijven van een geschiedenis van het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog geprezen. Het
Rotterdamsch Nieuwsblad bijvoorbeeld schreef in een commentaar (I 2 fe-
bruari I969) veel te zien in een beslissing 'zoals die voor wat de oorlog
betreft nu tot eerste resultaten heeft geleid: vrij onderzoek onder brede
wetenschappelijke begeleiding door een historicus, die blijkbaar veler
vertrouwen heeft kunnen winnen.' De hoofdredactie van de Nieuwe
Rotterdamse Courant oordeelde in een commentaar van I I februari I969
aldus:

, 'Voor de inhoud van het boek blijft de auteur de verantwoordelijkheid
dragen. Hij heeft toegang gehad tot alle mogelijke bronnen, ook tot de
veelal gesloten boeken van zeer officiële archieven: hij heeft kunnen
steunen op zijn rijksinstituut. Maar hij draagt en wilook dragen de volle
verantwoordelijkheid voor hetgeen uit zijnpen is gevloeid.

Voor het verstrekken van de opdracht en van de werkmogelijkheid is de
regering verantwoordelijk. Zij kan, dunkt ons, die verantwoordelijkheid
welgemoed dragen. Een regering strekt een beleid tot eer dat meningsvor-
ming niet alleen toelaat, maar ook bevordert, althans als dat bevorderen
geschiedt op de nu toegepastewijze.'

Het eerste deel van De Jong verscheen in een periode dat de publieke
opinie in Nederland was opgeschrikt door een drietal televisie-uitzendin-
gen van de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws (VARA)l over oorlogsmis-
daden van Nederlandse militairen tijdens de politionele acties in Indone-
sië (I946-I949). De discussie daarover leidde tot pleidooien voor
openbaarmaking van archiefstukken met betrekking tot deze koloniale
interventies. In dat licht bezien was de regeringsopdracht aan De Jong een
voorbeeld van een, zoals de NRC het uitdrukte, 'wij s beleid'. De Leeuwarder
Courant roerde in een hoofdartikel (II februari I969) deze vergelijking
aldus aan:

1 Nederlandsch-Indië 1945. Indonesië 1949. Achter het Nieuws 1969. Tekst van drie uit-
zendingen op I7, 25 en 27 januari I969 (Hilversum, I969)·
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