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, auteur-ambtenaar, dan is dat het logische gevolg van deze door de overheid
verleende en door de auteur aanvaarde opdracht. Het valt trouwens niet in
te zien, waarom deze cumulatie van onjuiste beslissingen niet had kunnen
worden voorkomen. De archieven, voorzover zij van overheidsinstanties
afkomstig zijn, behoren thuis in de verzameling van het Rijksarchief onder
beheer van de Algemeen Rijksarchivaris. Wanneer voor de verzameling en
de verzorging van andere documentatie met betrekking tot de oorlogsjaren
een apart instituut nodig was, zou dat naar analogie van musea en
universitaire instituten een plaats onder de rijksdiensten hebben kunnen
krijgen. En de opdracht tot het schrijven van de oorlogsgeschiedenis had -
op welke wijze dan ook tot stand gekomen - nooit een ambtelijke opdracht
mogen zijn,

Prof. De Jong heeft herhaaldelijk, zowel in het voorwoord van zijn boek
als op persconferenties en tegenover individuele journalisten verklaard, dat
hij geheel vrijgelaten is. Er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen;
van een democratische regering mag niets anders verwacht worden. Maar
dat wil niet zeggen, dat die regering verstandig gehandeld heeft met het
scheppen van dit precedent. Ook bij democratische regeringen is de vrijheid
van meningsuiting niet altijd verzekerd, zoals de auteur van dit boek maar al
te goed weet uit de dertiger jaren - toen met name de Vrijdenkers Radio
Omroep dat moest ondervinden - en dat betrof dan nog niet eens
ambtenaren. Daarnaast is er echter de keuze van de auteur door de minister.
De overwegingen, die daarbij een rol spelen, zijn minstens ook van
politieke aard, wil de minister zich niet blootstellen aan parlementaire
afkeuring. Voorts is er de ingebouwde censuur, bewust of onbewust door
de auteur zelf gehanteerd, zodra hij weet min of meer op te treden als
"Geschiedschrijver des Rijks". En tenslotte onttrekt de auteur zich aan
wetenschappelijke controle op zijn werk door gebruik te maken van
ambtelijke stukken, die niet voor openbaar onderzoek zijn vrijgegeven.
Prof. De Jong heeft gezegd, dat hij op de meest onbekrompen wijze
geholpen is door koningin Wilhelmina, de regering en vele andere
instanties en dat hij gebruik heeft mogen maken van hun - overigens
gesloten - archieven. Dat blijkt ook op vrijwel iedere bladzijde van zijn
boek, maar dat neemt niet weg dat hij zijn bronnen heeft geselecteerd; een
beoordeling van zijn werk zonder controlemogelijkheid kan dan zelfs
leiden tot ongerechtvaardigde kritiek. De enige remedie daarvoor is het
openstellen van die archieven voor alle onderzoekers en niet voor die ene
aangewezen ambtenaar.

Nederland is een land, waar op bekrompen en autoritaire wijze met de
overheidsarchieven wordt omgesprongen. "Degenen, die in Nederland
studie willen maken van het openbaar bestuur, zullen al spoedig geconfron-
teerd worden met de moeilijkheid, dat dat bestuur zich grotendeels in
beslotenheid afspeelt" luidde de eerste zin van de diësrede, die prof. baron
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