
DEEL 2

, UJe kunt ook wel eens de verkeerde les trekken", zegt Paul van 't Veer aan
het slot.

Een zinnig woord, ieder aanbevolen, die maandag twee uur intensief
luisteren aandurft.'

Voorts verscheen er in 1970 een zogeheten 'Alternatieve Geschiedenis'
van het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Het was
gemaakt door een anoniem collectief van 'arbeiders, agrariërs en intellec-
tuelen; mannen en vrouwen; ouderen en jongeren; mensen binnen en
buiten het establishment'. Het boekwerk was een eigen heruitgave van het
Verslag van de Parlementaire Enquête Commissie 1940-1945, van de docu-
menten en bijlagen en van de verhoren; van dit alles uitsluitend het eerste
deel. De inleiding luidde als volgt:

, 'Een bekende Nederlandse schrijver van geschiedkundige verhalen
gebruikt de gegevens van de Parlementaire Enquête-Commissie
1940-1945 voor het schrijven van zijn boeken. Hij gebruikt ook de
dokumentatie die de PEC ter beschikking stond. In het algemeen volgen zijn
konklusies de strekking van de verslagen van de PEe. Op een enkel puntje
na. Zo konstateert de bekende schrijver - en spreker - wél het niet-neutraal
zijn van Nederland in de jaren vóór het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog; hij konstateert dit, en gaat dan over tot de orde van de dag.
Maar het destijdse niet-neutraal-zijn had tot een revaluatie van het gehele
naoorlogse Nederland dienen te leiden. Een revaluatie op alle gebied:
militaire engagementen, scholen en andere opvoedingsinstituten, bijzon-
dere rechtspleging, verhouding tot Duitsland, positie van industrie en
vakbonden, enz. Vooralook zou de PEC zelf thans aan een onderzoek
onderworpen dienen te worden. In het algemeen is de kommissie dikwijls
achteloos aan belangrijke feiten voorbijgegaan, probeerde men deze feiten
tot de akten te leggen; waar desondanks deze feiten bleven opduiken,
werden zij door de PEC veelal gebagatelliseerd; waar dit laatste niet
mogelijk bleek te zijn, werden feiten óf geïsoleerd gepresenteerd óf naar
een andere betekenis toe geïnterpreteerd. Nergens, althans in die gevallen
waar een wezenlijk belang op het spel stond, komt de PEC tot een konklusie
die de waarheid benadert, zeker niet in haar verslagen, ook dan niet als van
een flagrant meineed sprake is. Inderdaad heeft de PEC de door haar te
onderzoeken feitelijkheden in zekere zin geïnstitutionaliseerd en daardoor
een - uitermate onverdiende - rechtvaardiging aan betrokken personen en
feiten verleend. Vandaar dit boekwerk. Vooraf gaat, als deel I, een verkorte
maar woordgetrouwe weergave van het verslag van de PEC. Daarna volgt de
belangrijkste dokumentatie waarover ook de PEC kon beschikken. In het
derde deel worden verhoorders en verhoorden met de feiten en hun eigen
woorden gekonfronteerd. De PEC ziet hiermee haar onderzoekingswerk
door buiten-parlementaire onderzoekers overgedaan. Er is nog een reden,
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