
REACTIES EN RECENSIES

met de persoon van de auteur en zijn politieke overtuiging, die al dan niet
duidelijk in zijn historisch betoog zou doorklinken. Een opvallende
kwalificatie van 'rijksgeschiedschrijver' vloeide uit de pen van Jan Rogier,
redacteur van het weekblad Vrij Nederland. In de eerste van een drietal
beschouwingen over Voorspel gaf hij uiting aan zijn wantrouwen tegen
deze 'officiële geschiedschrijving' (I maart 1969):2

, 'Wetenschapsbeoefening draagt voor velen nog het aureool van volstrekte
onafhankelijkheid. De academicus behoort in het uitoefenen van zijn
beroep niet partijdig te zijn en niet in dienst te staan van een broodheer. En
het ideaal van "pragrnatische wetenschapsbeoefening" is een fictie geble-
ken. Niet alleen heeft de praktijk nooit beantwoord, nooit kunnen be-
antwoorden aan deze fictie, omdat geen mens automaat wordt zodra hij zijn
studeerkamer of laboratorium betreedt, maar ook omdat wetenschap in
toenemende mate bedreven wordt .in dienst van en in opdracht van
politieke en economische overheden.·Met name het marxisme heeft deze
ondergeschiktheid naar opzet, uitwerking en doel van elke wetenschapsbe-
oefening blootgelegd. De historisch materialistische school heeft daar een
dialectische wetenschapsbeoefening tegenovergesteld, wetenschap in
dienst van de klassenstrijd. Een bewust afhankelijke wetenschap dus, niet
meer ter bevestiging van de bestaande maatschappelijke verhoudingen,
maar ten dienste van de omverwerping daarvan. Spitsen wij deze oneigen-
lijke tegenstelling verder toe op de geschiedschrijving, dan is in laatste
instantie nog slechts de vraag relevant in afhankelijkheid van wie of van wat
of van welke levensfilosofie een geschiedwerk geschreven is. Een simpele
vraag is dat allerminst.

Het eerste deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog, geschreven door de directeur van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, prof. dr. L. de Jong, dezer dagen verschenen en met
een niet van ijdelheid verstoken publiciteit gepousseerd, dwingt ons deze
prealabele vraag eerst te beantwoorden. Immers, dit boek dat belooft een
van de belangrijkste historische werken te worden, in Nederland ooit
verschenen, is geschreven in opdracht van de Nederlandse regering door
een ambtenaar van deze regering. Er staat uitdrukkelijk in het voorwoord
dat "de staatkundige verantwoordelijkheid voor de verschijning" berust bij
"de minister die tot dat verschijnen machtiging gaf' en ofschoon bij het
verschijnen van elke openbare manifestatie van de zijde van de regering is
afgezien, ja zelfs de minister geen voorwoord heeft geschreven, bestaat
theoretisch de mogelijkheid, dat in de Tweede Kamer vragen worden
gesteld aan de minister over de inhoud van dit boek.

2 In gewijzigde vorm herdrukt in: Jan Rogier, De geschiedschrijver des Rijks en andere
socialisten. Politieke portretten (Nijmegen, 1979) 17-22.
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