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Het is meer dan een jaar geleden dat ik van het laatste hoofdstuk van het laatste histo
riografische deel van mijn werk, Epiloog, het concept voltooide. Natuurlijk was ik mij 
bewust dat, voordat dat deel en dat hoofdstuk gepubliceerd zouden worden, nog veel 
bekritiseerd, bediscussieerd en door mij heroverwogen en verbeterd zou moeten wor
den voor en aleer zij in druk zouden verschijnen, maar toch: er was een eindpunt bereikt 
en ik mocht, opgelucht en bedroefd tegelijk, het gevoel koesteren dat ik de opdracht 
die mij meer dan dertig jaar eerder was gegeven, had volbracht. Het werk ligt achter 
mij en ik ben met andere taken bezig die mij weer volledig in beslag nemen. Wil dat 
zeggen dat ik mij niet langer rekenschap geef van de problematiek waarmee ik zoveel 
jaren werd geconfronteerd? Natuurlijk niet. Wie, als ik, diep overtuigd is van de onver
mijdelijke subjectiviteit van alle geestelijke arbeid en dus ook van alle geschiedschrij
ving, voelt zich verplicht om zich van die problematiek rekenschap te blijven geven 
en welke betere gelegenheid kan mij worden geboden om daarvan te getuigen dan deze 
samenkomst van zoveel vakgenoten die met mij één hartstocht gemeen hebben: de 
hartstocht om zich te verdiepen in het verleden en te pogen het in woorden te herschep
pen. Ik wil mijn werk relativeren, getuigen van zelfkritiek. 
Zelfkritiek is een ietwat beladen term. Wij hebben immers in deze eeuw van afschu

welijke voorbeelden van zelfkritiek kennis genomen. Ik denk aan de politieke proces
sen die vóór de Tweede Wereldoorlog in de Sowjet-Unie en erna in een aantal andere 
communistische staten van Oost-Europa plaatsvonden. Figuren die hun leven in dienst 
hadden gesteld van de opbouw van wat zij beschouwden als een betere maatschappij, 
bekenden in het publiek dat zij in werkelijkheid de geheime agenten waren geweest 
van duivelse machten die het op de ondergang van de Sowjet-Unie gemunt hadden. 
Een zelfkritiek was dat, even stuitend als onoprecht, afgedwongen door martelingen, 
tekenend voor een systeem van terreur waarin de machthebbers voor geen middel te
rugschrokken om hun dominerende positie te versterken. Dat laat, heel laat, maar niet 
te laat, in de Sowjet-Unie zelf iets van de waarheid over deze monsterprocessen bekend 
wordt, is alleen maar toe te juichen. 
U zult van mij, hoop ik, een ander soort zelfkritiek verwachten en het is ook niet voor 

het eerst dat ik deze in het publiek naar voren breng. 
Ik heb mij, om te beginnen, verplicht gevoeld om in de aanhef van Voorspel, deel 1 

van mijn werk, een duidelijke waarschuwing aan de lezer op te nemen: een waarschu
wing daar waar ik schreef dat geen enkele historicus zich vrij kan maken van de tijd 
waarin en de plaats waar hij schrijft, noch van de beperkingen die in zijn persoon zijn 
gelegen. Men kan zeggen: dat spreekt vanzelf— ik vond het niettemin gepast en nuttig 
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