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Bijvoorbeeld ondergetekende had, toen de overval plaatsvond, de leeftijd
van 40 jaar bereikt. Hij heeft het verraad ten opzichte van Tsjechoslowa-
kije gepleegd, ondraaglijk gevonden en heeft dit steeds als het begin van
een Europese oorlog, die onvermijdelijk tot een wereldoorlog zou
moeten leiden, beschouwd.'

2. De aard van het werk en zijn auteur
Veel minder dan bij het verschijnen van deel I werden in november 1969
de aard van het geschiedwerk en de werkwijze van zijn auteur ter discussie
gesteld ofbeoordeeld. Het belangrijkste commentaar in dit verband is een
opstel van de historicus G. Harmsen, die zich in De Groene Amsterdammer
van 27 december 1969 buigt over beide delen. Onder de titel 'De Jong als
geschiedschrijver van Nederland in oorlogstijd' besteedde hij vooral
aandacht aan De Jongs bijdrage aan de geschiedenis van de (Nederlandse)
arbeiders beweging.'

, 'De eerste twee delen van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog liggen voor ons en de auteur L. de Jong denkt er nog zes à
zeven te laten volgen. Hij hoopt de serie in 1980 voltooid te hebben. Pas
dan zal een definitief oordeel over het werk geveld kunnen worden,
immers aan het einde van het tweede deel staat de Duitse overval op ons
land juist te gebeuren. Als ik van een definitief oordeel spreek, dan bedoel
ik dat in de zin van het geheel omvattend en overziend, want naarmate de
afstand in de tijd zowel t.o.v. de Tweede Wereldoorlog als t.O.V. deze
historische analyse van dit gebeuren groeit, zal het oordeel zich wijzigen.
Een oordeelover de eerste twee delen alleen kan niet anders dan een zeer
voorlopig karakter hebben. Misschien zal zelfs blijken dat het eerste deel
waarin een globaaloverzicht gegeven wordt van het interbellum en dat hier
en daar zelfs nog veel verder teruggrijpt, het zwakste is, gewoon omdat de
auteur beter thuis is in de oorlogsperiode. Juist bij een globaaloverzicht van
een periode waarmee men minder vertrouwd is, laat zich niet vermijden dat
de keuze van de stof een wat toevallig karakter krijgt. Wel stelt De Jong dat
hij t.a.v. de vooroorlogse periode alleen die gebeurtenissen, eigenaardighe-
den, personen en stromingen schetst die voor het gebeuren tijdens de
oorlog zelf relevant zijn, maar deze relevantie ontgaat mij in een aantal
gevallen. Nu kan het zijn dat deze bij het doornemen van de nog te
schrijven en te verschijnen delen duidelijk wordt, al ben ik op dit moment
eigenwijs genoeg om te geloven dat een aantal zaken alleen maar zo

1 Het artikel is overgenomen in Harrnsens boek Nederlands Kommunisme. Gebundelde
opstellen (Nijmegen, 1984), 362-377.
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