
DEEL I

, Er zijn trouwens nog andere feiten, Van der Lubbe had een paar dagen
tevoren geprobeerd 't Wohlfahrtsamt in brand te steken met dezelfde
vuurmakers, die hij ook in het Rijksdaggebouw zou hebben gebruikt. Het
Wohlfahrtsamt was een houten gebouwen de Rijksdag is van steen. Toch
lukte het Van der Lubbe met zijn vuurmakers bij het houten gebouw niet
wathem in de Rijksdagwel zou zijn gelukt!'"

De mededeling van De Jong, dat in 1935 tal van Zeeuwse kiezers van de
Staatkundig Gereformeerde Partij op de NSB stemden, wekte in die partij
beroering. Het weekblad Eendrachtsbode (3 december 1970) bevatte een
verslag van een bijeenkomst van verontruste Staatkundig Gereformeer-
den,"

, 'De Thoolse wethouder C. Boender heeft maandagavond op de forum-
avond van de SGP in Scherpenisse enkele zinnen in het boek Voorspelvan dr.
L. de Jong als ernstig, kwalijk, pijnlijk en onwaar gekwalificeerd.

Hij doelde daarbij op enkele zinnen op bladzijde 302 [27 5J van het eerste
deel van Het Koninkrijk derNederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr. L. de
Jong, getiteld Voorspel. In hoofstuk I 1- "Mussert en de NSB" - staat onder
de paragraaf "De Staten-verkiezingen van '35" op bladzijde 302 [275J te
lezen:

(Begin citaat) "Anders weer in Zeeland waar Kerstens Staatkundig
Gereformeerde Partij plaatselijk op Zuid-Beveland, maar ook op Tholen,
tot de helft van haar aanhang naar de NSB zag overlopen: «de sterke regering
die de SGP wil, verlangt ook de NSB. Beide partijen zijn even anti-democra-
tisch en even anti-parlementaristisch»."

- (Einde citaat).
De heer Boender: "Dr. De Jong zegt in zijn boek Voorspel kwalijke

dingen van de SGP. Dit boek gaat de geschiedenis in als het standaardwerk
van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Onze nageslachten
zullen hier steeds op teruggrijpen en zeggen, kijk hier staat het in: in
Zeeland zag men Kerstens SGP - dat geeft ook al een zeker smalend gevoel
weer - plaatselijk op Zuid-Beveland maar ook op Tholen tot de helft naar de
NSB overlopen. Beide partijen zijn even anti-democratisch en even anti-
parlementaristisch. Zo worden we in een standaardwerk van de geschiede-
nis getekend.

Ik zeg dit niet om te prikkelen tot het zeggen van, die akelige Jood, 0 nee,
maar om te prikkelen dit in het politieke leven te weerspreken. Dr. De Jong,
een zeergeleerde man, heeft onware dingen gezegd. Dat moeten we met
ons leven bewijzen.

S Opgemerkt zij, dat in het citaat van De Jong een citaat van de Wageningse socioloog
G. A. Kooy is opgenomen uit diens boek Het echec van een 'volkse' beweging (Assen, 1964)
p. 331. De Jong heeft in dee! 13 zijn uitspraak in zoverre genuanceerd, dat niet alleen de
SGP maar 'verscheidene partijen' in Zeeland kiezers verloren aan de NSB (deel 13, 83
(83))·
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