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Boudewijn Smits: Loe de Jong 191.4-2005. 
Historicus meteen missie. Boom, 
960 biz. € 39,90 

•••• Hij schreefhet titanenwerk over WO II en tallozen 
zag en zijn serie De Bezetting. Maar wie;Wasde 'echte ' 
Loe? In een voortreffelijk boek leren we:defijiatieke, 
rusteloze en afstandelijke historicus grondig kennen. 

chrijvenom 
NrzcH~~ 

h t verdr1et te 

Een voortreffelijk geschreven proefschrift van 
de Groningse historicus Boudewijn Smits · 
(1960) laat aile aspecten van Ieven en werk 
van oorjogshistoricus dr. L. de Jong zien. 

till en 
Door Michel Krielaars 

isschien zag essayist Karel van het 
Revehetnoghetscherpst, toenhij 
schreef datLoe dejongsHetKonink
rijk der Nederlanden in de Tweede We-

reldoorlogzowelimponeerde als irriteerde. Hij 
ergerde zich 'aan de grondigheid engewichtig
heid waarme~ Dejongte werkgaat, de deftigheid 

~ en uitvoerigheid waarmee hij ons precies vertelt 
hoe hetallemaal was en ookwatwij ervan den
ken moeten, als we hem tenmfuste volgen will en, 
wanthij wil ons geenszins verbiedenmethem 
van meningte verschillen'. Hetzijn typerende 
woorden, die Dejongs biograafBoudewijn Smits 
terecht aanhaaltinzijn als proefschrift opgezette 
biografieLoe de]ong1914-2005. Historicusmet 
eenmissie. 

_ je kuntveel kritiek op Dejong hebben. Op zijn 
zwart-witdenken als het over goed enfoutgaat 
bijvoorbeeld. Velenhebben zich bovendien ma
teloos geergerd aan zijn moralistische toon in het 
16.600bladzijdendikkeKoninkrijlc.Indattita
rienwerkliet Dejong zijn politieke en morele op
vattingen ruimschoots gelden als datvolgens 
heminhetlandsbelangwas. Daarom spaarde hij 
defensietijgers als secretaris-generaal Luns van 
de NAVO en prins Bemhard enkielhaalde hij de 
linkseCDA-fractieleider Aantjes, toenhunoor
logsverleden bovenkwam drijven. Zijn bijnaam 
·'oranje Loe' dankte hij aan zijn onvoorwaardelij
ketrouwaanhetkoningshuis, voorwiehijblind 
hand- en spandiensten verrichtte. De waarheid 
had ersoms onderte lijden. 

Smits heeft de defrnitieve biografie van Dejong 
geschreven, waarinhij aile voors en tegens her
leidt op diens getraumatiseerde persoonlijkheid. 
Hij roept daarbij een tij dperk totleven vanhet 
vooroorlogse, geassimileerdejoodse proletari
aatinAmsterdam datzijnkinderen laat doorle
ren en door de nazi's vrijwelgeheel wordtuitge
roeid, tot en met de moderneverzorgingsstaat 
van begin21ste eeuw, waarinde oorlognietmeer 
als de belangrijkste morele maatstaf geldt. 

Dejongs persoonlijke leven is deels bekend uit 
zijn onvoltooide autobiografie uit de jaren negen
tig, die gekleurdis door de psychoanalyse die hij 
kort daarvoor had ondergaan. Maar Dejonggaat 
daarin veel essentiele dingen uit de weg, zoals de 
ware reden voor zijn buitenechtelijke verhou
dingin 1950, die Smitsnu heeftachterhaald. Zijn 
vrouw dreigde toenmet echtscheiding als hij niet 
in psychoanalyse ging en over zijngevoelens ging 
praten. Dejongs eerste reactie was vluchtgedrag. 

Smits laat de 'echte' Loe zienzonder afbreukte 
doen aanzijn verdiensten als medeoprichtervan 
het Rijksinstituutvoor Oorlogsdocumentatie (Ri
od), historicus van eeninmiddels gedateerd stan
daardwerk, enregeringsrapporteurinheikele 
kwesties zoals de Weinreb-affaire enhet oorlogs
verleden van prins Claus. Uitvoerig behandelt hij 
Dejongs werkwijze, die wetenschappelijkvrij 
onprofessioneel was, enfileerthij diens onder
zoeknaar Aantjes en de omstredenFran~oisvan 
'tSant, een vertrouwelingvan koningin Wilhel-

Jasper van Zwol: Het woongebouw. Klassieke 
en recente Of¥fwerpen. Paperback, Sun 2009, 
200 biz., van € 29,50 voor€ 7,90. Tialda (ramsj.nl) 

Mooi vormgegeven, groot formaat boek met 
76 toonaangevende flatgebouwen ('gestapelde 
wooneenheden'): van Mies Van der Rohe en Le 
Corbusier tot ontwerpen van Mecanoo en Jo 
Coenen. Bij Tialda liggen ook Het antwerp van 
het kleine woonhuis en Raadhuizen, beide bee
ken van €29,50 voor €12,50. 

mina. Over de laatstelietDejongzich vanalles 
wijsmaken en schakelde hij zijnkritisch vernuft 
uit, omdatliij Wilhelmina wilde behagen, die hij 
sinds zijn ballingschap inLonden verafgoodde. 

Dejong is volgens de ooggetuigen die Smits op
voert autoriteitsgevoelig, bescheiden enijdel te
gelijk, zelfverzekerd en onzeker, rusteloos enge
disciplineerd, afstandelijkin hetpersoonlijke 

Bescheiden en ijdel, 
zelfverzekerd en onzeker, 
humorloos en ambitieus 

contact, humorloos, enmateloos ambitieus. 
Veelvandieambitieheefttemakenmetdeja

loezie op zijn tweelingsbroer Sally, een briljant 
medicus, die de oorlognietzal overleven. Sally is 
op hetgymnasiumzijngrote concurrent. De hu
morloze streber Loe moethard werken voor ho
ge cijfers, de intelligentere grappige Sallyneemt 

Pim den Boer: Europa. De geschiedenis van 
een idee. Paperback, Bert Bakker 2010, 286 biz., 
van € 34,95 voor € 8,-. Het Martyrium Amster
dam (020-6732092) 

Zevende druk van dit overzichtelijke boek dat 
verscheen in 1997 en in 2007 werd herzien en 
uitgebreid. Onderwerp is 2000 jaar Europese 
geschiedenis. Trefwoorden zijn onder meer po
litieke vrijheid, christendom, beschaving en voor
uitgang, democratie, en Europese identiteit. 

genoegenmetlagere scores, maar hoeftzich er 
nauwelijks voor in te spannen. Nazijn afstuderen 
als historicus wordtLoe, de overtuigde marxist, 
redacteur bij weekbladDe Groene Amsterdam
mer. Daar klimthij op tot buitenlandcommenta
tor, die er eind jaren dertigregelmatignaastzitin 
zijn voorspellingen over een oorlogsdreiging. 
Aan die baan dankt hij dat hij er in de meidagen 
van 1940 als enige van zijnfamilie in slaagtnaar 
Londen te ontkomen, omdathij al bluffend een 
aanhemgerichte brief van de Britse politicus Ha
roldMacmillankan overleggen. Zijnfamilie komt 
grotendeels om in de concentratiekampen. 

Smits laat overtuigendzienhoe die gebeurte
nis en het daarmee gepaardgaande schuldgevoel 
de drijfveervormtvoor zijngrote werkkracht 
enfanatieke bevlogenheid omhet Riod op te zet
ten. De}ongtoontzich eengewiekst bestuurder, 
die de voortdurende pogingen van de overheid 
omzijninstituut op te heffen weetafteweren. 
De KVP-politicusjo Cals, tussen 1952 en 1963 
minister van Onderwijs en in die positie mede
verantwoordelijkvoor hetRiod, werdindie 
strijdzijn belangrijkste bondgenoot. 

Mara de Groot (ed.): Footsteps and Finger
prints. The Legacy of a Shared History. 
Gebonden, Waanders 2010, 144 biz., van € 32,50 
voor € 14,90. Nayler & Co Den Haag 
(070-3605454) 

Vierhonderd jaar Nederlandse betrekkingen met 
o.a. Brazilie, India, Rusland, lndonesie en Ghana 
hebben daar gebouwen, forten en begraafplaat
sen nagelaten, piLJs kaarten en handschriften in 
Nederlandse archieven. Rijk geTIIustreerd boek. 

Dr.l. de Jong 
sorteert op 6 
mei 1950 zijn 
documenta
tie-materiaal 
op het Rijks
instituut voor 
Oorlogs
documentatie 
in Amsterdam 
SPAARNEsTAD 

PHOTO/HH 

Inzijn voortreffelijke boek, dathoogstens ont
sierd wordtdoordemeldingdatThomas Mann 
eenjoodse schrijverwas, belichtSmits uitvoerig 
de interne onenigheid op hetRiod tusseri het be
stuur en de eigenwijze directeur/oprichter. Ook 
laathij uitvoerigzienhoe handigDejong de op
dracht binnensleepte om de bezettingsgeschie
denis inzijn eentje te mogenschrijven, waarbij 
het oorspronkelijke plan om dit door eengroep 
historici te laten doen werd afgeschoten. Gezegd 
moetworden dat hetKoninlcrijk erinhetlaatste · 
geval waarschijnlijknooitwas gekomen. Datal
leenheerser Dejongtegelijkertijd een briljant 
marketeervanzijn instituut enzijn boeken was 
en ook een vernieuwend tv-journalistzou blij
ken te zijn, wisttoen nogniemand. 

De reden voor Dejongs blinde fanatisme be
grijp je als Smits vaststelt dathij pas toen het 
werkwas voltooid kon toegeven dat de tijdniet 
alzijn wondenhadgeheeld. HetKoninkrijk · 
bleekaldus een posfuum eerbetoonaanzijn 
familie, geschreven vanuit een diep schuldge
voel. Zonder dattrauma was hetwaarschijnlijk 
nooitgeschreveri. 

Susan Doran: The Tudor Chronicles 
1485-1.603. Gebonden, Quercus 2011, 416 biz., 
van € 37,50 voor € 17,50. Parimar/De Boeken
markt Den Haag (070-3658226) 

Chronologisch (per jaar) opgezet prachtboek 
over deTudor-dynastie, vanaf Hendrik VII en VIII 
tot en met het lange bewind van 'Virgin Queen' 
Elizabeth I (1558-1603). Economisch en cultureel 
was het een bloeiperiode, waarin de basis werd 
gelegd voor het latere Britse wereldrijk. 


