
 

 

 University of Groningen

Loe de Jong 1914-2005: historicus met een missie
Smits, Boudewijn

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2014

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Smits, B. (2014). Loe de Jong 1914-2005: historicus met een missie. [, Rijksuniversiteit Groningen].
Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/4641dbb6-3655-4b8c-8d1f-4e0ce67bb229


Loe de Jong
1914-2005

Historicus met een missie

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Rijksuniversiteit Groningen

op gezag van de 
rector magnificus prof. dr. E. Sterken

en volgens het besluit van het College voor Promoties. 

De openbare verdediging zal plaatsvinden op

donderdag 24 april 2014 om 14:30 uur

door

Boudewijn Jautef Smits

geboren op 11 juni 1960
te Hollandia



Promotores   
Prof. dr. J.W. Renders
Prof. dr. J.C.H. Blom 

Beoordelingscommissie
Prof. dr. K. van Berkel
Prof. dr. D.F.J. Bosscher 
Prof. dr. P. Romijn    



Het wetenschappelijk onderzoek dat is verricht om dit boek te schrijven is gefi-
nancierd door de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en 

Stichting Democratie en Media, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting 
Harten Fonds subsidieerden aanvullend. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 

Holocaust- en Genocidestudies faciliteerde de biograaf als Associated Researcher.



© 2014, Boudewijn Smits

Omslagfoto Vincent Mentzel, 1983, Loe de Jong bij hem thuis in Amsterdam
Omslagontwerp Bart van den Tooren

Vormgeving binnenwerk Zeno Carpentier Alting

Digitale proefschriftversie: IsbN: 978-90-367-6959-4 (E-book: PDF zonder DRM)
Gedrukte proefschriftversie: IsbN: 978-90-367-6960-0 (Book)

NUR 680

www.uitgeverijboom.nl



Voor

Hendrik Smits (1925-2005) en Aleida Broekhuis (1925)
die voor mij kwamen

en

Ileen Sophia Smits (1991) en Jochem Meine Smits (1993)
die na mij zijn gekomen.





Loe de Jong presenteerde slotdeel 12 van Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog in perscentrum Nieuwpoort op 27 
april 1988. Bron: NIOD archief De Jong.

‘De wereld is veranderd, Nederland is veranderd. Maar gevoelens 
veranderen niet en het is alsof de catastrofe zich gisteren voltrok.’ 
 Loe de Jong, Koninkrijk, deel 12 (1988), 2.

‘De foto’s van de veertien persconferenties met een vaste iconografie 
van De Jong en zijn boekdelen vormen het bewijs: een zichtbare es-
calatie van vergrijzing en scheppingskracht.’ 

Jan Bank, rede bij de uitreiking van de Gouden Ganzenveer, 22 
december 1988.

‘De Tweede Wereldoorlog is klaar, afgelopen en voortaan geestelijk 
eigendom van het Nederlandse volk in 27 linnen prachtbanden met 
goudopdruk en stofomslag. Het plankje van De Jong [is] een huisal-
taar voor het oorlogsverleden. Het groots en gruwelijk verleden is 
gestandaardiseerd, ingebonden en weggezet. Wat rest is een groots 
werk bijna een menselijke reikwijdte breed, een meter zeventien.’ 

Abram de Swaan, rede bij de uitreiking van de Gouden Ganzen-
veer, 22 december 1988.
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I N L E I D I N G

Het ‘fenomeen’ De Jong 
onderzocht

‘Dit is het levenswerk van professor Loe de Jong’, opende Philip Fre-
riks het achtuurjournaal van 15 maart 2005 terwijl hij zijn armen 
uitspreidde over de voor hem opgestelde delen van Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Die ochtend was de be-
kendste vaderlandse historicus van de twintigste eeuw overleden. De 
manier waarop de nieuwspresentator in beeld werd gebracht, her-
innerde aan het weidse gebaar waarmee De Jong op zijn persconfe-
rentie van 28 april 1988 het slotdeel presenteerde van zijn magnum 
opus dat 27 boekdelen telt. De Groningse hoogleraar Moderne Ge-
schiedenis Ernst Kossmann had er in 1985 al op gewezen dat nog 
nooit ‘zoveel bladzijden door één man zijn gewijd aan een zo korte 
periode in de geschiedenis van een zo klein land’.1 De Jongs buiten-
gewone prestatie om in twee decennia – het eerste deel was versche-
nen in 1969 – een wetenschappelijke serie van 16.600 bladzijden te 
schrijven, is sindsdien nimmer overtroffen.2 Toch telt Het Koninkrijk 
– zoals deze titel verkort zal worden aangeduid – niet meer dan een-
derde van zijn totale oeuvre dat voor meer dan de helft bestaat uit 
journalistiek werk.3

Alle televisienieuwsrubrieken besteedden die avond uitgebreid 
aandacht aan het ‘fenomeen’ De Jong. Dag- en weekbladen portret-
teerden een man wiens levenswerk zowel hogelijk geprezen als fel 
bekritiseerd was. Polemieken werden opgerakeld aan de hand van de 
vele bijnamen die hem waren toebedeeld. De Jong was het ‘nationa-
le geweten van goed en fout als het over oorlog en bezetting ging’, 
vatte Freriks samen. Collega-historicus Jan Bank had hem in 1988 
gesoigneerd ‘demonoloog’ genoemd, een kenner van het kwaad. De 
Jongs nestor Pieter Geyl prees hem in 1953 als ‘de nieuwe Thucy-
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dides’ en VaRa-bestuurder Jan Willem Rengelink sprak in 1965 van 
‘de gedroomde volksleraar’. Daarentegen had de sociologe Annie 
Romein-Verschoor geschamperd over de ‘tactvolle praatjes’ die 
‘Oranje-Lou’ vanuit Londen ten beste had gegeven. De bekendste 
spotnaam kwam van journalist Jan Rogier die hem in 1969 cynisch 
vereeuwigde als ‘Geschiedschrijver des Rijks’ en hem tijdens de be-
ruchte affaire-Aantjes tien jaar later nog eens brandmerkte als ‘orakel 
van de Herengracht’.

Er werd ook rijkelijk gestrooid met anekdotes. De Jong zou voor 
de oorlog een dogmatisch marxist zijn geweest die zijn familie bij 
zijn vlucht naar Londen op 14 mei 1940 in de steek had gelaten. 
Een kort telefoontje van hem zou voldoende zijn geweest om de vol-
gende aflevering van zijn beroemde televisiedocumentaire De Bezet-
ting te laten programmeren. In de jaren zestig en zeventig genoot hij 
een reputatie als ‘getuige deskundige bij uitstek’ en zou hij met een 
enkel woord carrières van autoriteiten met een verdacht oorlogsver-
leden hebben geheeld of gebroken. Zijn Koninkrijk, dat als naslag-
werk dient voor vrijwel elk boek dat over de oorlog verschijnt, werd 
‘staatsgeschiedschrijving’ genoemd. Bewonderaars en critici waren 
gefascineerd door de man die, als chroniqueur van de bezetting, de 
nationale herinnering aan de oorlog een halve eeuw lang diepgaand 
heeft beïnvloed. Al vanaf 1940 deed hij via Radio Oranje vanuit 
Londen verslag van de nationale vrijheidsstrijd en in zijn televisie-
documentaire De Bezetting na 50 jaar uit 1989-’90 bereikte hij het 
Nederlandse publiek voor de laatste keer. 

De controverses die Loe de Jong opriep en de mythevorming 
rond zijn persoon richten zich op zijn levenswerk en reputatie, en 
roepen tal van vragen op. Waarom was juist De Jong de aangewezen 
persoon om het verhaal over de oorlog te vertellen? Wat heeft hem 
bewogen zo’n omvangrijk werk te schrijven? Waarom lokte zijn serie 
zowel adorerende als bijtende kritiek uit? In hoeverre hebben zijn 
oorlogservaringen, Joodse afkomst en politieke overtuiging door-
gewerkt in zijn visie op de jaren ’40-’45? Kan Het Koninkrijk wor-
den aangemerkt als de officiële Nederlandse bezettingsgeschiedenis, 
zoals wel is gedacht? Er werd wel gegrapt dat hij wereldberoemd in 
Nederland was, maar was hij ook bekend buiten de landsgrenzen? 
Hoe wilde De Jong dat zijn publiek hem zag? Waarom was hij veel-
vuldig betrokken bij politiek geladen affaires? 
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Deze vragen worden beantwoord in deze levensbeschrijving, die 
vooral gaat over De Jongs beweegredenen, drijfveren, ambities en 
visie, en over de totstandkoming van zijn levenswerk. Het onderzoek 
bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar 
deze studie tot stand is gekomen, wordt verricht vanuit de overtui-
ging dat het persoonlijk leven een verklaringsgrond kan bieden om 
inzicht te verkrijgen in de publieke rol die de hoofdpersoon heeft 
vervuld.4 In dit historisch onderzoek is De Jongs reputatie als nati-
onaal historicus de verbindende schakel tussen zijn leven en werk. 
De centrale vraagstelling luidt: waarom heeft Loe de Jong in de Ne-
derlandse media en historiografie in de tweede helft van de vorige 
eeuw zo’n prominente invloed kunnen uitoefenen op de nationale 
beeldvorming over de bezettingsperiode? 

Deze studie bouwt voort op boeken die volledig of grotendeels 
aan De Jong zijn gewijd. De belangrijkste zijn Een dure verplichting 
en een kostelijk voorrecht, de jubileumbundel die in 1995 verscheen 
ter gelegenheid van het vijftigste bevrijdingsjaar onder redactie van 
NIOD-onderzoekster Madelon de Keizer. In 1998 promoveerde haar 
collega Conny Kristel op de publicaties over de Jodenvervolging van 
de Joodse geschiedschrijvers Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe 
de Jong. Geschiedschrijving als opdracht bevat een biografische schets 
van elk van deze ‘Grote Drie’ die deze geschiedenis in de decennia 
na de oorlog hebben geboekstaafd, eerder dan waar ook ter wereld. 
De historica Nanda van der Zee schreef in 1988 een biografie van 
Presser en de journalist Arie Kuiper deed dit in 1997 over Herzberg. 
Chris van der Heijden promoveerde in 2011 op Dat nooit meer, een 
studie over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland 
waarin De Jong de meest genoemde persoon is.

Het weinige wat ik over mijn protagonist wist toen ik aan dit 
onderzoek begon, was terug te voeren op zijn optreden in de media 
in de jaren tachtig toen ik geschiedenis studeerde aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Dr. L. de Jong was een icoon. Hij sprak over de 
oorlog ‘alsof de catastrofe zich gisteren voltrok’ en dat verschafte zijn 
geschiedvisie dramatiek en waarheidsgetrouwe allure. Op de laatste 
bladzijde van zijn serie benadrukte hij nog eens dat ‘smartelijke her-
inneringen [aan de bezetting die] tegelijk ook normgevende [en] in-
spirerende’ gedachten waren geweest, onverminderd bij hem waren 
blijven voortleven.5 Deze houding van een wetenschappelijk histori-

i n l e i d i n g
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cus is geschiedtheoretisch aanvechtbaar. De tijdgenoot die herinnert 
en herdenkt, koestert simplificaties en mythes, terwijl de geschied-
schrijver de historische werkelijkheid onderzoekt en terughoudend 
oordeelt. Ik was benieuwd waarom De Jong in zijn werk geen dui-
delijke scheidslijn trok en was dan ook verheugd dat hij me als net 
aangestelde biograaf op 28 februari 2005 uitnodigde hem thuis in 
Amsterdam te bezoeken. Helaas stond ik die dag, vergezeld van mijn 
promotor Hans Renders, voor een dichte deur. Buurtgenoten wisten 
ons te vertellen dat De Jong die ochtend in het ziekenhuis was opge-
nomen. Twee weken later overleed hij, een maand voordat hij 91 jaar 
zou zijn geworden. Wat hij me nog had willen toevertrouwen over 
zijn leven ben ik niet meer te weten gekomen. 

De invoelende methode om de gebiografeerde met kritische dis-
tantie en begripvolle betrokkenheid zo onbevangen mogelijk via de 
bronnen te leren kennen, heeft ertoe geleid dat ik in dit boek over-
wegend over De Jong spreek. Alleen waar hij als persoon aan bod 
komt, noem ik hem bij zijn voornaam. Vrienden, bekenden, colle-
ga’s en zakelijke relaties die hem tutoyeerden, worden naar gelang de 
context afwisselend vermeld bij hun voor- of achternaam. Personen 
in zijn directe privésfeer worden doorgaans bij hun roepnaam ge-
noemd. Er bestaat overigens verwarring over de schrijfwijze van De 
Jongs voornaam. In de literatuur en krantenartikelen komt zowel 
Loe als Lou voor. In bibliografische annotaties wordt het probleem 
vaak omzeild door zijn officiële naam Louis te gebruiken. De Jong 
zelf had een hekel aan de naam Lou. Bij de voltooiing van zijn le-
venswerk benadrukte hij dat de Hollandse klinker ‘oe’ in uitspraak 
en schrijfwijze gebruikt moet worden.6 Zijn voorkeur beklijfde 
evenwel niet. Om hem recht te doen, spreek ik over Loe, tenzij zijn 
naam in de bron afwijkend is gespeld.

De Jong was 41 jaar toen hij de opdracht voor het schrijven van 
Het Koninkrijk kreeg, 55 toen hij in 1969 het eerste deel van zijn 
serie uitbracht en 74 jaar bij de voltooiing van de reeks in 1988. Le-
vensbestemming en levenswerk vallen gedurende deze 33 jaar samen. 
Eenderde van deze studie vormt dan ook een monografie van Het 
Koninkrijk.7 Geen van de hoofdstukken had geschreven kunnen 
worden zonder de biografische methode, zo nauw is De Jong verwe-
ven met de initiële opzet ervan en het uiteindelijke resultaat. Deze 
verstrengeling blijkt ook uit de schrijfwijze van dit prestigieue pro-
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ject. In 1948 noemde De Jong dat wat later zijn levenswerk zou wor-
den, het ‘Hoofdwerk’ of samenvattend ‘Geschiedwerk’. Deze ter-
men worden, net als in de bronnen, met een hoofdletter geschreven. 

De centrale vraag omtrent De Jongs prominente positie in de 
media en de historiografie wordt in deze integrale biografie beant-
woord door hem te onderzoeken als mediafiguur, historicus, orga-
nisator en persoon. Zijn doen en laten zijn samengevloeid in een 
chronologisch verhaal met thematische clusteringen. De gezichtsbe-
palende rol van mediafiguur gaat over zijn reputatie die is gedestil-
leerd uit de vele duizenden krantenartikelen die in de knipselmap-
pen van het NIOD-archief worden bewaard. Hoe De Jong zichzelf 
wenste te zien en zich naar buiten toe presenteerde, is geconstrueerd 
aan de hand van zijn uitspraken over zijn eigen werk en leven. De 
Jong was een veelzijdig man: behalve historicus was hij ook journa-
list, columnist, opiniemaker en televisiepresentator. Zijn hele loop-
baan profiteerde hij van zijn snelle pen. Voor de oorlog leerde hij het 
journalistiek vakmanschap bij het links-liberale opinieblad De Groe-
ne Amsterdammer. Bij Radio Oranje bedreef hij activistische journa-
listiek en na de oorlog schreef hij 21 jaar lang een buitenlandrubriek 
voor Vrij Nederland. 

De jaren 1965 tot 1980 staan ook bekend als de periode van de 
politieke affaires waarin het publieke debat over oorlogsmisdadigers 
en bekende Nederlands met een verdacht oorlogsverleden hoog op-
laaide. Het maakte deel uit van het goed-foutdebat van na de oorlog 
waarin is gezocht naar de morele maatstaf waarmee de houding en 
het optreden van Nederlanders tijdens de bezetting kunnen worden 
beoordeeld. De Jong trad in het nieuws bij de publieke discussies 
over diverse omstreden personen. Zijn bemoeienis en oordeel kon-
den soms veel stof doen opwaaien, en dit was van invloed op zijn 
reputatie en imago bij het grote publiek. In deze biografie gaat de 
meeste aandacht uit naar die van prins Claus, beoogd huwelijkspart-
ner van kroonprinses Beatrix in mei-juni 1965, de plotselinge val van 
de vooraanstaande CDa-politicus Willem Aantjes in november 1978 
en de ophef in maart 1979 over het Nsb-lidmaatschap van Joseph 
Luns, oud-minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal 
van de NaVO. De deconfiture van de christendemocraat Aantjes werd 
de dissonant in De Jongs carrière. Hij is als instigator van deze ge-
ruchtmakende kwestie ook aan bod gekomen in twee eerdere dis-
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sertaties. Roelof Bouwman schreef in 2002 de biografie van Willem 
Aantjes en Harald Fühner promoveerde in 2005 op een studie naar 
de politieke affaires met betrekking tot oorlogsdelinquenten. In deze 
biografie kan dieper worden ingegaan op De Jongs beweegredenen 
en werkwijze in dit politieke schandaal.

Twee titels uit De Jongs oeuvre hebben hem bekendgemaakt als 
historicus. In aanvulling op de grondige studies uit 1995 van de me-
diahistorici Chris Vos en Frank van Vree over de beroemde televi-
siedocumentaire De Bezetting (1969-1988) als het kristallisatiepunt 
van De Jongs ‘Grote Verhaal’ van collectieve onschuld van het Ne-
derlandse volk jegens de brute Duitse bezetter, tracht deze biografie 
te verklaren hoe De Jong de sleutelpositie wist te verwerven, zodat 
hij zijn mening krachtig in de media kon uitdragen. Vervolgens heb 
ik gekeken hoe hem dat op een vergelijkbare manier is gelukt met 
Het Koninkrijk. De focus is vooral gericht op het door hem gehan-
teerde zwart-witschema van goed en fout als sjabloon voor zijn ge-
schiedschrijving, zijn nadrukkelijke keuze om zich te richten op een 
zo breed mogelijke lezersgroep – de gewone Nederlander – de wijze 
waarop hij bronnenonderzoek verrichte en zijn omgang met kri-
tiek op zijn werk. De Jongs bijdrage aan het maatschappelijk debat 
wordt onderzocht aan de hand van de meest controversiële onder-
werpen uit Het Koninkrijk: het optreden van het driemanschap van 
de Nederlandse Unie, de Jodenvervolging, de duistere rol van ko-
ningin Wilhelmina’s adjudant François van ’t Sant en de kritiek op 
De Jongs visie op Nederlands-Indië. Deze vier casussen bestrijken 
belangrijke thema’s uit zijn levenswerk dat in hoofdstuk 28 als gehele 
serie wordt geëvalueerd.

De Jong is altijd een kundig organisator geweest. Hij was de cen-
trale man van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) 
waar hij kort na de oprichting in 1945 in dienst trad en tot zijn pen-
sioen in 1979 directeur was. In deze studie worden vier belangrij-
ke episoden uit de institutionele geschiedenis belicht die De Jongs 
carrière bepaalden: de pionierstijd van 1945 tot 1950, waarin hij de 
fundamenten legde voor Oorlogsdocumentatie als archief- en on-
derzoeksinstituut over de Tweede Wereldoorlog; de anderhalf jaar 
van eind 1953 tot april 1955 waarin hij de opdracht voor Het Konink-
rijk verwierf; de jaren vijftig en zestig waarin hij het instituut als on-
derzoekscentrum ook internationaal op de kaart zette en halverwege 
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de jaren zeventig toen hij zijn greep op het strategisch beleid verloor. 
In de literatuur wordt De Jongs spilfunctie als organisator veron-
dersteld. Zijn managementrol verdient echter nader onderzocht te 
worden in de context van politiek en media. De Bezetting en Het Ko-
ninkrijk worden benaderd als langlopende productie- en uitgeefpro-
jecten waarbij Haagse politici, Hilversumse mediabestuurders, leden 
van en rond het Koninklijk Huis, leden van de begeleidingscommis-
sie en het NIOD-bestuur hebben getracht de inhoud te beïnvloeden.

Dankzij het overvloedige bronnenmateriaal is het ‘fenomeen’ De 
Jong in zijn professionele hoedanigheid van mediafiguur, historicus 
en organisator goed te portretteren, maar als persoon laat hij zich 
minder makkelijk kennen. Zijn collega-historicus Peter Klein, die 
hem van 1973 tot 1988 van nabij heeft meegemaakt als bestuurder 
van het RIOD, noemde hem eufemistisch een ‘boeiend mens’, om er 
vervolgens aan toe te voegen dat hij een ‘vat van dikwijls onbegrij-
pelijke en ongrijpbare verschillen en tegenstellingen’ was. Hij noemt 
De Jong ‘bescheiden en ijdel’, ‘overtuigd van zichzelf en onzeker’ 
en ‘rusteloos en gedisciplineerd’.8 Het is een rake typering. In deze 
wetenschapshistorische biografie wordt getracht te duiden hoe deze 
tegenstellingen doorwerkten in het creatieve intellectuele proces dat 
ten grondslag ligt aan De Jongs levenswerk. Daarbij gaat de aan-
dacht uit naar zijn jeugdjaren, de complexe relatie met zijn tweeling-
broer Sally, de beleving van zijn Jood-zijn en het gemis van zijn in de 
oorlog vermoorde familie.

Deze thema’s komen ook aan bod in De Jongs autobiografie, 
waarbij de auteur beweert niets te hebben overgeslagen van zijn her-
inneringen en zijn gevoelens die hij ‘zo ruim mogelijk’ had beschre-
ven.9 De autobiografische zelfconstructie is een interpretatie van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de eigen persoonlijkheid. Presser in-
troduceerde halverwege de jaren 1950 de – al snel algemeen geaccep-
teerde term – ‘egodocument’ voor geschriften waarin een auteur zijn 
‘zelf ’, opzettelijk dan wel onopzettelijk, onthult of verbergt. Sinds-
dien beschouwen veel Nederlandse historici de autobiografie als een 
waardevolle en tevens onbetrouwbare bron.10 Dat geldt in versterkte 
mate voor de biograaf die geïnteresseerd is in het zelfbeeld van zijn 
hoofdpersoon, inclusief de rechtvaardigingen die hij opvoert voor de 
in de loop van zijn leven bewust dan wel onbewust gemaakte keuzes. 

Ook De Jongs tweedelige Herinneringen is geen sleutelbron. Hij 

i n l e i d i n g



22

i n l e i d i n g

geeft hierin geringe blijk van introspectie. Bij sommige intimitei-
ten ontgaat de lezer wat zijn bedoeling kan zijn geweest deze te ver-
melden. Zo laat hij zijn vriendinnen de revue passeren tot aan het 
moment dat hij Liesbeth Cost Budde ontmoet die zijn toekomstige 
vrouw zou worden. Tevens klapt hij uit de school over zijn eenmali-
ge buitenechtelijke relatie. Her en der haalt hij stekelig uit naar an-
deren, waarbij vooral Posthumus het als ‘charmante vrijbuiter’ moet 
ontgelden.11 De Jongs soms gênante openhartigheid roept meer vra-
gen op dan antwoorden. Het maakt de lezer benieuwd naar wat er 
niet staat, terwijl hij teleurgesteld is over wat er wel te lezen valt. 

Voor deze biografie heb ik getracht drie lacunes in Loe de Jongs 
autobiografische betoog te vullen. Dat is gebeurd bij de beschrij-
ving van zijn psychoanalyse begin jaren vijftig, waar De Jong bui-
ten beschouwing laat dat hij het schrijven aan zijn levenswerk later 
dikwijls ‘gesublimeerd verdriet’ heeft genoemd. De Jong gaat ook 
voorbij aan de inspanning die hij zich heeft getroost om de opdracht 
voor het schrijven van Het Koninkrijk te verwerven. Een derde gemis 
is dat hij in zijn autobiografie veelvuldig psychoanalytische inzich-
ten hanteert, maar onbesproken laat of hij kampte met overlevings-
schuld. In Herinneringen ii, dat eindigt in 1967 als hij begint aan 
het schrijven van Het Koninkrijk, knoopt de auteur de losse eindjes 
niet meer aan elkaar. Vanwege gezondheidsproblemen kwamen het 
beoogde slotdeel van Herinneringen niet meer tot stand.

Ik heb getracht De Jong te ‘verpersoonlijken’ door gesprekken te 
voeren met meer dan honderd familieleden, collega’s en anderen die 
hem van nabij hebben gekend. Ook in zijn zakelijke corresponden-
tie – privébrieven schreef hij nauwelijks – rijst een beeld op van zijn 
persoon. Voor de correspondentie die hij onderhield met lezers en 
collega’s is gebruikgemaakt van de bloemlezing die de historicus Bas 
Kromhout in 2005 samenstelde uit de tienduizenden brieven die op 
het NIOD worden bewaard.12 De Jongs persoonlijk archief bevat twee 
bijzondere correspondenties die tot dusver onbekend zijn gebleven. 
De briefwisseling tussen De Jong vanuit Londen en zijn familie in 
Amsterdam gedurende de periode 1940 tot 1943 verschaft inzicht in 
wat hij tijdens de oorlog over de deportatie van zijn ouders heeft 
geweten en de handgeschreven notitiebriefjes van prinses – later ko-
ningin – Beatrix geven een indruk van De Jongs langdurige vriend-
schap met haar en haar man prins Claus.
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Een andere onbekende bron is het 61 pagina’s tellende inzage-
dossier dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (aIVD) 
beschikbaar stelde. Ik was tijdens mijn archiefonderzoek benieuwd 
geworden of De Jong vanwege zijn vooroorlogse marxistische sym-
pathieën en antikoloniale opvattingen kort na de oorlog was opge-
vallen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bVD). Bij navraag bleek 
inderdaad dat hij van maart 1948 tot oktober 1951 is geschaduwd 
wegens vermeende communistische sympathieën. De verdachte zelf 
heeft nooit geweten dat de inspecteurs vaststelden dat hij alleszins 
redelijke argumenten uitdroeg en niets met communistische infiltra-
tie te maken had. Wie hem kent, zou geweten hebben dat hij nooit 
iemands stroman is geweest. Loe de Jong volgde zijn eigen weg.
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h O O F D s t U k  1

Jeugd

AShkenAziSche migrAnten onder de 
wAzePergAS

Het jongetje dat op 24 april 1914 op de kraamafdeling van het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam-Oost ter wereld kwam, werd 
geheel onvoorzien gevolgd door een broertje. Bij alle consternatie 
over de dubbelbevalling was er weinig tijd om stil te staan bij de 
naam van wat een eeneiige tweeling bleek te zijn. De eerstgeboren 
zoon kreeg de toebedachte naam Louis, waarmee hij werd vernoemd 
naar zijn grootvader Levie de Jong (de vader van zijn vader). Voor 
de tweede zoon werd de naam Sally bedacht, naar de vader van zijn 
moeder, Salomon Aleng. ‘Geen fraaie keus!’, oordeelde Loe de Jong 
later.’ ‘Sally was zonder twijfel joods, Louis niet. Een zich aan het Jo-
dendom ontworstelend echtpaar als mijn ouders [gaf ] een kind niet 
graag een naam die zo aan het Jodendom herinnerde.’1

Kinderen werden naar hun grootouders vernoemd, al waren 
uitzonderingen op deze regel talrijk. Begin twintigste eeuw kwam 
het in Joods geassimileerde milieus steeds vaker voor dat kinderen 
verbasterde voornamen kregen die niet typisch Joods klonken, maar 
waarbij de initialen en klanken omwille van de ouders toch wer-
den voortgezet in het volgende geslacht. Louis werd als baby Loetje 
genoemd, als peuter Loet en als puber Loe. Sally’s roepnaam werd 
Sal. Bij de aanmelding van de pasgeboren tweeling bij de burgerlij-
ke stand werd onder ‘denominatie’ Nederlands Israëlitisch Kerkge-
nootschap (NIk) genoteerd.2 In verzuild Nederland betekende NIk 
eenvoudigweg dat de tweeling van Joodse afkomst was.3 De ouders 
bezochten de synagoge allang niet meer, maar onkerks zijn bete-
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kende lang niet altijd antikerks handelen. De zoontjes werden acht 
dagen na hun geboorte besneden als teken dat zij behoorden tot het 
uitverkoren volk. Deze brith mila was in veel geassimileerde Joodse 
families een gebruik dat zijn religieuze lading had verloren. De vijf 
zoons die de tweelingbroers in de jaren veertig zouden voortbren-
gen, zouden niet volgens deze eeuwenoude Joodse traditie na acht 
dagen worden besneden.4

In de gemeentelijke administratie van Amsterdam kan de genea-
logie van de familie De Jong vijf generaties terug worden getraceerd 
tot 1811, toen in de Napoleontische tijd  verplichte registratie bij de 
burgerlijke stand werd ingevoerd.5 De achternaam De Jong komt 
zowel bij Joden als niet-Joden veelvuldig voor, waarbij de oudtesta-
mentische voornamen in de familie van de tweeling wijzen op een 
nog sterk aanwezige Joodse verbondenheid. Aanknopingspunten 
ontbreken om de familie De Jong in de Amsterdamse Joods-kerke-
lijke administratie te traceren. Bachoer of bacher is Hebreeuws voor 
‘jong’ of ‘jonge man’. Het komt als aanduiding van oudste zoon 
veelvuldig voor in achttiende-eeuwse Joodse registers.6

De Jongs voorouders kwamen uit het Duitse Rijn- en Saarland. 
Zij moeten zich halverwege de achttiende eeuw – mogelijk al gene-
raties eerder – in Mokum hebben gevestigd. Rond 1800 leefde 80 
tot 90 procent van deze Ashkenazim – ook wel Hoogduitse Joden 
genoemd die afkomstig waren uit Oost-Europa – op het absolute 
bestaansminimum. Zij werden ook wel Luftmenschen genoemd, 
omdat ze van niets leefden. Ze waren in hun uitzichtloos pauper-
bestaan geheel afhankelijk van de Joods-kerkelijke bedeling, de tse-
doke (letterlijk: rechtvaardigheid) en woonden dicht opeengepakt 
in vochtige kelders of op tochtige vlieringen op Marken, dat bij de 
omnummering in 1875 Valkenburgerstraat ging heten. Deze hoofd-
straat deelde het ongeveer driehonderd meter lange eiland in twee 
helften en was de oudste straat met de meest vervallen woningen. 
Het vormde de kern van de buurt die sinds de zeventiende eeuw 
in de volksmond ‘Jodengetto’ dan wel ‘Jodenhoek’ werd genoemd. 
Aangetrouwde families van de De Jongs woonden op steenworp af-
stand van elkaar. Zij werkten als dagloner, kruier, visschoonmaker 
of koopman in kalveren. Dikwijls noteerde de ambtenaar van de 
burgerlijke stand als beroep ‘venter’, een onduidelijke beroepsgroep 
die geen rode cent verdiende. Bij de vrouwen wordt als beroep een 
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enkele keer ‘dienstbode’ vermeld. Halverwege de negentiende eeuw 
werd hun Amsterdams Jiddisch, dat in de Jodenhoek met een heel 
eigen intonatie werd gesproken, verdrongen door de landstaal. Loe 
de Jong hoorde zijn grootouders nog veelvuldig Jiddische woorden 
en zegswijzen gebruiken.7

Dankzij de langzaam aantrekkende economische groei was het 
aantal paupers in de Jodenwijk in 1859 tot de helft teruggedrongen. 
De familie De Jong vond emplooi in de diamantbewerking, een bij 
uitstek Joodse bedrijfstak die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw schoksgewijs uitgroeide tot een miljoenenindustrie. Drie ge-
neraties De Jong, overgrootvader Mozes Philip, grootvader Levie en 
vader Godfried, waren diamantslijper of -versteller. Toen de tweeling 
werd geboren, werkte de helft van de Joodse beroepsbevolking in de 
hoofdstad ‘in de diamant’.8 Toen in 1870 in Zuid-Afrika diamant-
velden werden ontdekt met een ongekende hoge concentratie aan 
diamantgesteente, raakte de arbeidsmarkt oververhit. Loe hoorde als 
kleine jongen zijn grootvader Levie nog de familieanekdote vertellen 
dat zijn overgrootvader Mozes Philip in deze Kaapse tijd met hoge 
hoed en in een koetsje met ingespannen zwarte paarden naar zijn 
werk ging.9 Na de vijf hoogtijjaren beproefde de 27-jarige Levie zijn 
geluk in Parijs. Op 28 september vertrok hij ernaartoe per trein, en 
zijn 22-jarige verloofde volgde hem een week later.10 Levie de Jong en 
Sara Serlui trouwden op 14 december 1875 in de lichtstad.11

De migranten keerden in april van het erop volgende jaar echter 
berooid terug naar Nederland. Het koppel trok in bij de moeder 
van Sara, de weduwe Nanette Serlui-van der Poorten, die samen met 
haar twintigjarige zoon Mozes Serlui een melkwinkeltje dreef op de 
Weesperstraat nr. 70 dat haar vader Godfried van der Poorten in 
1853 was begonnen.12 In mei 1887 verhuisden ze zes deuren verder in 
de richting van het Waterlooplein naar het onderhuis op nr. 58 en 
werd het melkwinkeltje opgedoekt.13 Sara de Jong-Serlui baarde acht 
kinderen. Hun oudste zoon Sam werd vernoemd naar de grootva-
der van moeders zijde. Een Aaltje en Mozes stierven de wiegendood 
toen ze respectievelijk 4 en 5 maanden oud waren. De twee dochters 
Nanette en Aaltje die daarna werden geboren, overleefden wel, even-
als de volgende zoon Moses die altijd Jaap werd genoemd.14 Op 17 
augustus 1891 werd hun derde zoon geboren, de vader van Loe en 
Sally. Godfried werd vernoemd naar zijn grootvader aan moeders 
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zijde en bleef de Benjamin.15 Sam, Nanette en Aaltje werden achter 
het melkwinkeltje geboren en Jaap en Godfried in de bedompte kel-
derwoningen van nr. 58. 

‘Vader placht te zeggen dat hij “onder de Weesperstraat” was ge-
boren’, herinnerde Loe de Jong zich.16 Zijn dertienjarige oudste broer 
had toen net zijn bar mitswa gevierd.17 De kleine Godfried zag vader 
Levie en broer Sam op zaterdagmorgen met hun gebedskleed onder 
de arm naar de sjoel (synagoge) gaan. De Wazepergas grensde aan de 
Pijp en Oost. Het lag aan de rand van de steeds verder uitwaaierende 
Jodenhoek en in deze straten was nog slechts een minderheid van de 
buurtbewoners Joods. Hun proletarische leefsfeer overheerste niet 
meer.18 Godfried mocht tijdens de sabbat niet op straat spelen, ter-
wijl zijn christenvriendjes dat niet op zondag mochten.19 

Levie probeerde na zijn mislukte avontuur in Parijs nog jaren-
lang aan het werk te blijven in de diamant, maar maakte in de cy-
clische bedrijfstak die langdurige perioden van werkloosheid kende 
alleen nog maar misère mee. De grootvader van Loe en Sally werkte 
tussen 1892 en 1897 als sjouwer.20 Begin jaren negentig verdienden 
diamantslijpers ver onder het niveau van gewone arbeiders.21 Die 
verpaupering effende de weg voor de in 1894 opgerichte Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkersbond (aNDb) die openstond voor 
alle werknemers: christenen en Joden, knechten en tussenbazen, so-
cialisten en liberalen. Hun leiders Henri Polak en Jan van Zutphen 
organiseerden binnen enkele jaren vrijwel alle diamantbewerkers. 
In 1900 werd het nieuwe vakbondsgebouw betrokken dat vanwege 
de massieve architectuur van Berlage ‘De Burcht’ werd genoemd. 
De aNDb groeide uit tot de meest succesvolle, modernste en rijkste 
vakbond van Nederland, waarna Polak en ‘zijn’ Bond door de sDaP 
werd ingelijfd als paradepaardje van de arbeidersbeweging.22 

Aaltje de Jong schreef over haar vader: ‘Geboren en opgegroeid 
in een vrome joodsche, star burgerlijke omgeving, was alles wat naar 
het socialisme zweemde, contrabande. De “socialen”, de verzamel-
naam voor alles wat naar “boven wilde”, waren in de oogen mijner 
ouders […], gelijk aan dieven, brandstichters, en soortgelijken.’ De 
kinderen waren echter vatbaar voor het rode virus dat hun vader 
zo verfoeide. De oudste zoon Sam kreeg als eerste bonje thuis. Hij 
las Het Volk, de partijkrant van de sDaP die de vier K’s – Kerk, Ko-
ning, Kazerne en Kroeg – bestreed.23 Vader las het liberale volksblad 
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Nieuwsblad van Nederland. Sam mocht zijn krant onder geen beding 
tegelijkertijd aan dezelfde keukentafel lezen. 

Deze oudste zoon huwde op 9 mei 1906 een sjikse (niet-Joodse 
vrouw), een strijkster uit de naburige Pijp. Dat gebeurde zonder de 
goedkeuring van zijn ouders, die verbolgen waren dat uitgerekend 
hun stamhouder, die speciale Joodse voorrechten genoot, niet voor 
een choepa (kerkelijke inzegening van het huwelijk in de synagoge) 
koos. Een gojse die zich niet bekeerde tot het joodse geloof en chris-
tenvrouw bleef, kwam de deur niet in.24 Uit dit huwelijk werden 
twee dochters geboren; Cornelia in 1907 en Elisabeth in 1912, op de 
dag af precies twee jaar voordat Loe en Sally ter wereld kwamen.25 
Grootmoeder Sara stond toch toe dat het jonge gezin op sabbats-
avond weer mocht komen, maar daar bleef de familieomgang toe 
beperkt. Hij en Sally genoten de voorkeurspositie en niet zijn oudere 
half Joodse nichten: ‘Oudste [kleinzonen] te zijn geeft je een bijzon-
dere plaats en dat gevoel kregen wij inderdaad.’26

Loe herinnerde zich bij zijn grootouders geen antisocialistische 
houding meer. De politieke twist was al beslecht door het derde 
kind, Aaltje, dat na de openbare lagere school vanaf 1899 in een van 
de vele naaiateliers werkte die Amsterdam telde. Eind 1904 las ze 
thuis in Het Volk een oproep voor een openbare vergadering van de 
naaistervakbond ‘Allen één’. Zij sloot zich aan en werd al in 1906 na-
mens haar lokale afdeling bestuurslid in het landelijke hoofdbestuur 
van de ‘Bond in de Kleedingindustrie’. In december van datzelfde 
jaar schreef zij zich in als partijlid bij kiesdistrict III van de Amster-
damse sDaP.27 Vanaf die tijd liet ze zich Alida noemen, sinds 1912 
werd ze betaald als bestuurlid en in 1925 kwam ze op de landelijke 
kieslijst. Uiteindelijk kwam ze als bestuurder uit de hogere regionen 
van de arbeidersbeweging in de Tweede Kamer. 

Dit gezin verkaste in november 1908 naar de Nieuwe Kerkstraat 
65, het armste deel van de Jodenhoek, dat van de Weesperstraat tot 
aan de Amstel liep. De 60-jarige Levie de Jong begon er als zestigjari-
ge een melkwinkeltje aan huis samen met zijn zoon Jaap.28 De kleine 
Loet herinnerde zich deze kelderwoning als een ‘eng’ en ‘akelig be-
nauwd geheel’. Het ouderlijk bed stond in het woonkamertje. Daar-
achter was een kleine keuken en daaronder twee slaapkamers: één 
voor de dochters Non en Aaltje en één voor de jongens Jaap en God-
fried. In deze laaggelegen kamertjes sloeg het vocht uit de muren 
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en hing de weeë lucht van grondwater en riool.29 Het was tobben 
met Jaap die aan niergruis leed en geestelijk minder volwaardig was. 
Hij kreeg een speciaal dieet en moest dikwijls het bed houden.30 De 
28-jarige Jaap verbleef vanaf 1915 anderhalf jaar in krankzinnigenge-
sticht Endegeest in Oegstgeest.31 Toen hij weer thuis kwam wonen, 
zat hij als vanouds elke zondagmiddag in het café. Dat zou een échte 
sDaP’er nooit doen, wist Loe.32

Ook Godfried bekeerde zich tot het socialisme toen hij ‘het vak’ 
inrolde, waarschijnlijk via een opleidingsplaats van de aNDb voor 
kinderen uit diamantbewerkersfamilies. Er was volop vraag naar leer-
ling-verstellers toen de Amsterdamse diamantindustrie van 1904 tot 
1907 weer een periode van hoogconjunctuur beleefde.33 Hij was mis-
schien nog maar 15 jaar toen hij tot de ‘daad der aansluiting’ kwam 
die ‘het nieuwe leven van broederschap en moed’ opende, zoals het 
onderschrift van Henriëtte Roland Holst luidt bij een fresco dat haar 
man in 1907 in de Bondsraadszaal schilderde. Godfried de Jong be-
hoorde tot de tweede generatie Bonders die de vruchten plukte van 
de door de pioniers bevochten machtspositie. Hij werd opgenomen 
in een gerespecteerde elite van het Nederlandse proletariaat die voor 
1900 waren veracht als primitieve getto-Joden. Volksopvoeder Henri 
Polak bond zijn leden met een beschavingsoffensief van goede ma-
nieren, zuivere zeden en ontwikkeling door kunst en wetenschap. 
‘Gij moet goede boeken leeren lezen en begrijpen’, luidde het stich-
telijk devies.34 Loet las later alle uitgaven van Emanuel Querido en 
de Wereldbibliotheek uit vaders boekenkast.35 

Godfried de Jong profiteerde van de achturige werkdag die de 
Bond per 1 oktober 1911 als eerste vakvereniging van Nederland af-
dwong, een maatregel die pas een decennium later landelijke rechts-
geldigheid kreeg.36 In die tijd leerde hij Betsy kennen, mogelijk via 
haar vader, bondskameraad Salomon Aleng.37 Na hun bruiloft op 
13 augustus 1913 gingen ze tijdens de in 1910 ingevoerde onbetaalde 
vakantieweek op huwelijksreis.38 Een maand later vertrok Godfried 
naar Borgerhout, een voorstad van Antwerpen waar de opkomende 
Duitse koloniale macht het diamanterts exclusief verhandelde.39 Zijn 
zwangere vrouw voegde zich begin 1914 bij hem, maar het echtpaar 
keerde voor de bevalling weer terug naar Amsterdam.40 Het jonge 
gezin woonde in bij haar ouders aan de Wagenaarstraat 16, driehoog 
in de Dapperbuurt. De pasgeboren tweeling trok veel bekijks bij 
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wandelingen met de dubbele kinderwagen in het Oosterpark.41

Vakbondslid Godfried de Jong genoot als werkloze diamantver-
steller een kleine uitkering.42 In de periode van de Eerste Wereld-
oorlog scharrelde hij de kost bijeen door sinaasappels te venten. Hij 
poogde als metselaar bij de bouw van de vuilverbrandingscentrale 
Noord aan de slag te komen, maar werd al snel weer ontslagen toen 
bleek dat hij het vak onvoldoende beheerste. In 1919 was er weer 
enkele maanden full employment in de diamant en zat hij weer achter 
zijn molen. Er was zelfs geld voor een vakantieweek in Egmond aan 
den Hoef.43 Loe herinnerde zich dat zijn vader altijd ‘op de Bond’ 
was. Godfried de Jong had zitting in het tweeëntwintig leden tel-
lende festiviteitencommissie die het vijfentwintigjarig bondsjubile-
um voorbereidde dat groots zou worden gevierd.44 Op de groepsfoto 
kijkt deze in een keurig pak gestoken tengere man van 28 jaar strak 
in de lens.45 De lezingencyclus over techniek, wetenschap en cultuur 
in de afgelopen 25 jaar die hij hielp organiseren werd massal bezocht 
tijdens de feestmaand.46 Op 18 november 1919 trok een optocht door 
de stad om de grote staking te herdenken die had geleid tot de op-
richting van de aNDb. De 5-jarige tweeling stond met zijn moeder 
langs de kant en keek zijn ogen uit naar de stoet die twee uur lang 
met fakkels voorbijtrok.47 Er werden spandoeken meegevoerd met 
de tekst ‘Proletariërs aller landen Vereenigt U’ en ‘Het socialisme is 
ons einddoel’. De jubileummars ‘Leve de aNDb’ werd aangeheven en 
daarna galmde De Internationale over straat.48

Godfried lijkt aanvankelijk radicaler georiënteerd te zijn geweest 
dan zijn zes jaar oudere zus Aaltje.49 Loe haalde als kleuter het com-
munistische partijorgaan De Tribune voor zijn vader beneden uit de 
brievenbus, maar die maakte al snel plaats voor Het Volk.50 Eigenlijk 
wist hij niet anders dan dat zijn vader ‘altijd een volbloed sDaP’er [is] 
geweest; bijna het hele gezin waar hij uit voortkwam en driekwart 
van wat eromheen zat was sDaP’.51 Thuis werd er gesproken over 
de strijd om Polak en Troelstra via kiesdistrict Amsterdam-III in de 
Tweede Kamer te krijgen als ging het over ‘een mythische worsteling 
in de grijze oudheid’.52 Vader nam de tweeling mee aan de hand als 
tante Alida op sDaP-manifestaties op het zogeheten IJsclubterrein 
Museumplein een toespraak hield.53 De jongens verkneukelden zich 
dan al op het moment dat vader geld voor iets lekkers uit de binnen-
rand van zijn bolhoed te voorschijn zou toveren.54
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de miSJPoge 

De luisterrijke viering van het aNDb-jubileum was de zwanenzang 
van Amsterdam als diamantstad.55 Na de Eerste Wereldoorlog her-
stelde de bedrijfstak zich nooit meer op het oude niveau. Godfried 
de Jong verliet zoals veel diamantslijpers het vak en beëindigde zijn 
aNDb-lidmaatschap in 1921. Op 24 oktober van dat jaar betrok het 
gezin De Jong een nieuwe huurwoning aan de Amstelveenseweg nr. 
183, recht tegenover het voormalige Haarlemmermeerstation.56 De 
slaapkamer van de tweeling kwam uit op een klein achtertuintje.57 

Vader werd melkloper, het beroep dat hij kende van zijn vader 
en broer. Venters onderhielden vaak een niet al te vaste klantenkring 
verspreid over de stad, maar Godfried zorgde dat hij van het bestuur 
van de Algemene Woningbouwvereniging (aWV) de namen en adres-
sen doorkreeg van de nieuwe bewoners van de Diamantbuurt in 
aanbouw. Hij had al de helft van de nieuwe buurt als vaste klant ver-
worven toen hij per 26 maart 1925, drie weken voordat de tweeling 
11 jaar werd, een hoekwoning met winkelbestemming toegewezen 
kreeg in het nieuwe complex hoek Amsteldijk-Jozef Israëlkade. Dit 
honderdtal huurappartementen dat is ontworpen in de stijl van de 
‘Amsterdamse School’ was een prestigeproject dat bekend is gewor-
den als een van de ‘monumenten voor de arbeiders’.58 De huur was 
even boven de f 10,- per week, enkele guldens meer dan voor couran-
te woningen, die minder ruim waren.59

De entree van melkwinkel ‘De nieuwe Sierkan’ die Godfried 
begon, lag aan de Smaragdstraat nr. 34, terwijl de woning toeganke-
lijk was via het centrale portaal aan de Amsteldijk 96.60 Later werd 
een koelcel aangeschaft die de afscheiding vormde tussen de winkel 
en de werkplaats waar tegen de achterwand de uitgespoelde melk-
bussen aan haken op hun kop hingen uit te lekken. Aangezien de 
winkel in de oorspronkelijke woonkamer was gesitueerd, diende de 
slaapkamers van de ouders tevens als woonkamer.61 In de slaapkamer 
van de jongens paste langs de wanden precies voor ieder een opklap-
bed.62 Vader gebruikte de badkamer als opslagruimte, en daarom 
bezocht de tweeling één keer per week het ronde badhuis aan het 
eind van de Smaragdstraat.63 Grootmoeder Sara overleed in 1929 en 
grootvader Levie in 1931. Nanette trok met Jaap in bij haar zus die 
vlakbij in de Maasstraat woonde, en het melkwinkeltje aan de Kerk-
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straat nr. 65 werd opgedoekt.64 Voortaan onttrok Jaap zijn waar bij 
de winkel van Godfried om zijn adressen per gemotoriseerde bak-
fiets te bedienen. Sam was al meteen in 1925 in de zaak gekomen als 
melkloper. Zijn gezin bleef het armste binnen de familie De Jong.65

Godfried de Jong had zich op eigen kracht ontworsteld aan de 
armoede van zijn ouders.66 De goedlopende buurtwinkel trok veel 
Joodse klanten uit de nabijgelegen Transvaalbuurt, vooral op zon-
dagochtend als de gojim kerkten. De zaak was alleen gesloten op 
zondagsmiddag.67 Als kleine middenstander in betere doen hield 
Godfried de armoede van de crisisjaren buiten de deur.68 Op het 
dieptepunt stond bijna de helft van de relatief ruime en dus dure 
huurwoningen op de Amsteldijk leeg. Pas toen de aWV in 1936 de 
huren aanmerkelijk verlaagde, kwamen er weer nieuwe bewoners 
en dus nieuwe klanten.69 ‘De nieuwe Sierkan’ was medio jaren der-
tig een van de circa 1100 melkslijterijen die Amsterdam telde. In de 
gang hing een bakelieten telefoon om bestellingen door te geven en 
leveranciers werden giraal betaald.70 Als bestuurslid van de organi-
satie van Amsterdamse melkbezorgers genoot Godfried de Jong een 
goede naam bij zijn collega’s.71 Vanaf deze bescheiden sport op de 
maatschappelijke ladder hadden zijn tweelingzoons een wereld te 
winnen.

De tweeling hielp van jongs af aan op vrijdagmiddag na school 
in de zaak.72 Op de middelbare school en tijdens hun studie deden 
de jongens bij toerbeurt een bezorgingsronde ’s ochtends vroeg en 
op zaterdagmiddag draaiden ze vaste diensten. Soms griste Loe on-
gezien een paar dubbeltjes of kwartjes uit de winkelkassa. Hij recht-
vaardigde dat door zich voor te houden dat hij immers net als zijn 
ooms – die zaterdagmiddag kregen uitbetaald – meewerkte in het 
familiebedrijf.73 Loe herinnerde zich zijn vader als een strenge, zwijg-
zame man.74 Hij was altijd aan het werk. ’s Ochtends reed hij de 
wijk vanaf kwart over zeven, ’s middags stond hij in de winkel en 
’s avonds deed hij de bestellingen en boekhouding. Een toenmalig 
buurmeisje herinnert zich ‘een lange, kaarsrechte en hoogst respecta-
bele man’ die hoffelijk en correct was tegen zijn klanten.75 Mevrouw 
de Jong was een kleine, vrij dikke vrouw met Jiddische hartelijkheid 
die overdag in de winkel stond. Zij zou ‘liever haar hand afgehakt 
hebben dan haar boterkoek met iets anders dan echte roomboter 
bakken’.76 
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Loe de Jongs ouders waren weliswaar geassimileerd, maar bleven 
een traditioneel hechte Joodse Großfamilie vormen, een misjpoge 
zoals een familieclan in het Jiddisch heet.77 Eind jaren twintig huur-
den ook de twee broers en zussen van Godfried een woning bij de 
Algemene in de Diamantwijk, evenals de beide jongere broers van 
Betsy. Oom Henri Aleng en tante Chel woonden op Diamantstraat 
nr. 49 en hadden geen kinderen. Loe’s grootouders van moederskant 
woonden schuin tegenover, op de Smaragdstraat nr. 33, tweehoog. 
Omoe Serlui stond dagelijks bij haar oudste dochter in de winkel en 
hielp haar in de huishouding. Opoe Sjloume kreeg bijstand uit de 
invalidenwet.78

Loe de Jong ontwikkelde een afkeer tegen de enorm sterke band 
in de misjpoge waarin hij opgroeide.79 In 1973 zei hij dat ‘mijn jood-
se bewustzijn van toen, […] alleen maar de familie [was], de kring 
waarin je leeft, de gebruiken thuis en die gebruiken uiten zich ei-
genlijk alleen maar in eten en drinken.[…] Ik vind het allemaal ver-
schijnselen van […] sociale abnormaliteit – typerend voor het milieu 
waarin ik leefde. Gettoësk, zonder enige twijfel.’80 Op verjaardagen 
kwam er ‘eigenlijk alleen maar familie op bezoek’.81 Zijn ouders klit-
ten samen ‘met allemaal Joden die goede vrienden waren’.82 Hij vond 
zijn vader een eenzame figuur met slechts familie om zich heen en 
geen vrienden.

Hij moest niets hebben van ‘Jiddischkat’, een restant aan joodse 
gewoonten en tradities dat als ‘eigen’ werd ervaren.83 Als de tweeling 
en hun ouders op vrijdagavond bij hun grootouders Levie en Sara 
op de Kerkstraat op bezoek gingen, werden Joodse gerechten uitge-
stald op het witte tafelkleed.84 Loe had een afkeer van de ‘afschuwe-
lijke zoete wijn’ en sprak laatdunkend over ‘iets van een gedraaide 
kaars die werd aangestoken’. Zijn grootouders hadden ‘een rest van 
religiositeit, die bij de kinderen verdwenen was’. Thuis betekende 
‘Joodse godsdienst […] niets voor ons’.85 Hij was door zijn ‘aange-
boren scepticisme’ ongevoelig voor elk gevoel van religiositeit.86 Als 
na-assimilant voltooide hij het integratiestreven van zijn ouders en 
bleef hij de rest van zijn leven afkerig van Joods identiteitsbehoud.

Niet zijn ouders, maar tante Alida vervulde een rolmodel.87 Toen 
ze in september 1931 in de Tweede Kamer kwam, was ze de negende 
vrouw die werd beëdigd in de Staten-Generaal, de derde vrouw die 
aantrad namens de sDaP en het eerste vrouwelijke lid uit een arbei-
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dersmilieu.88 Haar toen 17-jarige neef zat op de publieke tribune bij 
haar maidenspeech.89 Alida de Jong bleef zes jaar volksvertegenwoor-
digster tot de oorlog uitbrak. Vanaf 1935 zat ze ook in de gemeente-
raad van Amsterdam, waar ze in 1939 sDaP-fractievoorzitter werd.

Loe’s dierbaarste jeugdherinneringen gingen uit naar zijn tantes 
in de Maasstraat.90 Daar vond hij een cultureel ontwikkelde sfeer die 
in het hardwerkend middenstandsgezin thuis ontbrak. Zij verwen-
den hun neefjes met cadeaus en namen hen mee naar kindervoor-
stellingen in het theater en matinees in de bioscoop. Tante Nannette 
was de liefste en tante Alida kon hele passages uit toneelstukken re-
citeren.91 Loe vond in hun boekenkast werken van Shakespeare en 
Heijermans. Hij dagdroomde dat hij bij zijn tantes mocht komen 
wonen als zijn ouders plotseling zouden overlijden. Uiteraard zon-
der Sally, want pas dan ‘zou het leven één feest worden’.92

Loe vond het tweeling-zijn afschuwelijk.93 De geschiewes (engel-
tjes of schatjes) waren de trots van de misjpoge. Klanten konden de 
identieke tweeling niet uit elkaar houden. De jongetjes waren even 
lang, hadden dezelfde bouw en vrijwel dezelfde stem.94 Er waren 
slechts drie minieme verschillen in hun gezicht. Loe had een sproetje 
op zijn bovenlip en Sally had een bruine vlek in zijn grijsblauwe lin-
keroog en een voortand die iets naar voren stond. ‘Loetje heeft een 
sproetje op zijn toetje en Sal een tand’, probeerden volwassenen te 
onthouden om hen uit elkaar te houden.95 Ze kregen op verjaarda-
gen identieke cadeaus of dingen van vergelijkbare waarde. Op hun 
dertiende kregen ze een nieuwe fiets voor van hun bar mitswa, een 
verwaterde traditie die inhoudsloos werd nageleefd.96 Tot en met 
de onderbouw van de middelbare school deelden de jongens alles: 
hun speelgoed, vriendjes, slaapkamer, school en verliefdheden. Tot 
hun veertiende jaar gingen ze uniform gekleed naar school waar ze 
wel eens ongemerkt van vaste plaats wisselden en ontmaskering tot 
groot vermaak van klasgenootjes vrijwel altijd uitbleef.97

Samen opgroeien met Sally betekende dat Loe de liefde en aan-
dacht van zijn ouders moest delen. Dat was problematisch: ‘terwijl 
men zichzelf is, is men tegelijkertijd slechts de helft van twee – en 
dus niet zichzelf. Ik hield van die andere helft, Sally dus, en ik haatte 
hem tegelijk. Hij was er, maar waar was hij eigenlijk voor nodig?’ 
Wat anderen steeds als een harmonieus samenzijn wilden zien, was 
voor Loe’s gevoel conflictueus. ‘Je was nooit alleen, je was altijd met 
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iemand samen. […] Er was soms wel iets. Dat we héél dicht bij el-
kaar waren. Ik dacht iets wat hij ook dacht. En soms waren we heel 
ver van elkaar.’98 

Het kleine jongetje loste die existentiële vraag op door zich van 
kinds af aan van Sally te willen onderscheiden. In het feit dat hij de 
oudste was, vond hij ‘een van de weinige punten waarin ik van mijn 
broer verschilde’. Hij eiste zijn eerstgeboorterecht onvoorwaardelijk 
op. ‘Ik was als eerste geboren en ik zal die prioriteit van het eerste 
moment af dat ik haar als probleem voelde, zeg: van mijn tweede of 
derde jaar, met kracht verdedigd hebben.’ Hij ‘verdrukte’ zijn jonge-
re tweelingbroer door zich voortdurend ‘boven’ hem te stellen.99 Loe 
moest altijd van Sally winnen. ‘Menig jeugdfoto is van ons genomen 
terwijl er maar één stoel stond: één kon zitten, de ander moest staan. 
Op alle foto’s is de stoel door mij in beslag genomen.’ 

Zijn tantes Nanette en Alida plaagden wel eens dat de tweeling 
per ongeluk was verwisseld in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Die 
misselijke grap was Loet een gruwel. Zijn drang om zich ten koste 
van Sally te profileren, was een bloedserieuze zaak. Als 24-jarige zou 
hij zijn vader in een artikel over tweelingen in De Groene Amster-
dammer nog eens stevig kapittelen dat hij bij de burgerlijke stand 
had verzaakt tot op de minuut nauwkeurig op te geven hoe laat zijn 
tweelingzoons waren geboren.100 In de geboorteakte staat dat Loe 
precies om 13.00 uur ter wereld kwam en Sally om 14.00 uur.101 Zo’n 
grof afrondingsverschil op hele uren deed twijfelen of hij wel werke-
lijk de eerstgeborene was.

Loe benijdde Sally die ‘aanhankelijker, liever’ was. Zijn broer 
was ‘blijmoediger, minder neurotisch, [en] had veel gevoel voor 
humor’.102 Sally nam anderen van nature voor zich in en Loe stootte 
hen af.103 Familie en vrienden leidden uit hun gedrag feilloos af wie 
van de twee ze voor zich hadden. Loet had een sombere inslag en 
was achterdochtig, terwijl Sal goedlachs, vrolijk en spontaan was.104 
Zijn broer keek ‘opener dan ik. Mijn blik is omfloerst, verbergend.’ 
Sally incasseerde de geclaimde superioriteit van zijn tweelingbroer 
gelaten. Loe behaalde door zijn grote inzet betere resultaten, maar 
Sally was tot zijn chagrijn met minder inspanning bijna even goed. 
Het vergrootte Loe’s frustratie en vertaalde zich in nog onhebbelijker 
gedrag. Zijn obsessieve prestatiedwang was nodeloze zelfkwelling.105 
In Loe’s identiteitsontwikkeling zette zich een ongelukkige paradox 
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vast: hoe meer moeite hij deed om zijn broer te overtreffen, des te 
groter werd de populariteit van Sally tegen wiens zachtere natuur hij 
het steeds moest afleggen.106

Loet wilde niet alleen zijn tweelingbroer, maar iedereen overtref-
fen. Onder klasgenoten wilde hij altijd de beste zijn en zijn gelijk 
behalen. Zijn rivaliserende gedrag werd hem niet in dank afgeno-
men en leidde tot zelfoverschatting en een ‘rusteloze activiteit’. Hij 
sprak met niemand over zijn gevoelens, ook niet met zijn broer, die 
zijn ongeluksgevoel veroorzaakte. ‘Ik was in wezen eenzaam.’107 Nie-
mand bevroedde dat Loe zo extreem op Sally reageerde. Ook zijn 
ouders onderkenden zijn jaloerse gevoelens niet.

Na de voorbereidende lagere school in de Domselaerstraat zat 
de tweeling op drie verschillende lagere scholen: de Oosterpark-, de 
Van der Palm- en de Van Ostadeschool. Soms werden ze geplaagd 
met antisemitische grapjes, althans de milde vorm, risjes genoemd.108 
In de derde klas werden Loe en Sally als enige Joodse jongetjes in 
de klas uitgemaakt voor ‘Sammie en Moossie’. Hun ooms in de 
melkwinkel heetten daadwerkelijk zo, en dat stak des te meer. De 
tweeling verzette zich niet, maar ontweek.109 Thuis leerden ze op te 
passen voor niet-Joden. Dat werd niet met zoveel woorden gezegd, 
maar het was de sfeer. In zijn Joodse milieu stond lernen hoog aange-
schreven, je moest je handhaven met ‘je brains’.110 Als 5-jarige ‘bolle-
boffen’ hadden ze in de tram de show al gestolen door elkaar hardop 
rekensommen op te geven tot de honderd.111 De tweeling sloeg de 
zesde klas over en de bovenmeester drukte zijn ouders op het hart 
dat ze hun getalenteerde zoons naar het gymnasium moesten stu-
ren. We werden ‘als het ware opgepakt en, voor mijn gevoel, hoger 
geplaatst’. Daarna ging je ‘vanzelf naar de universiteit’, wist Loet.112

het ‘knAPPe klASJe’ 

Op dinsdag 7 september 1926 was de eerste schooldag van de twee-
ling in klas 1B. Het net opgerichte Tweede Gymnasium was tijde-
lijk ondergebracht in zes lokalen op de bovenste verdieping van het 
schoolgebouw aan de Pieter Lodewijk Takstraat, hoek Jozef Israël-
straat.113 Loe en Sally behoorden tot de eerste 93 leerlingen, een aan-
tal dat in hun eindexamenjaar was uitgegroeid tot bijna 250.114 De 
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leerlingen kwamen vooral uit Zuid en Oost, maar ook uit de wijde 
omtrek. Deze progressieve school, die een jaar later het Vossius zou 
gaan heten, trok getalenteerde kinderen uit armere milieus, vooral 
social climbers uit de Joodse gemeenschap. Op de drie andere hoofd-
stedelijk elitaire gymnasia, het Barlaeus voor kinderen uit intellectu-
ele en kunstenaarsmilieus, de gymnasiale afdeling van het katholieke 
Ignatius College en het chique liberale Amsterdams Lyceum, die 
niet vrij waren van een latent antisemitisme, keek men neer op de 
‘Jodenschool’.115 

Daar gingen in de gepolariseerde jaren dertig ‘rood en jood’ van-
zelfsprekend samen.116 Het docentencorps telde er in het anderhalve 
decennium voor de oorlog zes Joden en bijna de helft van de klas van 
de tweeling was van Joodse afkomst. Loe verborg zijn Joodse achter-
grond, die hij minderwaardig vond. Hij keek neer op vrome klas-
genoten die op zaterdagochtend de sjoel (Ashkenazim) of de snoge 
(Sefardim) bezochten en op Joodse feestdagen school verzuimden.117 
Bovendien schaamde hij zich voor zijn vader die slechts een simpele 
melkbezorger was.118

De tweeling in klas 1B maakte deel uit van een hecht vrienden-
groepje.119 Het bestond uit Daaf Barmes die in hetzelfde blok als de 
tweeling woonde en samen met hen naar school liep; Willy Pos die 
kunstzinnig en geestig was; Marius Flothuis die excelleerde als pia-
nist en Annie Nunes Nabarro die in Betondorp woonde. Zij was het 
enige meisje en ging in de eerste leerjaren intensief met de tweeling 
om, waardoor ze ook wel ‘die drie van De Jong’ werden genoemd. 
Zij waren zonder twijfel de intelligentsten van het getalenteerde 
groepje, waarvan de tweeling als mascotte fungeerde. De docent 
stelde de klas dikwijls een vraag onder de stringente voorwaarde dat 
‘iedereen mag antwoorden, behalve de jongens De Jong’.120 

Later voegden zich bij deze vriendenkring nog Sal Breemer, zoon 
van een straatarme meubelmaker uit het centrum van de stad, ter-
wijl Sem Dresden in de derde klas zou doubleren en uiteindelijk op 
eigen kracht met hoge cijfers zijn staatsexamen behaalde.121 Op Ma-
rius Flothuis na waren zij geassimileerde Joden en kwamen zij uit 
socialistische arbeiders- of lagere middenstandsgezinnen. Alleen Flip 
Pos, de vader van Willy, kwam uit een hoger milieu want zijn vader 
was tandarts. Kortstondig sloot Meik de Swaan zich bij dit groepje 
aan, of misschien ging het wel andersom. Meier – zoals hij ook wel 
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werd genoemd – kwam pas in januari 1930 na de kerstvakantie in 
klas 4B. Hij had veel bravoure, durfde af te kijken en was wereldwij-
zer dan de andere jongens.122 Hij was de Benjamin in een rij van zes 
zoons uit een welgestelde familie die in de winter van 1929-1930 van 
Groningen naar Amsterdam verhuisde. Zijn oudere broers zetten de 
goed renderende handelszaak in jute zakken voort na het overlijden 
van hun vader.

De vriendengroep deelde onderling de laatste nieuwtjes over de 
leraren en hun huiswerk.123 Leerlingen uit de lagere klassen durfden 
de ouderejaars niet zomaar aan te spreken. Het hele groepje werd 
hautain gevonden, op Sally en Daaf na die aardig en toegankelijk 
waren. Eigenlijk zat Loe ‘niet echt in het circuit’. Veel vrienden von-
den hem een wijsneus, een betweter die sociaal onhandig was.124 
Annie Nunes Nabarro herinnerde zich dat hij ‘waanzinnig eerzuch-
tig’ was. Hij sprak alleen maar over kennis en nooit over persoonlij-
ke dingen. Zijn dag was ‘echt totaal versjteerd’ als iemand een hoger 
cijfer dan hijzelf haalde.125 Hij kon ‘ontzettend hard werken [en was] 
onvermoeibaar’, herinnerde Willy Pos zich. ‘Een briljante leerling, 
maar van jongs af aan had-ie iets autoritairs.’ Zijn medescholieren 
noemden de belerende Loe, die geen tegenspraak duldde, ook wel de 
dominee.126 Zijn vrienden ervoeren zijn arrogante gedrag als verne-
derend.127 Annie: ‘We vonden hem soms dom! Lou voelde het niet 
aan. Hij was dodelijk serieus. We hebben hem vaak uitgelachen. Een 
hele aparte jongen.’128 

Loe werd echter niet verstoten; naast zijn zelfgenoegzaamheid 
had hij ook aimabele kanten. Hij was behulpzaam, eerlijk en loy-
aal. Vrienden konden van hem op aan.129 In de eeuwige vergelijking 
met Sal kwam hij er echter bekaaid van af. Sally bleef ‘een volksjon-
gen, terwijl Loe een veel sterkere emancipatiedrang’ had, herinnerde 
Willy Pos zich. Hij was altijd uit op ‘erkenning, het established-zijn, 
opgenomen worden in die andere wereld dan die van thuis’. Loe lag 
niet goed bij de meisjes; Sally wel. Annie Nunes Nabarro die zes jaar 
lang bij Sally in klas B zat, vond hem ‘een veel briljanter figuur dan 
Lou’.130 Loe schreef in 1993 dat ze als 14-jarigen een kalverliefde had-
den gehad. Hun relatie zou wel een ‘paar maanden’ hebben geduurd, 
maar ze was hem ‘te heftig en te haastig’. Annie Nunes Nabarro ver-
telde iedereen in haar omgeving die het maar wilde horen dat ze 
nooit wat met Loe had gehad.131 
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De leraar geschiedenis, Jacques Presser, die ook uit een Joods di-
amantenmilieu kwam, was favoriet. Loe de Jong had hem in de eer-
ste klas voor het vak Nederlands en daarna voor geschiedenis.132 De 
verlegen, pas aangestelde docent ontpopte zich tot een van de meest 
geliefde leraren van het Vossius, die menig leerling ertoe bracht ge-
schiedenis te gaan studeren.133 Op Pressers afscheid als hoogleraar 
aan de UvA in 1969 noemde Flothuis deze Vossius-vriendengroep 
‘zijn discipelen’.134 De klasgenoten groeiden uit elkaar, maar allen 
bleven een dierbare vriendschapsband met Presser onderhouden.

Loe wist dat hij zijn beste leerling was en wilde de klas in zijn to-
meloze zelfoverschatting versteld doen staan van zijn alwetendheid. 
Hij had thuis de eendelige Kleine encyclopedie van Winkler Prins van 
zijn vader gelezen en daagde Presser uit elkaar drie namen voor te 
leggen die ze moesten toelichten. De leraar wist ze alle drie en de 
leerling geen enkele. Niettemin bevestigde de verloren weddenschap 
dat hij na de niet te overtreffen leraar geschiedenis met zijn fenome-
nale kennis de tweede positie innam in de pikorde.135 

De docenten stelden hun leerlingen het ‘klasje van de jongens 
De Jong’ nog tot ver na de Tweede Wereldoorlog ten voorbeeld als 
het paradepaardje uit de pioniersjaren van het Vossius.136 Presser ver-
sterkte deze mythevorming bij het 25-jarige jubileum van de school 
in 1951. ‘Eigenlijk waren die eersteklassers onze autochtone oerbe-
volking en zij dragen die adel thans nog als een onvervreemdbaar 
bezit met zich mede. Ietwat terecht: op het gevaar af, een laudator 
temporis acti te schijnen, mag ik wel uitspreken, dat onze school 
nimmer een zo knappe ploeg heeft bezeten als deze en ik denk nog 
wel eens met weemoed aan hun fantastische eindexamen.’137 Sal 
Breemer sprak later van een invented tradition. Een ‘onbeschrijflijk 
goed docentencorps’ had dit groepje getalenteerde leerlingen gemo-
delleerd tot boegbeeld van het splinternieuwe gymnasium.138 Drie 
van hen, Sem Dresden, Marius Flothuis en Loe de Jong, zouden 
cum laude promoveren en hoogleraar worden. Dresden als romanist 
aan de Rijksuniversiteit Leiden en Flothuis als musicoloog aan de 
Universiteit Utrecht, terwijl hij ook artistiek directeur van het Con-
certgebouworkest in Amsterdam werd.

Het Vossius was het levenswerk van de eerste rector, de classicus 
dr. J.C. Bruijn, die aanbleef tot zijn pensioen in 1953.139 Loe de Jong 
kreeg in de vijfde en zesde klas Grieks van de erudiete maar ‘ietwat 
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onzekere Bruijn’. Hij vond hem een ‘goede leraar’, maar een zwak-
ke rector met weinig daadkracht vanwege zijn verstrooidheid. De 
strenge, doch rechtvaardige leiderschapsstijl van conrector dr. H.H. 
Buzeman (wiskunde) sprak hem meer aan.140 In Bruijns moderne 
didactiek stonden zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
hoog aangeschreven.141 Zijn leerlingen moesten in een vrije sfeer 
tot ‘flinke onafhankelijke menschen’ worden gevormd die op eigen 
benen konden staan.142 Zij mochten vergaderen zonder bijzijn van 
leraren op voorwaarde dat ze een ‘ordelijk verloop’ garandeerden.143 

De leerlingen kregen de gelegenheid om diverse culturele clubs 
op te richten waarvan eersteklassers bij gebrek aan leerlingen uit 
hogere klassen bestuurslid werden. Loe sloot zich aan bij ‘Clio’, de 
schoolclub voor geschiedenis, de aardrijkskundige vereniging ‘Gea’ 
en de schaakclub ‘Palamedes’. De laatste club werd geleid door Pres-
ser die de denksport beoefende bij een Amsterdamse schaakbond. 
De tweeling en Daaf Barmes speelden tijdens de tien minuten lopen 
naar school vaak partijtjes op een zakschaakbord.144 Schaken bleef 
gedurende de rest van zijn leven de favoriete vrijetijdsbesteding van 
Loe de Jong.

In het oprichtingsjaar waren twee tweede klassen afgesplitst van 
het Eerste Gymnasium aan de Weteringschans dat de aanwas van 
nieuwe leerlingen niet meer kon verwerken. De tweeling, die tot 
de instroom van de drie nieuwe eerste klassen behoorde, waande 
zich ‘van oorsprong de enige echte Vossianen’ en duldde ‘de tiran-
nie van de hogere klassers’, die ‘besmet’ waren door het Barlaeus, 
niet.145 Rector Bruijn stimuleerde meer bindend idealisme op het 
Vossius. In februari 1928 riep de rector de clubbesturen bijeen. Op 
zijn suggestie verenigden de verschillende verenigingen zich in de 
overkoepelende Gymnasiasten Bond Vossius om een groter gevoel 
van saamhorigheid aan te kweken als schild tegen onderlinge discri-
minatie.146 In de hal van de school werden wekelijks culturele acti-
viteiten aangekondigd op een spandoek. Leerlingen zamelden geld 
in, en de tweeling behaalde met zijn wervende praatjes aan de deur 
de hoogste donaties.147 Sally en Daaf uit klas 4B richtten in 1930 een 
eigen schoolblad op, Vulpes.148 Loe trad vanaf de tweede leergang toe 
tot de redactie, maar vond dat er veel ‘onderling gekrakeel’ was en 
dat zijn medescholieren nogal onverschillig waren.149 Bij gebrek aan 
kopij verscheen het schoolorgaan in deze pioniersjaren onregelma-
tig.
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Thuis deed zich een ingrijpende verandering voor. Aan het eind 
van de vierde klas vertelde de vader zijn beide zoons dat er gezins-
uitbreiding kwam. Loe vond een nakomertje gênant. Zijn moeder 
beviel op 12 oktober 1930 in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis van 
een meisje, Jeannette. De schaamte sleet snel, want het meisje werd 
ieders oogappel. In die tijd werden de verschillen tussen Loe en Sally 
ook voor de buitenwacht wat duidelijker. Ze groeiden uit tot lange 
jongens met een volle bos krulhaar en weigerden om nog langer het-
zelfde gekleed te gaan. Sally werd ook iets gezetter dan de tanige 
Loe. Zijn jongere broer stak tot zijn frustratie een fractie boven hem 
uit.150

In de bovenbouw van het Vossius kreeg Loe min of meer een 
verhouding met het half Joodse meisje Ina Stärcke.151 Haar vader, 
de huisarts Johan Stärcke, was overleden toen ze 3 was. Haar moe-
der, Jeannette Stärcke-Polenaar, was kinderarts en woonde met haar 
twee jongere ongetrouwde zussen op Prinsengracht nr. 973. De zes 
vrouwen – drie volwassen zussen en Ina met haar twee jongere zusjes 
– vormden een bijzondere huishouding. De drie vrouwen des hui-
zes werden door de vrienden van de meisjes ‘tante’ genoemd. Ina’s 
moeder was op Loe gesteld en vooral tante Mien, haar tweede zus 
die heel verdienstelijk tekende, was allerhartelijkst en zorgzaam voor 
hem.152 Loe vond er, net zoals bij zijn tantes Nanette en Alida, een 
culturele sfeer die hij thuis ontbeerde, en hij vroeg zich af of dát hem 
misschien wel meer aantrok dan Ina zelf. 

Het stak hem vooral dat zijn broer heel wat meer succes had in 
het liefdesleven. Loe leverde hem een streek door in de zomer van 
1932 na zijn eindexamen een intieme nacht met Deborah Appel 
door te brengen. Hij was niet verliefd op haar, maar wist dat Sally 
wel gevoelens voor haar koesterde. ‘Deetje heb ik hem eens afgepakt 
met een gevoel van triomf.’153 Misschien imponeerde Loe met zijn 
verovering ook wel Jacques Presser die hij ‘een ongemeen boeiende 
docent [vond], veelal verliefd op knappe jonge meisjes [die zich] tot 
het uiterste voor zijn lessen’ inspanden.154 Presser had Dé bemind 
vanaf de allereerste schooldag toen ze in 1926 op het Vossius in 1C 
kwam.155 Loe was ‘flabbergasted’ toen zijn leraar geschiedenis in de 
zomer van 1936 met Dé Appel trouwde.156

De tweeling zat vanaf de vijfde klas in parallelklassen; Loe koos 
voor alfa en kwam in 5A en Sally deed bèta in 5B. Voortaan rivali-
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seerde Loe met Sal Breemer die tot dan toe in de parallelklas had 
gezeten en vaak een kwart punt hogere cijfers in de klassieke talen 
behaalde dan Loe. De moeilijkheidsgraad van het Vossius was be-
rucht. Aspirant-leerlingen waren om die reden midden jaren dertig 
terughoudend om zich bij het Vossius aan te melden.157 Vooral de 
talen Grieks, Latijn en Frans genoten de reputatie op hoog niveau 
gedoceerd te worden. ‘Op school was ik vrij goed’, vermeldde De 
Jong quasinonchalant in zijn memoires. ‘Ik haalde meestal een acht 
of een negen voor mijn proefwerken.’ Als het op schoolprestaties 
aankwam, had hij ten opzichte van zijn medeleerlingen een meer-
derwaardigheidsgevoel en keek hij op hen neer. Het Vossius gaf ech-
ter geen cijfers op een tienpuntschaal, zoals Loe de Jong zich meen-
de te herinneren, maar was een van de laatste scholen die nog tot 
1934 een vijfcijferig beoordelingssysteem kende. Vanaf 3- en hoger 
werden de cijfers in zwart genoteerd, vanaf een 2+ en lager zat je 
in de rode cijfers. Een vijf werd vrijwel nooit toegekend, en als het 
cijfer lager was dan een 2- bleef het hokje eenvoudigweg leeg. Ge-
middeld bleef ongeveer een derde van de leerlingen ieder jaar zitten. 
Een onvoldoende op het eindrapport betekende een herexamen aan 
het begin van het nieuwe schooljaar. Cijfers telden, en wie zakte, 
stroomde af. 158

De rapportcijfers wijzen uit dat Loe de Jong in alle leerjaren de 
beste was.159 In de onderbouw scoorde hij nooit lager dan een 3+ en 
op vrijwel elk rapport prijkt voor een of enkele vakken wel een 4 of 
hoger. De 5 op zijn overgangsrapport in klas 2B voor geschiedenis 
was een unicum; Presser had dit hoogst haalbare cijfer niet eerder 
toegekend. Die ultieme score behaalde Loe ook een keer in de vijf-
de klas voor een opstel over opportunisme bij de leraar Nederlands, 
drs. D.A.M. Binnendijk.160 Aardrijkskunde was Loe de Jongs één na 
beste vak. Alfavakken lagen hem beter, maar hij behaalde voor de 
exacte vakken nauwelijks lagere cijfers. Frans was zijn zwakste taal. 
Hij was het best in Duits en daarna lag Engels hem het meest. Bij 
het facultatieve vak Hebreeuws, dat Loe in de vijfde en zesde klas 
volgde, behaalde hij met Sal Breemer en Sem Dresden de hoogste 
cijfers.161

Sally scoorde over de hele linie ongeveer een half punt lager dan 
zijn broer. Alleen in scheikunde, een vak dat Loe niet interesseerde, 
scoorde hij wel eens hoger. Ook uit rapportbesprekingen blijkt hoe 
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verschillend de broers waren. Presser noteerde over Loe’s resultaten: 
‘Leert zijn lessen wel, maar overschat zich. Beziet alles te veel vanuit 
zijn eigen standpunt.’162 Sally werd daarentegen gemakzucht verwe-
ten. Bij Duits raffelde hij zijn schriftelijk werk ‘slordig en vluchtig’ 
af en bij wiskunde werkte hij ‘veel te vluchtig en te slordig’. ‘Alles 
bijeengenomen’, maakte rector Bruijn de balans op, ‘is Louis van-
uit een schooloogpunt bezien beter dan Sally. Toch verwachten ver-
scheidenen, dat Sally eerst later – d.w.z. na zijn schooltijd – goed tot 
zijn recht zal komen. En acht zijn aanleg origineeler dan dien van 
Louis, die voor de school een beter figuur maakt. Maar beide jon-
gens worden zeer gewaardeerd; ik wilde, dat al onze leerlingen zoo 
waren!’163 

De promotiebijeenkomst waarop de overgangsrapporten werden 
uitgereikt aan de leerlingen van het Vossius en het Barlaeus vond 
jaarlijks plaats in de zaal van de Vrije Gemeente, het huidige Paradi-
so. Loe de Jong herinnerde zich dat hij en Sally in alle klassen cum 
laude waren overgegaan. Zijn geheugen liet hem in de steek. Zijn 
tweelingbroer gradueerde geen enkel jaar cum laude; Loe slaagde 
daar als enige uit zijn cohort in de eerste drie jaar van het Vossius 
wel in. Hij deelde die ereplaats het eerste jaar met Deborah Appel 
uit 1C en in het tweede jaar met Annie Nunes Nabarro uit 2B. De 
beide meisjes behaalden hun cum laude met een gemiddeld cijfer 
van precies een afgeronde 4, terwijl Loe er ruim boven zat. In de 
zomer van 1929 was Loe de Jong bij de overgang naar de vierde de 
enige van zijn cohort met een cum, al kwam ook hij ditmaal niet 
verder dan een afgeronde 4. Loe de Jong mocht zich de slimste van 
de Vossius-pioniers noemen. Eigenlijk waren al die anderen die voor 
hem moesten applaudisseren niet werkelijk geslaagd, vond de van 
zichzelf vervulde leerling.164

Vanaf de vierde klas promoveerde niemand meer met het pre-
dicaat ‘lof ’, ook Loe niet, al had hij er zijn zinnen op gezet om zijn 
eindexamen cum laude te halen.165 In de maand mei was er geen 
school meer. Loe en Sal Breemer oefenden op het stoepje voor de 
melkwinkel in de zon vertalingen van de Ilias van Homerus en de 
Aeneis van Vergilius. Loe was als alfakandidaat op vrijdag 17, zater-
dagochtend 18 en maandag 20 juni 1932 eerder aan de beurt voor 
zijn examen dan Sally die als bèta een kleine week later eindexa-
men deed.166 De tweeling slaagde met fraaie cijferlijsten. Loe scoor-
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de uitstekend tot uitmuntend, maar liep het predicaat ‘cum laude’ 
mis vanwege een onvoldoende voor zijn Duitse vertaling, nota bene 
zijn beste taal. Deze in zijn ogen onterecht lage beoordeling weet 
hij aan zijn hooghartig en recalcitrant gedrag in de klas bij juffrouw 
dr. E.M. Bolland. Zij was bij de meeste leerlingen geliefd vanwege 
haar toewijding, maar Loe kon haar niet velen. In de les kapittelde 
ze hem menigmaal en bleef ze hem verwarren met zijn broer: ‘Sally, 
wat ben je onrustig vandaag, je lijkt Loetje wel!’, zei ze dan. Een keer 
had hij een hoogoplopende discussie met haar boos afgekapt door 
zijn straf bij voorbaat te incasseren: ‘Ich werde schon einen Vortrag 
darüber machen.’167

Loe ging geschiedenis studeren en Sally koos medicijnen. Annie 
Nabarro koos voor biologie en Daaf Barnes voor rechten. Sal Bree-
mer opteerde voor zijn beste vakken, de klassieke talen, en Willy Pos 
voor Nederlands. Sem Dresden schreef zich in voor Romaanse talen. 
Marius Flothuis deed het conservatorium voor piano. Meik had in 
de vierde te veel onvoldoendes op zijn eindrapport behaald en had 
het Vossius moeten verlaten. Hij bereidde zich zelfstandig voor op 
het staatsexamen alfa, dat zei hij althans. Zijn vriendenkring betwij-
felde het, want hij was de enige die niet ging studeren.168

Nog één keer zou de groep vrienden terugkeren naar het Vossi-
us toen de school in april 1933 naar het nieuwe monumentale ge-
bouw aan de Messchaertstraat verhuisde.169 De Vossianen van het 
eerste uur omlijstten deze grootse gebeurtenis met een kunstzinnige 
gebeurtenis van allure: een opvoering van Philoctetus in de Stads-
schouwburg. Loe de Jong had de tragedie van Sophocles onder de 
les in de zesde klas vertaald. Sally ontwierp het programma en Ma-
rius Flothuis componeerde de muziek die hij zelf ten gehore bracht. 
Leerlingen en oud-leerlingen voerden vrijdagavond 13 april 1933 het 
toneelstuk op dat was geregisseerd door de toen beroemdste regis-
seur van Nederland, Albert van Dalsum. Loe vervulde de stevige bij-
rol van Neoptolemos, de zoon van Odysseus. Na afloop kon hij op 
het dansfeest in het American van uitputting bijna niet meer op zijn 
benen staan.170

Korte tijd later wist hij de directeur van de Wereldbibliotheek 
ervan te overtuigen dat een commerciële uitgave van zijn vertaling 
van deze Griekse tragedie door gymnasiasten in heel Nederland zou 
worden aangeschaft als voorbereiding op hun landelijk eindexamen. 
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Bruijn schreef de inleiding, en de vergulde oud-leerling droeg zijn 
werkje op aan zijn rector van het Vossius.171 De matige vertaling flop-
te en leverde slechts een paar gulden op aan royalty’s. Toch had de 
eerstejaarsstudent geschiedenis een eerste publicatie op zijn naam. 
Het smaakte naar meer.
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Student en journalist

geëngAgeerd geSchiedeniSStudent 

Loe en Sally begonnen in september 1932 aan hun studie aan de Ge-
meentelijke Universiteit dankzij de bemiddeling van tante Alida. 
Tweede Kamerlid ds. Van der Heide sleepte voor Loe een beurs in de 
wacht bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en de sDaP-fractiegenote regelde voor haar andere neef een beurs van 
de gemeente Amsterdam.1 Dat was een bof, want Den Haag stelde 
in die tijd slechts vijftig beurzen ter beschikking voor de ongeveer 
vijfduizend studenten. Het betekende wel dat Loe de Jong vanaf een 
jaar na zijn afstuderen zijn renteloze lening in maandelijkse termij-
nen moest aflossen, een verplichting die na de Tweede Wereldoorlog 
onverminderd werd voortgezet. Het beursbedrag van f 300,- dekte 
alleen het jaarlijkse collegegeld; de jaarlijkse f 60,- voor de examina 
kwamen voor eigen rekening. Dankzij de bemiddeling van rector 
Bruijn verdiende de tweeling bij met het geven van bijles aan Vos-
siusleerlingen. Ze verdienden er f 1,25 per uur mee, een tarief dat 
aan het eind van hun studie opliep tot f 1,75.2 Uit deze wekelijkse  
f 10,- betaalde Loe al zijn overige uitgaven. De jongens bleven thuis 
wonen, dus woonlasten hadden ze niet. Voor hun vader was het een 
offer, want zijn beide zoons werkten maar beperkt mee in de zaak.

Loe vond de universitaire studie een grote teleurstelling na het 
inspirerende onderwijs aan het Vossius. Werkcolleges bestonden nog 
niet en hij kreeg met slechts zes of zeven jaargenoten wekelijks niet 
meer dan twee of drie uur hoorcollege verplichte stof uit leerboeken. 
Het collegedictaat van professor Hajo Brugmans3 kwam letterlijk 
overeen met de tekst uit het derde deel van zijn vierdelige standaard-
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werk Algemene geschiedenis dat hij dertig jaar eerder had geschreven, 
samen met zijn Utrechtse collega G.W. Kernkamp.4 Loe las tijdens 
college mee uit het boek dat hij allang kende en onder de bank open 
op schoot had liggen. Het bijvak recht vond hij stierlijk vervelend en 
daarom wisselde hij het na een paar weken in voor sociale geografie. 
Persoonlijk contact met de hoogleraren was er niet, uitgezonderd de 
examens die bij hen thuis mondeling werden afgelegd. 

Tijdens zijn studie maakte Loe geen nieuwe vriendinnen, maar 
was hij heimelijk verliefd op vriendinnen van vrienden. Zijn onbe-
vredigende los-vastrelatie met Ina die van 1933 tot 1937 de School 
voor maatschappelijk werk aan het Karthuizerplantsoen volgde, 
sleepte zich voort. In de zomer van 1934 maakten ze een fietsvakantie 
in het stroomgebied van de Ourthe in de Ardennen.5 Zij was voor 
Loe het ‘eerste meisje dat ik helemaal bezat’, maar tot verkering 
kwam het niet.6 Mogelijk was er geestverwantschap, maar als lief-
despartners waren ze niet voor elkaar geschapen. Ina werd door haar 
moeder en tantes aangezet om een psychoanalytische behandeling 
te ondergaan bij haar oom de psychiater August Stärcke, de enige 
broer van haar overleden vader Johan. Hij was sinds 1909 directeur 
van de Willem Arntsz-Stichting, het krankzinnigengesticht in Den 
Dolder. Stärcke had Sigmund Freud in 1913 ontmoet en behoorde 
tot de pioniers die de psychoanalyse in Nederland introduceerde als 
een revolutionaire omwenteling, een ‘nieuw tijdperk der menschelij-
ke cultuur’.7 Hij was echter geïsoleerd geraakt van zijn vakgenoten 
en richtte zich in de jaren dertig vooral op zijn zonderlinge hobby: 
de bestudering van mierengedrag.8 Loe ging – geïntrigeerd – wel 
eens met Ina mee als zij haar oom bezocht voor een behandelings-
gesprek.9 

De vriendengroep van het Vossius bleef in de studietijd hecht met 
elkaar omgaan.10 Net als in de Vossius-tijd gingen ze elke zomer een 
week zeilen op de in die tijd nog uitgestorven Friese Meren. In de 
zomer van 1932 maakten de tweeling, Daaf Barmes, Meik de Swaan, 
Willy Pos en diens neef Hugo (eindexaminandus gymnasium Alk-
maar) daarnaast een wandeltocht door de Eiffel langs jeugdherber-
gen. In de zomervakantie van 1936 en 1937 bivakkeerden de vrienden 
op een kamertje in een armzalig hotel in Montmartre in Parijs waar 
ze tot diep in de nacht pittige politieke discussies voerden. Was de 
sociaaldemocratische weg om de kapitalistische maatschappij langs 
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parlementaire te hervormen nog wel heilzaam in de economische 
crisis? Loe en Daaf Barmes, met wie hij het meest omging, bestre-
den het communisme waar Meik de Swaan mee dweepte. In 1940 
dichtte Willy Pos over Loe dat hij ‘niet strijdlustig [was, hoewel hij] 
een’dre boeken las / van Engels en den groten Karl Marx’.11

In 1932, niet lang na zijn 18de verjaardag, is Loe de Jong lid ge-
worden van de sDaP. Aanvankelijk was hij ‘nog een overtuigd paci-
fist’, opgevoed in ‘het teken van het gebroken geweertje’.12 ‘Ondanks 
de immense afkeer van Hitler-Duitsland, ondanks dat we wel wis-
ten dat de tanks niet van bordkarton waren, bleven we bevangen 
door het pacifistische ideaal’, blikte hij later terug. In 1934 had hij 
zich in een vergadering van afdeling IV (deel van Amsterdam-Zuid) 
nog uitgesproken tegen de kandidatuur van Koos Vorrink voor het 
landelijk sDaP-partijvoorzitterschap. Hij was volgens hem te milita-
ristisch, bepleitte aanvaarding van nationale oorlogsvoering en was 
ook nog eens Oranjegezind. Loe geloofde in die tijd nog in de grens-
overschrijdende klassensolidariteit zoals Marx die had gepropageerd. 
Samen met Daaf stelde hij een pamflet op waarin hij nationale ont-
wapening verdedigde. Dat dictator Hitler in het buurland sinds een 
jaar aan de macht was, werd vooralsnog afgedaan als een binnen-
lands gevaar waarvoor men in Nederland niet hoefde te vrezen.13

Als student maakte hij echter een ‘vrij snelle ontwikkeling’ door 
waardoor hij ‘inzag dat Nederland een behoorlijke bewapening 
nodig had om Duitsland op een afstand te houden’, herinnerde 
De Jong zich in 1976. De sDaP had zijn radicale standpunt verlaten 
en een vernieuwingsproces doorgemaakt, waarna op het nationale 
partijcongres van 1937 het beginselprogramma van ‘democratisch 
socialisme’ was aangenomen, dat tot regeringsdeelname moest gaan 
leiden.14 De eis van eenzijdige ontwapening was verlaten, evenals de 
vijandige houding jegens het koningshuis. De doctoraalstudent kon 
zich vinden in deze gematigde opstelling, iets waarbij Alida de Jong, 
die de nieuwe koers in de sDaP-Kamerfractie uitdroeg, zijn gedach-
tevorming kan hebben beïnvloed. Loe kon zich echter niet herin-
neren dat hij ooit met zijn praktisch ingestelde tante, die hij ‘een 
typische reformiste’ noemde, had gediscussieerd over de theoretische 
onderbouwing van het nieuwe beginselprogramma.15

De Jong werd in het eerste jaar van zijn studie lid van de Sociaal 
Democratische Studenten Club (sDsC). Deze studentenvereniging 
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bestond nog maar acht jaar in de verzuilde studentenwereld die een 
voorportaal was van de standenmaatschappij.16 De algemene studen-
tenvereniging Unitas vond hij te ‘burgerlijk’, dat wil zeggen meer 
bourgeois dan arbeidersgezind. Bovenal meed hij de corporale hoon 
van het elitaire Amsterdams Studenten Corps (asC). Het clubge-
bouw van hun roeivereniging Nereus lag schuin tegenover de winkel 
van zijn vader. Als Loe de Jong eropuit moest met de melkkar van 
zijn vader, ging hij nooit via de Amsteldijk, maar reed hij ongezien 
de Smaragdstraat uit.17 

sDsC-leden beschouwden zich als de ‘universitaire vleugel van de 
sociaal democratische beweging’ die door ‘ernstige studie van de pro-
blemen, met het socialisme samenhangend’ de partij vooruithielp.18 
Deze aanstormende elite bestudeerde de maatschappij als een posi-
tivistisch object, dat wil zeggen dat het werd gezien als een mecha-
nisme dat was onderworpen aan meetbare ontwikkelingswetten. Zij 
bouwden binnen de rode zuil aan een nieuwe, betere en rechtvaardi-
gere wereld.19 Uit de eerste generatie sDsC-leden kwamen sDaP (later 
PvdA)-kopstukken voort als Jaap Burger, Henk Brugmans, Stuuf 
Wiardi Beckman, Hilda Verwey-Jonker, Hein Vos (afdeling Delft) 
en Jan Tinbergen (afdeling Leiden). Loe de Jong behoorde tot de 
tweede generatie leden, van wie bijna de helft een dubbellidmaat-
schap had van zowel studentenvereniging als partij.20 De Amster-
damse sDsC vormde met tachtig tot honderd studenten de grootste 
afdeling, bijna de helft van het totaal aantal leden van de overkoe-
pelende Bond van Sociaal Democratische Studenten (bsDs).21 Zij 
ontmoetten elkaar in een lokaal aan de Amsterdamse Slijkstraat, 
naast het universiteitsgebouw aan de Oudemanhuispoort. Daar 
hield De Jong in 1934 of 1935 voor het eerst een lezing over het his-
torisch materialisme aan de hand waarvan Marx het geschiedverloop 
interpreteerde. Hij baseerde zich op zijn kandidaatsscriptie van bijna 
tweehonderd bladzijden waarin hij concludeerde dat het historisch 
materialisme ‘bij uitstek geschikt [was] als historische methode, 
maar dat in de toepassing op het heden voorzichtigheid nodig was’.22

Op 16 september 1936 mocht De Jong de jaarlijkse bsDsC-pro-
pagandalezing houden bij de VaRa-radio. Hij markeerde in het ty-
poscript van zijn radiolezing met schuine streepjes waar hij adem 
moest halen en schreef regieaanwijzingen in de kantlijn (‘Lang-
zaam!’) om de toegestane tien minuten spreektijd precies te vullen. 
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De lezing ging over de huidige kapitalistische crisis die opgelost 
kon worden door ‘een bewust geregeld productieproces’. Daarom 
revitaliseerden socialistische studenten het historisch materialisme, 
waar al decennialang ‘bijna onuitroeibare misverstanden’ over be-
staan. De bsDsC wilde geen ‘onvruchtbare debatteerclub’ zijn, maar 
de moderne arbeidersbeweging dienen door de grote massa bewust 
te maken. De spreker vermeed nadrukkelijk de term ‘solidariteit’, 
die als communistisch jargon terzijde kon worden geschoven. Ook 
niet-socialistische studenten waren welkom om de ‘humanistische 
cultuur van West-Europa’ uit te dragen. ‘Ons democratisch gevoel 
leert ons dat we in de socialistische beweging een nieuw groeiproces 
tegemoet gaan.’23

In de eerste studiejaren ontbrak het De Jong aan motivatie, waar-
door hij zijn kandidaatsexamen in februari 1935 met slechts een ma-
gere voldoende behaalde. Pas als doctoraalstudent hervond hij zijn 
leergierigheid dankzij het hoorcollege over de Leidse lakenindustrie 
van de economisch historicus prof. N.W. Posthumus. Deze stad was 
in de Gouden Eeuw dankzij deze vermaarde bedrijfstak uitgegroeid 
tot het economisch centrum van het Europese Rijnland. Vanwege 
concurrentie van katoen uit het zich in hoog tempo industrialiseren-
de Engeland trad eind zeventiende eeuw verval in en tekenden zich 
de contouren af van een opkomende arbeidersbeweging, waar De 
Jong meer over wilde weten. Tijdens het hoorcollege stelde hij voor 
een wolfabriek in Twente te bezoeken, waar Posthumus onmiddel-
lijk mee instemde. In 1935 nam De Jong ook het initiatief om samen 
met medestudent Max Kohnstamm een conferentie te organiseren 
voor de landelijke Vereniging van geschiedenisstudenten op confe-
rentiecentrum Woudschoten. Posthumus sprak er als enige hoog-
leraar uit Amsterdam, naast dr. Jan Romein en prof. dr. Pieter Geyl 
uit Utrecht.24

Ook de eerste doctoraalscriptie van de ambitieuze student kwam 
in 1936 tot stand bij Posthumus. De Jong onderzocht het zevende 
congres van de Eerste Arbeiders Internationale, dat in september 
1872 was gehouden in Den Haag. Marx was in 1864 een van de op-
richters geweest van deze organisatie die de proletarische revolutie 
vanuit Londen wereldwijd willen leiden, maar de beweging ging in 
1876 ten onder aan onderlinge twist. De Jong raadpleegde in het Na-
tionaal Archief in Den Haag handgeschreven documenten waarin 
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geheim agenten verslag deden van de vergadering. Hij bracht ook 
de debatten die in de Tweede Kamerverslagen over de Eerste Inter-
nationale waren gevoerd in kaart en reconstrueerde het relatief be-
scheiden debat in de burgerlijke pers. Elk relevant gegeven noteerde 
hij op een los fiche. Het stelde hem in staat daarna ‘de houding der 
verschillende bevolkingsgroepen’ (liberalen, industriëlen, conserva-
tieven, confessionelen en arbeiders) overzichtelijk te groeperen. Het 
verbaasde hem dat studenten het gebruik van zulke systeemkaarten 
niet als basale vaardigheid werd onderwezen.25 Zijn leven lang bleef 
hij ermee werken.

De Jongs bronnenonderzoek wees uit dat deze links-radicale be-
weging in Nederland nauwelijks tot publieke beroering had geleid. 
In de inleiding en conclusie van zijn scriptie beleed hij een marxisti-
sche geschiedvisie. Hij stelde dat arbeiders in Frankrijk, Engeland en 
Duitsland al een georganiseerde sociaal-politieke macht vormden, 
terwijl de arbeidersklasse in kapitalistisch Nederland als klasse ‘an 
sich’ nog onwetend was van haar eigen potentieel. ‘Zij vegeteerde, 
zij leefde niet.’ De bourgeoisie zou zich daarentegen wel bewust zijn 
van de klassentegenstellingen en haalde minachtend de schouders 
op over die ‘soms half-verpauperiseerde dronkaards, die voor soci-
ale problemen niet de minste belangstelling hadden’. Loe haalde de 
vooraanstaande socialiste Henriette Roland Holst-van der Schalk 
aan, die in Kapitaal en Arbeid in Nederland schreef dat er ‘een vonk 
[was geweest], die geen brandstof vond om te ontbranden’. De klas-
senstrijd moest in Nederland nog op gang komen, en dat verklaarde 
waarom het Haagse congres van de Internationale in de publieke 
opinie zo weinig opzien had gebaard.26

Loe de Jongs hoogleraar, zelf sociaaldemocraat, beloonde hem 
met een hoog cijfer. Zijn scriptie bevat de ingrediënten van de la-
tere professioneel historicus: grondige bronnenstudie vastgelegd op 
fiches, politieke – vooral parlementaire – geschiedschrijving met 
ruime aandacht voor de publieke opinie in de geschreven media 
en een toegankelijke, vlotte schrijfstijl. Zijn tweede doctoraalscrip-
tie schreef hij begin 1937 bij professor Brugmans en had eenzelfde 
thema, aanpak en opzet. Nadat hij maandenlang archiefonderzoek 
had verricht in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, op zoek 
naar krantenartikelen over de politieke deining die het internatio-
nale revolutiejaar 1848 in de publieke opinie teweeg had gebracht, 
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sorteerde hij zijn fiches en typte hij zijn scriptie achter elkaar uit.27 
Deze snelle manier van werken bood de inmiddels vijfdejaars-

student ruimte voor nevenactiviteiten. Eind 1936 werd De Jong re-
dacteur bij Propria Cures.28 Het motto van het in 1890 opgerichte 
‘Amsterdamsch Studentenweekblad’ was ongebondenheid en diver-
siteit. Er was ideologische ballotage bij de werving van getalenteerde 
kandidaten die uit alle politieke richtingen dienden te komen, maar 
in de realiteteit werd de redactie gedomineerd door asC-leden van 
goede afkomst met conservatieve ideeën, terwijl progressief tegen-
geluid schaars was. Socialistische redacteuren konden met moeite 
worden geronseld. Ongebonden was het blad wel degelijk. Alles kon 
en mocht in Propria Cures – Latijn voor ‘zorg voor je eigen zaken’. 
Het weekblad fungeerde dan ook als kweekvijver voor jong schrij-
verstalent. Dogma’s waren taboe en tegendraads individualisme het 
handelsmerk.29 Het studentenblad maakte echter in deze jaren een 
weinig glorieuze periode door. De kwaliteit van Propria Cures vari-
eerde altijd per jaargang, maar originele bijdragen en slechte stukken 
wisselden elkaar in deze crisisjaren zelfs per nummer af. De stem-
ming was mat en de groeiende oorlogsdreiging leek aan de studen-
tenwereld voorbij te gaan. 

De Jongs proefartikel van 14 november 1936 was anoniem, zoals 
de traditie gebood. In ‘Wanneer komt er oorlog in West-Europa?’ 
voerde hij in een semiautobiografische schets ‘twee broers [op], die 
een tiental jaren in leeftijd verschilden’. Hij stelde het voor dat de 
oudste zoon was vrijgeloot, terwijl hijzelf in 1923 was uitgeloot en 
Sally moest dienen.30 Hij vroeg hun vader, een ‘zeer ontwikkeld man’, 
of hij desondanks niet toch in militaire dienst zou gaan om zijn jon-
gere broer met broederdienst van die verplichting te ontheffen. ‘Nee’ 
luidde het advies. ‘Over tien jaren, als je broer moet dienen, is de 
algemene ontwapening ingevoerd.’ De Duitse oorlogsdreiging was 
voor West-Europa veel minder acuut dan voor Oost-Europa; aan-
gezien ‘Hitler, Göring e tutti quanti openlijk [hadden verklaard] dat 
zij een deel van de Sovjet-Unie willen bezitten [is het] waarschijnlijk, 
dat binnen twee, drie jaren Duitsland en Japan met Sovjet-Rusland 
in botsing zullen komen.’ West-Europa zou in de ‘verdere toekomst’ 
niet aan deze oorlog ontkomen, ‘tenzij een andere maatschappij-
vorm het kapitalisme heeft vervangen’.31

De Jongs ‘intrede’ verscheen op 28 november 1936. De mores van 
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het opinieblad bepaalden dat het eerste artikel onder eigen naam 
van elk nieuw redactielid een causerie diende te zijn met een bele-
rende boodschap. De Jong hekelde de heersende slapheid en poli-
tieke malaise onder zijn medestudenten aan de hand van een schep-
pingsverhaal van Afrikaanse Bosjesmannen. De Grote Geesten die 
de wereld schiepen, maakten de hele dag duizenden soorten prach-
tige vogeltjes. Bij het vallen van de avond creëerden ze op de valreep 
uit de resterende scheppingsstof nog inderhaast een onooglijk grote 
vogel die veel te zwaar was om te vliegen. De Grote Geesten keer-
den de volgende dag terug om de roofdieren te scheppen. Deze ang-
stige struisvogel smeekte om bescherming. Zijn scheppers konden 
het dier niet meer bijvormen, maar rustten hem toe met twee extra 
vermogens. Het dier kon bij gevaar heel hard weglopen en als het 
geen zin in iets had, kon het zijn kop in het zand steken. Hiermee 
overhandigde de socialistische redacteur de Nederlandse student 
zijn geloofsbrieven. Hij wilde geen dogmaticus zijn die ‘volmaakte 
oplossingen’ bejubelde, maar vond wel dat ‘de oplossingen van de 
éne richting bruikbaarder kunnen zijn dan die van de andere’.32 Het 
sprookje van de Bosjesmannen was namelijk gedoemd dramatisch te 
eindigen: ‘zowel zij die hard wegliepen als zij, die de kop in het zand 
staken, werden verslonden door de wilde beesten’.33

Een van zijn eerste bijdragen is een verslag van ‘de Spanjeverga-
dering’ die op 8 december 1936 door zeven studentenverenigingen 
werd georganiseerd. De Jong was hiervan de ‘neutraal technisch’ 
voorzitter. De bijeenkomst was wegens de overstelpend grote op-
komst verplaatst naar een afgeladen aula. De meest deskundige spre-
ker over de Spaanse burgeroorlog was dr. J. Brouwer, ‘journalist bij 
het liberale N.R.C.’. Het publiek had ‘onder ademloze stilte en met 
ingehouden spanning’ naar hem geluisterd. De Jong noemde Brou-
wer later ‘één van de meest fascinerende sprekers die ik van mijn 
leven gehoord heb’.34 ‘Men kan aanvoelen’, concludeerde de verslag-
gever alias voorzitter, ‘hoe door het overstelpend feitenmateriaal van 
den inleider een stemming van verbittering ontstond tegen die lan-
den – Italië en Duitsland – die deze golf van leed over het Spaanse 
volk hebben gebracht en er niet voor terugdeinzen om zo nodig een 
springvloed te verwekken, die gans Europa overstromen zal.’35 Het 
was duidelijk dat internationale politiek zijn grote voorliefde had. 

Eind januari 1938 startte De Jong een feuilleton van elf artikelen 
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over wetenschappelijk verantwoord voorspellen. De inhoud is inte-
ressant vanwege zijn latere functie als politiek columnist. Contem-
poraine geschiedenis was ‘principieel niet anders [is] dan klassieke 
geschiedenis’ met een aantal bijzonderheden. De naaste toekomst is 
onbekend, dus in de actualiteit is de onzekerheidsfactor groter dan 
bij perioden verder terug. Er is ook een groot praktisch belang bij, 
omdat de toekomst gericht kan worden beïnvloed door voorspel-
lingen.36 Halverwege zijn wetenschapsfilosofisch exposé voegde De 
Jong nog twee karakteristieken toe: eigentijdse geschiedenis zou een 
structureel gebrek aan bronnen hebben en een zwakker gevoelde be-
hoefte aan objectiviteit vanwege de grote betrokkenheid bij de eigen 
tijd.37 Hij bereed zijn stokpaardje dat het historisch materialisme van 
Marx inzicht verschafte in sociale wetten die voorspellingen moge-
lijk maakten. Psychologie zou een onmisbare hulpwetenschap voor 
de eigentijds historicus zijn om patronen te herkennen: ‘Belangrij-
ker dan het voorspellen van een [exact] tijdstip is het voorspellen van 
een ontwikkelingsrichting in hoofdzaak.’38 De 23-jarige doctoraal-
student voorspelde grote verbeteringen op dit terrein. 

Net als in zijn kandidaatsscriptie toonde De Jong zich bepaald 
geen blinde volger van de marxistische leer. Hij achtte historisch 
materialisme vruchtbaar zolang verifieerbare feiten zouden worden 
aangedragen. De onbewijsbare metafysische en apocalyptische ge-
neralisaties in de toekomstvisie van Marx wees hij af. Als overtuigd 
positivist verwierp hij de marxistische claim dat politieke economie 
een exacte wetenschap was. We moeten ons ‘bewust blijven, dat 
onze hypothese niet meer dan een hypothese is, waarnaast andere 
mogelijk zijn’. Uit de marxistische geschiedvisie valt echter te leren 
dat Huizinga in zijn literair geschreven meesterwerk over de levens- 
en gedachtevormen in de Bourgondische tijd van de veertiende en 
vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden slechts weinig oog 
had voor de doorbrekende kapitalistische geest. Naast Herfsttij der 
Middeleeuwen was ook ruimte voor een studie met de denkbeeldige 
titel Lente der Nieuwe Tijden. ‘Men zou daarom aan den historicus 
eigenlijk de eis moeten stellen om voortdurend alle logisch mogelij-
ke hypothesen tegelijk in het oog te houden.’39

Halverwege zijn betoog met veel kronkelredeneringen vatte hij 
zijn visie op zijn toekomstig vakgebied bondig samen: ‘De weten-
schap is zo objectief mogelijk, of zij is niet.’40 ‘Volkomen objecti-
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viteit’ is onmogelijk, maar diende toch te worden nagestreefd. De 
beoefening van eigentijdse geschiedenis stelt drie eisen: ‘Men moet 
bereid zijn, de eigen hypothesen op te geven; men moet bereid zijn, 
een maximum aan materiaal te verzamelen; men moet bereid zijn, de 
eigen sentimenten uit te schakelen.’ De ‘geesteshouding’ die daarbij 
past is: ‘Niet wenen; niet lachen; maar pogen te begrijpen. C’est le 
ton, qui fait la science.’41 De geëngageerde geschiedenisstudent be-
pleitte de juiste morele ‘gezindheid’. Niet optimisme of pessimisme, 
maar inzicht in de maatschappelijke mogelijkheden kon de huidige 
generatie ertoe brengen niet ‘onder te gaan in de stempellokalen of 
op de slagvelden van de wereld waarin wij leven’.42

De Jong vertilde zich in zijn geleerde betoog aan beperkt door-
gronde veronderstellingen. Hij diskwalificeerde zijn feuilleton in 
1976 dan ook als veel te ‘abstract’: ‘Ik dacht dat ik de gang der ge-
schiedenis ten volle kon overzien, althans in beginsel. Heilige on-
nozelheid.’43 In Herinneringen sprak hij van een ‘achteraf gezien 
zeldzaam vervelende reeks’. In 1936 zag hij nog niet in dat maat-
schappijwetenschappen de wereld hoogstens achteraf kunnen ver-
klaren. Pas in de Tweede Wereldoorlog zou hij voorgoed de illusie 
afzweren dat voorspellen in eigentijdse geschiedschrijving tot op 
zekere hoogte mogelijk is. Toch zijn twee elementen die op gespan-
nen voet staan in De Jong studentenbetoog een constante in zijn 
latere geschiedwerk: objectiviteit nastreven en een nadrukkelijke po-
litiek-morele overtuiging uitdragen.

Daarna begon De Jong aan een volgende serie over de klassen-
strijd in de Verenigde Staten waar de ‘arbeidersaristocratie in Fordjes 
rond[reed, maar] de kapitalisten in Cadillac’s’. Na zijn derde bijdra-
ge aan Propria Cures van 22 mei 1937 viel zijn kopij abrupt stil.44 
Het linkse redactielid had gedisciplineerd een halfjaar lang wekelijks 
een artikel aangedragen dat varieerde van twee tot vier bladzijden. 
Bijna de helft van zijn 24 artikelen had de voorpagina gesierd. Hij 
had bevlogen en creatief geschreven, maar zijn teksten waren ook 
serieus, wijdlopig, taai en warrig geweest. De beursstudent voelde 
zich ‘niet thuis in dit gezelschap’ waarin hij de maatschappijvisie 
van een minderheid uitdroeg. Hij kon polariseren tot hij erbij neer-
viel, terwijl corpsleden openlijk sympathiseerden met het fascisme 
of Nsb-lid werden en schamperden over ‘verpooierde socialisten’ 
die voortkwamen uit het ‘plebs’. Hij trad af ‘zonder het gevoel iets 
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bereikt te hebben’.45 Vertrekkende redacteuren werden uitgezwaaid 
met een ‘uitlui’.46 Zo niet hij. ‘L.d.J. [die] eigenlijk al weg [is, maar 
zich] voor deze gelegenheid historisch [heeft] gematerialiseerd in een 
contemporaine glimlach’, hekelde een collega-redacteur die hem op 
zijn laatste redactievergadering van oktober 1937 had gespot.47

wervend SociAliSme en weifelend zioniSme

De Jong had het allang over een andere boeg gegooid. Zijn plotse-
linge breuk met Propria Cures hing samen met een nieuw project 
waarmee hij zijn politieke en wetenschappelijke ideeën bij een soci-
alistisch lezerspubliek onder de aandacht kon brengen. In de vroege 
zomer van 1937 had het machtig krantenbedrijf de Arbeiderspers, 
dat onder meer het socialistische dagblad Het Volk uitbracht, De 
Jong verzocht een inleidend werkje over het marxisme te schrijven 
als deeltje van een populaire serie om het lekenpubliek uit de socia-
listische zuil vertrouwd te maken met het nieuwe beginselprogram-
ma van de sDaP. De ambitieuze doctoraalstudent greep deze buiten-
kans om de idealen van de sDsb in de praktijk te brengen met beide 
handen aan. Het was hem opgevallen dat tal van fundamentele ter-
men uit het werk van Marx onjuist en onvolledig werden begrepen 
en gehanteerd. Hij had het plan opgevat de historisch materialisti-
sche terminologie te ‘herbronnen’, zodat de socialistische leer gezui-
verd kon worden. Hij had het complete oeuvre van Marx en Engels 
doorgewerkt en een fichebestand met enkele duizenden relevante 
passages aangelegd.48 Dankzij deze verzameling was hij in staat om 
het gevraagde manuscript van tachtig bladzijden in een paar weken 
te schrijven. Zijn inleidende gidsje zou dan na zijn afstuderen als 
opstapje kunnen dienen voor zijn proefschrift.

Hedendaags Marxisme van L. de Jong verscheen eind 1937 als 
openingsdeeltje van de ‘Socialistische Studiebibliotheek’.49 In zijn 
verantwoording legt de schrijver uit dat het ‘wetenschappelijk so-
cialisme’ onderzoekt hoe, dankzij het partijpolitieke ‘democratisch 
socialisme’, de ideale maatschappij bereikt kan worden. Ideologen 
hanteren maar al te vaak de ‘slagershakbijl’, terwijl De Jong het ‘fijne 
ontleedmes der ware wetenschap’ ter hand nam. De marxistische 
wetenschap behoorde een ‘bruikbaar en machtig werktuig’ voor de 

2   s t u d e n t  e n  j o u r n a l i s t



60

d e e l  1   1 9 1 4 - 1 9 4 5

socialistische beweging te zijn.50 Hij liep in zijn taakopvatting voor-
uit op de Wiardi Beckman Stichting die na de oorlog zou worden 
opgericht als wetenschappelijk bureau van de PvdA.

De Jong bood de lezer een eenvoudige samenvatting van de 
oorspronkelijk marxistische leer. Bovendien kwam hij met nieuwe 
waardevolle inzichten die na de dood van Marx in 1883 waren ont-
staan, maar hij ging niet in op de tekortkomingen van de theorie 
en de onjuiste interpretaties van de afgelopen zestig jaar. Bovendien 
belichtte hij uitsluitend de marxistische geschiedvisie. Marx’ specu-
latieve ‘sprong’ naar de socialistische heilstaat was niet meer dan een 
‘leidraad’ geweest, maar communisten hadden er ten onrechte een 
politiek dogma van gemaakt. De Jong schoof de ‘Leninistisch-Sta-
linistische staatstheorie, die de dictatuur van de “voorhoede” van 
het proletariaat propageert’ terzijde als ‘gejongleer en gegoochel met 
zinledige termen zonder enige werkelijk vruchtbare, wetenschappe-
lijke waarde’.51 Hij waarschuwde voor de veel te grote verwachtingen 
over de spoedige politieke rijpheid van de arbeidersklasse. ‘Vijftig 
jaren politieke geschiedenis hebben aangetoond dat de meerderheid 
der West-Europese arbeidersklasse weinig belang stelt in haar eigen 
bevrijding.’ Daarom dient het marxisme vernieuwd te worden met 
inzichten uit de ‘psychoanalytische school’. Wilhelm Reich streefde 
een veelbelovende verbinding na tussen Marx en Freud.52

De Jong was ook positief over de politiek econoom Sam de Wolff 
die de ‘juistheid van de Marxistische theorie’ op economisch terrein 
had aangetoond en verder ontwikkeld. In Het economisch getij uit 
1929 had hij de beurscrisis van oktober van datzelfde jaar voorspeld 
en tevens uitgerekend dat het dieptepunt van deze economische cri-
sis in 1932 zou zijn bereikt. Het maatschappelijk nut van deze ‘theo-
rie, die de naaste toekomst met grote waarschijnlijkheid voorspelt’, 
kan ‘voor de strijdende arbeidersklasse een onschatbaar bezit’ zijn. 
Een halfjaar eerder had hij in Propria Cures al geschreven dat als de 
‘wetmatigheid der vorige lange hausse [zich herhaalt], dan zal over 
12 à 13 jaren een Tweede Wereldoorlog uitbarsten, ingeleid door een 
aantal kleinere conflicten in Spanje, waardoor de spanning stijgt, 
maar waar men er [aanvankelijk] nog in slaagt, de grote uitbarsting 
– die door allen gevreesd wordt! Ook door de nationaal-socialistische 
machthebbers! – te voorkomen’.53

Loe de Jong was zoals velen in zijn gymnasiumtijd op vergaderin-
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gen van de Jeugdbond voor Socialistische Studie (jss) bij De Wolff 
thuis onder de indruk geraakt van de eruditie, humor en het recht-
vaardigheidsgevoel van deze charismatische Joodse leidersfiguur. 
Als student had hij onbeperkt mogen putten uit diens rijk gesor-
teerde bibliotheek. De Jong had vooral politiek-filosofische werken 
van Spinoza, Hegel en Marx van hem geleend en zich verdiept in 
de dieptepsychologie van Freud, Jung en Reich.54 Toen De Wolff in 
1930 als privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam doceerde, 
had hij zijn facultatieve colleges in de conjunctuurleer gevolgd. 

Hij had ook kritiek op De Wolff: de laatstgenoemde vond dat 
Freud alleen maar individueel-psychologische verschijnselen ver-
klaarde, terwijl De Jong meende dat freudiaans gedachtegoed in de 
socialistische wetenschap gebruikt kon worden om maatschappelij-
ke wetten te ontwikkelen.55 In zijn ogen was Marx ook niet tekort-
geschoten in zijn analyse dat het zionisme louter een sociaalecono-
misch thema was. De Wolff vond van wel en streefde de oprichting 
van een Joodse staat na. Hij was in 1933 een van de oprichters en 
een drijvende kracht van Poalé Zion (letterlijk ‘arbeiders van Zion’), 
een beweging van socialistische zionisten die tot de oorlog vrijwel 
uitsluitend aanhangers vond onder intellectuelen en niet aansloeg 
bij de Joodse massa.56 De nieuwe Joodse staat zou ingericht moeten 
worden volgens het socialisme zoals dat was verwoord in het begin-
selprogramma van de sDaP.57 Het landelijk orgaan van het in Am-
sterdam gevestigde Poalé Zion Beholland was Koemi Orie. 

Loe de Jong moet het aan zijn boekje Hedendaags Marxisme te 
danken hebben gehad dat hij samen met schoolvriend Daaf Barmes 
in het najaar van 1937 de redactie mocht verzorgen van het Festschrift 
für Genosse S. de Wolff. Op het postpapier wordt als officieel corres-
pondentieadres de Amsteldijk vermeld met het telefoonnummer van 
de melkwinkel. Boven aan de lange lijst van leden van het comité 
staat de eerbiedwaardige sPD-ideoloog Karl Kautsky als erevoorzit-
ter, De Wolffs leermeester die als politiek vluchteling in Amsterdam 
woonde. Onderaan staan De Jong en Barmes als secretarissen. Uit 
eerbetoon jegens de jubilaris verwerkten ze zijn beginletters in de 
titel van de bundel Strijdenskracht door Wetensmacht waarin artikelen 
werden opgenomen van onder meer sDaP-fractievoorzitter M. van 
der Goes van Naters, de voorman van de Diamantwerkersbond dr. 
H. Polak, de hoogleraren W.A. Bonger en J. Tinbergen, de hoofdre-
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dacteur van Het Volk J.F. Ankersmit, oud-sDsC-lid H. Verwey-Jon-
ker en ir. H. Vos van het Plan van de Arbeid.58

Tussen deze kopstukken uit de sociaaldemocratie prijkten ook 
de namen van de tweeling De Jong. De bijdrage van Sally aan deze 
‘erfreulichen internationalen Wiederbelebung des wissenschaftli-
chen Marxismus’ werd aangekondigd onder de werktitel ‘Die Ver-
schiebung der Wissenschaft unter dem Einflusz der Groszindustrie’, 
maar werd nooit geschreven. Loe betoogde in zijn bijdrage ‘Zur Er-
kenntnistheorie des “Kapitals”’ dat de materialist Marx net zomin 
aansloot op de werkelijkheid als de idealist Hegel. ‘Diese beiden 
riesenhaften Denker’ redeneerden vanuit abstract-dialectische syste-
men en onderkenden onvoldoende dat ‘die Realität die Limite der 
Theorie’ is. In zijn zwaarwichtig epistemologisch exposé zijn geen 
aanknopingspunten te ontdekken voor een analyse van de historisch 
materialistische terminologie waar zijn proefschrift over zou moeten 
gaan.59

Toen de 60-jarige De Wolff zijn Festschrift in augustus 1938 kreeg 
overhandigd, waren de beide secretarissen ook actief in zijn zionis-
tische beweging.60 Er werd gecollecteerd voor het goede doel en de 
opbrengst werd elke maand verantwoord in Koemi Orie. Het decem-
bernummer van 1938 vermeldt eenmalig een donatie van f 1,22 van 
L. de Jong.61 Dat jaar waren in het verenigingsorgaan ook een drietal 
boekbesprekingen van zijn hand verschenen waarin hij geduldig de 
oorspronkelijke marxistische leer ter versterking van de arbeidersbe-
weging uitlegt zonder dat er enig gepassioneerd zionistisch idealisme 
valt te bespeuren.62 De Jong was zich tezelfdertijd gaan storen aan 
de apodictische ideeën van De Wolff. Hij begon in te zien dat diens 
lonkend socialisme in wezen ‘een nieuwe vorm van het oude geloof 
in de komst van een Messias’ was.63 In dat jaar had hij ‘het geloof in 
de heil brengende kracht van het socialisme’ verloren en streefde hij 
louter nog realistische sDaP-politiek na.64 

De Jong keerde Poalé Zion de rug toe, omdat hij vond dat zio-
nistische Joden het effect van het antisemitisme op de opgroeiende 
generatie overdreven.65 ‘Ik was Nederlander en Jood. Het Jood-zijn 
drukte ik weg’, evalueerde hij in zijn autobiografie.66 Het relatief 
milde antisemitisme in het vooroorlogse Amsterdamse maakte geen 
aparte Joods-socialistische emancipatie nodig. Joden zouden vanzelf 
opgaan in een toekomstige socialistische maatschappij.67 De Jong 
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beschouwde zichzelf als een na-assimilatorische Jood die ‘hoofdza-
kelijk, niet uitsluitend, in een joods milieu verkeerde met allemaal 
joden die goede vrienden waren’. ‘Als wij onze eigen positie verde-
digen, als wij onszelf zijn, verdwijnt het antisemitisme op den duur 
vanzelf ’, keek hij terug op zijn toenmalige levenshouding. Hij vond 
dat deze verwachting, geheel los van het rabiate nationaalsocialisti-
sche antisemitisme, in de naoorlogse Nederlandse maatschappij ‘in 
grote lijnen’ ook was uitgekomen.68

In september 1937 was De Jongs beurs na vijf jaar studie verlo-
pen. Hij raffelde zijn derde en laatste doctoraalscriptie voor zijn bij-
vak sociale geografie af om nog voor het eind van het kalenderjaar te 
kunnen afstuderen. In dit vakgebied, dat werd gedoceerd door prof.
dr. H.N. ter Veen, werden kwantitatieve geografische, sociaalecono-
mische en demografische gegevens over een streek, dorp, stad of wijk 
systematisch verzameld. De Jong bespaarde tijd door de tijdrovende 
en bewerkelijke fase van het opstellen en afnemen van enquêtes over 
te slaan. Hoofdvakstudenten vormden een ‘Werkgemeenschap’ die 
in 1936 een ‘industrie enquête’ hadden afgenomen naar de abomi-
nabel slechte arbeidsomstandigheden van ambachtelijke bedrijfjes in 
de Jordaan. Hij destilleerde er de gegevens over broodbakkers uit en 
combineerde dit bronnenmateriaal met data uit het meest recente 
rapport van de arbeidsinspectie over het bakkersbedrijf in Amster-
dam uit het najaar van 1936.69 De twee sociaaleconomische datasets 
matchten nauwelijks, maar dat deed niets af aan de sociaaldemo-
cratische conclusie die de doctoraalstudent trok.70 Hij toonde mis-
standen aan die ‘geen euvel van personen waren, maar kwaad dat 
uit maatschappelijke verhoudingen voorkomt’ en dat met krachtig 
overheidsingrijpen bestreden diende te worden. Deze rammelende 
scriptie leverde een magere voldoende op, maar belette niet dat hij 
zijn doctoraalexamen in november 1938 cum laude behaalde.71

Zijn ambitie was om bij het door Posthumus in 1935 opgerich-
te Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IIsG) als 
wetenschappelijk onderzoeker aan het werk te komen.72 De direc-
teur-hoogleraar had het instituut in korte tijd uitgebouwd tot het 
grootste archief van de arbeidersbeweging ter wereld dat zelfs het 
Marx-Engels-instituut in Moskou naar de kroon stak. De Jong had 
bij zijn voormalig hoogleraar willen promoveren op de oorspronke-
lijke leer van Marx, maar het ontbrak Posthumus aan budget.73 Er 
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deden zich in de economisch slappe tijd ook geen vacatures voor 
als docent geschiedenis of aardrijkskunde bij een gymnasium of een 
hbs, waarop De Jong met zijn lesbevoegdheid zou kunnen sollicite-
ren. Via tante Alida trachtte hij vergeefs bij de sDaP-fractie te wor-
den betrokken als een soort ‘vraagbaak’ voor politici.74

In de kerstperiode trakteerde hij zichzelf op de goedkoopste ski-
reis naar Zwitserland. Bij terugkomst vond hij tot zijn verrassing een 
brief op de vloermat van de directeur van De Groene Amsterdammer, 
Theo Moussault. Die scoutte wel vaker talent bij Propria Cures, en 
deze L. de Jong leek hem iemand die deadlines kon halen én goed-
koop was.75 De Jong wist niet meer van dit opinieblad dan dat het 
redelijk goed stond aangeschreven.76 Na zijn proefartikel over een 
futiel onderwerp als de tanende zalmvangst op de Nederlandse Rijn 
mocht hij per 1 februari 1938 beginnen als assistent-redacteur.77 De 
wekelijks vier pagina’s kopij die hij moest opleveren, waren een peu-
lenschil voor De Jong, die had bewezen een veelschrijver te zijn. De 
verdiensten van f 125,- per maand met het vooruitzicht op loonsver-
hoging bij bewezen geschiktheid was een goede opstap voor een net 
afgestudeerde doctorandus in de geschiedenis.78

De socialistische assistent-redacteur diende zijn broodheer poli-
tiek pragmatisch. De avond voordat hij in dienst trad, werd kroon-
prinses Beatrix geboren. Een jaar eerder had het sprookjeshuwelijk 
van prinses Juliana en prins Bernhard duidelijk gemaakt dat de 
Oranjefamilie in een tijd van economische en politieke depressie 
een bindende rol kon vervullen.79 Nederland werd overspoeld door 
een golf van Oranjeliefde. Op zijn eerste werkdag kreeg De Jong de 
voor hem heikele opdracht een artikel te schrijven over de resultaten 
van een opiniepeiling over deze grootse gebeurtenis.80 De antimo-
narchaal opgevoede sDaP’er die in zijn jeugd had geleerd dat je bij 
voetbalwedstrijden demonstratief moest blijven zitten als het volks-
lied klonk, kwam zijn liberale lezerskring met afgemeten Oranjege-
zindheid tegemoet. Zonder scrupules overbrugde hij de kloof naar 
de liberale burgerheren die werden verfoeid door sociaaldemocrati-
sche arbeiders.81 Hij benadrukte in zijn artikel de antitotalitaire hou-
ding van het koningshuis en bracht naast waarderende ook kritische 
Oranjegevoelens in kaart.

Uiteraard werden arbeiders ‘belangrijk minder getroffen door de 
geboorte van de prinses dan andere bevolkingsgroepen’, maar een 
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socialistische briefschrijfster noemde de jongste Oranjetelg toch 
een aanwinst ‘voor de continuïteit van een rustigen regeringsvorm, 
in de hoop dat wij zonder schokken naar een socialistisch konink-
rijk zullen groeien’.82 De Jong citeerde de liberale historicus Johan 
Huizinga, die meende dat ‘het republikeinsch verleden’ nog altijd 
doorwerkte in ‘het naturel van ons volk’. De Oranjedynastie had 
eraan bijgedragen dat staat en natie tot zo’n ‘stevige eenheid’ waren 
gevormd dat het staatsorganisme ‘zooveel trekken van een gezond 
regionalisme’ gemakkelijk kan verdragen.83 

Een halfjaar na de geboorte van de kroonprinses zou De Jong het 
aanstaande 40-jarig jubileum van Wilhelmina verslaan. Bij haar in-
huldiging in 1898 was de 18-jarige prinses met een ‘zee van vlaggetjes 
van Oranje [begroet in] de Jordaan en de Jodenhoek, in die dagen 
de twee meest koningsgezinde wijken van de geheele stad’. Dat veel 
sDaP’ers hiertegen heftig hadden geprotesteerd, liet hij ongenoemd. 
Verzuild Nederland was verenigd ‘in een geest van verdraagzaam-
heid’ onder de hoede van het protestantse vorstenhuis.84 De gema-
tigd socialistische journalist droeg in De Groene Amsterdammer een 
beredeneerde liefde voor de Oranjefamilie uit.

voortvArend redActeur BiJ DE GROENE 
AMSTERDAMMER

De Groene Amsterdammer droeg als ondertitel ‘Weekblad voor Han-
del, Industrie en Kunst’ en richtte zich op industriëlen, intellectu-
elen, ambtenaren, juristen en andere vrij gevestigde beroepen. Dit 
oudste opinieblad van Nederland had met vernieuwende cultuur en 
kritisch politieke beschouwingen een toonaangevende positie ver-
worven onder de weldenkende progressief-liberale intelligentsia. 
Het bood een brede oriëntatie zonder te behoren tot een specifieke 
levensbeschouwing, politieke of culturele stroming. De typische De 
Groene-lezer was ongelovig en stemde op de Vrijzinnig Democrati-
sche Bond (VDb) of sympathiseerde ermee. Dat leverde in verzuild 
Nederland een relatief klein lezerssegment op. Het onafhankelijke 
weekblad was er in de ruim zestig jaar van zijn bestaan niet in ge-
slaagd een commercieel aantrekkelijke onderneming te worden.85 

Prof. dr. Josephus Jitta, een progressief-liberale staatsrechtsgeleer-
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de met goede connecties in politiek Den Haag, had het opinieblad 
met zijn wekelijkse politieke commentaar een stevig oppositioneel 
vooruitstrevend profiel bezorgd. Het opinieblad had aan kwaliteit 
verloren toen deze hoofdredacteur eind 1936 was vertrokken. Pas 
een jaar later was de literator Victor van Vriesland aangetrokken als 
eindredacteur. Toen De Jong twee maanden later in dienst trad, was 
al duidelijk dat het deze man aan inzet en werkkracht ontbrak om 
tot hoofdredacteur te kunnen uitgroeien. De Groene Amsterdammer 
verkeerde in zwaar weer. Het abonneebestand was in de crisisjaren 
afgekalfd tot onder de zevenduizend en De Jong merkte al snel dat 
er betalingsproblemen waren.86

Er hadden altijd relatief veel geassimileerde Joden bij het blad 
gewerkt. Jitta en Van Vriesland waren bijvoorbeeld Joods, evenals 
voormalig hoofdredacteur Henri Wiessing en toenmalig eigenaar 
Simon Wahrendorf. In de jaren dertig nam het opinieblad regelma-
tig vertaalde artikelen op van internationaal befaamde Joodse we-
tenschappers en literatoren als Albert Einstein, Sigmund Freud, Ste-
fan Zweig en Thomas Mann. Daarnaast waren er gerenommeerde 
historici aan het opinieblad verbonden geweest, zoals prof. dr. H. 
Brugmans,  bij wie De Jong college had gevolgd, en diens Utrechtse 
collega G.W. Kernkamp.87

De 24-jarige assistent-redacteur floreerde in zijn nieuwe tole-
rante werk- en denkomgeving waar hij zijn werklust kon botvieren. 
Van begeleiding door Van Vriesland kwam op de onderbezette re-
dactie niets terecht en de redactionele koers was na Jitta’s vertrek 
onbestemd. Op de redactie verzette De Jong werk voor twee. Hij 
onderhield de contacten met externe auteurs en was de vaste con-
tactpersoon voor de kopijbegeleiding bij de drukker. De Jong kreeg 
al meteen te horen dat er voor gastauteurs maar weinig budget be-
schikbaar was; bekende personen verzoeken een bijdrage te leveren, 
mocht natuurlijk altijd.88 Hij speelde zijn tweelingbroer de onregel-
matig verschijnende medische rubriek toe. Sally vond de bijverdien-
sten van even boven de f 15,- ‘niet kwaad voor een avond werk’.89 
Onder het door Loe bedachte pseudoniem ‘Dr. J. Oudenbosch’ 
schreef hij over de invloed van de zon op de aarde, kankeronderzoek, 
vitaminen, bacteriën en waarom mensen snurken.90

De krant werd volgeschreven door een handjevol redacteuren, 
van wie De Jong al snel de meest productieve bleek te zijn.91 Hij 
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wende zich onder tijdsdruk een bijna onleesbaar klein, maar niet 
slordig kriebelschrift aan.92 Na een jaar kreeg hij als eindredacteur de 
verantwoordelijk om de hele krant tijdig bij de drukker af te leveren. 
Waar nodig herschreef hij bestaande kopij tot de gewenste lengte. 
Hij zorgde dat de politieke prent van Leo J. Jordaan op de voorpa-
gina aansloot bij het openingsartikel dat op woensdagochtend werd 
geschreven en voor het eind van de middag als laatste kopij bij de 
drukker werd aangeleverd, zodat het weekblad op zaterdag werd be-
zorgd bij abonnees.93

De Jong destilleerde informatie uit dagbladen als de Nieuwe Rot-
terdamse Courant, De Telegraaf, het Algemeen Handelsblad, Het Volk 
en het Utrechts Nieuwsblad. Het leverde oud en indirect verworven 
nieuws op dat een afgeleide was van de berichtgeving in de internati-
onale persagentschappen. Daarnaast spelde De Jong twee Engelse en 
een Franse krant. The Economist, dat hij een halve eeuw zou blijven 
lezen, werd zijn lijfblad. Daarnaast hield hij het eigenzinnige blad 
The New Statesman and Nation bij evenals het Franse kwaliteitsblad 
Marianne dat later, met de Duitse inval in 1940, ter ziele ging.94 Hij 
knipte artikelen uit en streepte belangwekkende passages aan. Eén 
keer lezen was weten. Op basis van dit materiaal vulde De Jong we-
kelijks een aantal vaste rubrieken. In ‘Kantteekeningen’ besprak hij 
in vier of vijf korte items buitenlandse aangelegenheden en soms 
binnenlandse politiek. ‘In het oog der wereld’ bevatte vertalingen 
van korte, meest eenregelige berichten over de actuele politiek uit 
internationale dag- en weekbladen, voorzien van verstrooiende car-
toons in de marge.

De jonge historicus trachtte De Groene Amsterdammer in sombe-
re tijden meer te profileren als een gezins- en familieblad, naar het 
idee van het jeugdkatern Het Jonge Leven uit het Weekblad van de 
aNDb dat hij van vroeger kende. Achterin begon hij ‘Amerikaantjes’ 
waarin opvallende gebeurtenissen over de Verenigde Staten werden 
opgedist. Hij startte daarnaast een schaakrubriek waarvan hij de 
partijen, zonder daarvoor te betalen, overnam uit een Engels boek-
je.95 In 1939 voegde De Jong er nog twee rubrieken aan toe: ‘Uit de 
groene grabbelton’ bestond uit korte persoonlijke indrukken over de 
actuele zaken.96 ‘Holland op z’n smalst’ werd een collage van dwaze 
berichten uit de Nederlandse pers.97 De wekelijkse rubrieken waren 
anoniem en de lezer kon toch niet merken dat hij steeds uit dezelfde 
informatiebronnen tapte.98 
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Loe de Jong schreef zijn eigen artikelen onder uiteenlopende 
pseudoniemen om een omvangrijker redactie te suggereren dan er 
was. Voor de incidentele rubriek ‘Uit de groene grabbelton’ reser-
veerde hij de schuilnaam ‘Kantekleer’. ‘H.B.F.’ gebruikte hij vooral 
bij (bedrijfs)rapportages. Niemandalletjes ondertekende hij met de 
letters ‘F’ of ‘L’. De F stond voor ‘Fromont’, de stadsbeiaardier van 
Brugge uit de napoleontische tijd, een schuilnaam die hij voor ver-
strooiende historische stukjes reserveerde. ‘J’ plaatste hij onder de 
serieuze stukken. Naarmate hij zekerder van zijn zaak werd, onderte-
kende hij steeds vaker met ‘L. de Jong’.99

Bij het liberale weekblad maakte hij voor het eerst kennis met het 
Nederlands grootbedrijf. Hij berichtte in zijn bedrijfsrapportages in 
een kordate Polygoonstijl over efficiency en technische vooruitgang 
zonder de term ‘klassenstrijd’ ook maar een keer te bezigen.100 Voor 
zover werkgever en werknemer niet in opperste harmonie samen-
werkten, diende de overheid te coördineren. In mei 1938 dreigde een 
taxistaking in Amsterdam. Het gemeentebestuur moest hiervoor een 
oplossing aandragen ‘die met de belangen van de ondernemers, van 
de arbeiders en van de gemeente vereenigbaar is’. Dat de gemeente 
partij in het conflict was, liet De Jong echter ongenoemd.101 De in 
1934 in Amsterdam-West geopende centrale markthallen waren de 
trots van sociaaldemocratische gemeentepolitiek. De Jong spon een 
burgerlijke hymne van pastorale eenvoud van ‘den geweldigen han-
del’ die de straathandel uit de voormalige Jodenwijk verving. Vanaf 
middernacht werden ‘alle groentekarren volgeladen met de vruch-
ten en de stronken, met de bosjes en de kolen die zij korten tijd 
daarna de Amsterdamsche huisvrouwen voor de critisch keurende 
ogen zullen brengen. […] De boeren, rustig en linksch, in kalme 
afwachting naar hun klanten en de stadsche handelaars, bleek en 
nog onuitgeslapen, in bewegelijker onrust over prijzen, kwaliteiten 
en voordeeltjes in drukke mengeling door elkaar.’ Ook hier waakte 
de overheid over een ordentelijk en proper verlopende handel. ‘Op 
het terrein van de hallenmarkt [werden] de voorraden gedestrueerd 
onder toezicht van rijksambtenaren waarvoor de tuinder een steun 
van de regeering ontvangt.’102

De Jong leefde zijn eigen interesses uit. Hij schreef over uiteen-
lopende historische onderwerpen als de openbare gasverlichting 
in Amsterdam, de Franse Revolutie in Nederland, en Nederlands- 
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Indië.103 Zijn eerste interview voerde hij in maart 1938 thuis bij Johan 
Huizinga. Moussault had hem aangeraden een hoed te dragen die 
hij na afloop prompt vergat. De Jong schreef lovend over de grote 
historicus en greep de gelegenheid aan zijn eigen hoge verwachtin-
gen over de sociale wetenschappen niet te verloochen. ‘Huizinga 
ontkent de wetmatigheid in de menselijke samenleving niet. Slechts 
is hij van mening dat het opsporen van die wetmatigheid niet de 
taak is van de historische wetenschap, maar van de sociologie.’104 Een 
halfjaar later ging hij op bezoek bij Jan Romein, ‘een geschiedkun-
dige [die] het geheel der historische wetenschappen […] be heerscht’ 
als geen ander. Hij prees zijn maatschappijkritische werkwijze, maar 
rekende hem niet tot de beste historici.105 Eind 1939 begon De Jong 
een serie politieke portretten van vier gezaghebbende landelijke par-
tijvoorzitters. Hij bezocht B.M. Telders van de Liberale Staatspartij 
(LsP), A.M. Joekes van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDb), 
L.N. Deckers van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RksP) en  
W. Drees van de sDaP bij hen thuis om de sfeer van hun werkka-
mers en hun intellectuele interesse aan de hand van de boektitels 
in hun boekenkast te kunnen schetsen.106 Van Drees ging ‘iets héél 
persoonlijks, iets heel oprechts en zuivers’ uit. Zijn werkkamer deed 
‘zeldzaam simpel en ordelijk, ja haast ascetisch aan: er zwerven niet 
eens Kamerstukken rond!’.

Moussault was tevreden over zijn nieuwe werknemer. De Jong 
kreeg zowel na zijn eerste kwartaal als na zijn tweede kwartaal f 25,- 
opslag. Per 1 augustus 1938 verdiende hij dus f 175,- per maand. 
Begin 1939 werd Van Vriesland ontslagen en werd De Jong eindre-
dacteur voor een maandsalaris van 275 gulden. Daarmee verdiende 
hij een jaar na zijn afstuderen in een economisch zware tijd een heel 
behoorlijk salaris. Wellicht zou het hem lukken om op termijn door 
te groeien naar de positie van hoofdredacteur. De Jong was het heer-
tje bij ‘die kleine strijdbare kring van het [vooroorlogse] weekblad 
De Groene Amsterdammer’, waaraan hij later met warme gevoelens 
terugdacht.107

Thuis had hij het minder naar zijn zin. Iedereen behalve hijzelf 
vond de scènes die zijn 8-jarige zusje maakte erg ‘schattig’. Ze was 
jaloers op haar grote broer die altijd laat naar bed mocht en in de 
stad uit eten ging. Daar kwam bij dat Ina Stärcke hun relatie in juli 
had verbroken, ditmaal voorgoed.108 Terwijl al zijn vrienden al een 
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vaste vriendin hadden en gingen trouwen zodra de man een baan 
had, ging Loe op zichzelf wonen. In het najaar van 1938 huurde hij 
een kamer op de derde etage van een nieuw pand aan de Prinsen-
gracht 786, vlak bij het Amstelveld.109 Zijn broer Sally had het ou-
derlijk huis al verlaten nadat hij op 1 december 1937 was getrouwd 
met Liesbeth van Male. Hij had haar in 1936 leren kennen op het 
instituut waar hij als geneeskundestudent proeven verrichtte en zij 
als laborante werkte. Ze trouwden al een halfjaar voor Sally’s afstu-
deren, omdat Liesbeth haar ouderlijk huis zo snel mogelijk wilde 
verlaten. Het jonge stel betrok een etage aan de Nieuwe Prinsen-
gracht 31 op tweehoog. De huur kon maar net worden betaald uit 
Liesjes inkomsten. De bijverdiensten van haar man, die net als Loe 
tijdens zijn studie bijlessen gaf, waren karig, maar een veelbelovende 
carrière lonkte.110

Sally had zich vanaf 1935 gespecialiseerd in de biochemie, een op-
komend medisch vakgebied waarin prof. dr. B.C.P. Jansen de toon 
aangaf. Deze geleerde had wereldwijd bekendheid verworven met de 
afzondering van vitamine B1 in zuivere vorm uit het zilvervliesje van 
rijst.111 In 1938 kreeg hij de leiding over het Nederlands Instituut voor 
Voeding (NIVV) om een nieuwe impuls te geven aan het voedingson-
derzoek.112 Verantwoorde voeding werd in de economische crisistijd 
van groot belang geacht.113 Sally bestudeerde als student-onderzoeker 
vitamine B1. Aanvankelijk was zijn testmateriaal geiten- en koei-
enmelk. Hij verrichtte dankzij een studiebeurs van de Rockefeller 
Foundation van half juni tot half juli 1938 laboratoriumonderzoek 
aan het Carlsberg Instituut in Kopenhagen en in augustus en sep-
tember in Cambridge. 

Loe had het idee dat hij zonder een relatie in zijn privéleven de 
boot miste. Hij had het gevoel dat er ‘ergens van binnen […] iets 
niet deugde’, maar hij kon niet verwoorden wat. In die tijd behoor-
de hij tot de selecte groep die geïnteresseerd was in het werk van 
Freud.114 In navolging van Ina ging hij in psychoanalyse bij dr. Carel 
van der Heide, de analyticus waar zij terecht was gekomen na haar 
afgebroken behandeling bij oom August Stärcke. De psychiater had 
een praktijk aan huis aan de Apollolaan bij de kruising met de Beet-
hovenstraat. Op de divan sprak De Jong voor het eerst van zijn leven 
over zijn gevoelens en fantasieën. 

Kort daarna veranderde zijn leven ingrijpend toen hij via Ina Stä-
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rcke begin 1939 Liesbeth Cost Budde leerde kennen. Het geluk lach-
te hem toe. Hij hield meer van ‘niet-Joodse meisjes die er mooi uitza-
gen dan van Joodse. Ze was lang en slank en ze had […] een gezicht 
om te kussen.’115 Zijn nieuwe vriendin had net als Ina in 1937 haar 
diploma Psychiatrisch Sociaal Werk (PsW) behaald aan de School 
voor Maatschappelijk Werk aan de Pieter de Hooghstraat.116 Daarna 
had ze een jaar de voortgezette opleiding voor psychologie en peda-
gogiek aan de University of London gevolgd.117 Na haar terugkeer 
uit Engeland was ze in het huis van Henny de Roos komen wonen, 
de vriendin van Meik de Swaan, op de Reguliersgracht 136b.118 Loe 
die ‘zelf dwalend door het leven’ ging, werd aangetrokken door haar 
evenwichtige en sterke persoonlijkheid. Anders dan bij Ina vond hij 
een vrouw die ‘precies zou weten wat ze wilde. Daar kon ik me aan 
vasthouden.’ Het verliefde stel ging naar film en toneel, trok eropuit 
om te fietsen of te wandelen en Loe nam haar mee op zeiltrektocht 
door Friesland. In zijn vriendenkring was het vanzelfsprekend dat je 
sliep met de vrouw met wie je ging trouwen. Hij overnachtte vaker 
bij Liesbeth op de Reguliersgracht dan in zijn kamer op de Prin-
sengracht. Zijn psychische klachten verdwenen, waarop Loe zijn 
psychoanalyse beëindigde met de mededeling dat hij met Liesbeth 
in het huwelijk zou treden. De therapie had twee, hoogstens drie 
maanden geduurd.119

Liesbeth was opgegroeid in een deftig Haags gezin met een 
dienstmeisje, een werkster, een belmeisje en een naaister. Haar vader 
werkte als gemeentelijk ambtenaar en haar moeder was de dochter 
van de Leidse hoogleraar Neerlandistiek Jacob Verdam. Het verschil 
in afkomst vormde geen beletsel voor haar ouders bij wie De Jong 
evenmin antisemitisme ontwaarde. Zijn vaste aanstelling als eindre-
dacteur bij De Groene Amsterdammer verschafte hem de nodige sta-
tus. Ook Liesbeth had als psychiatrisch-sociaal werkster bij het MOb 
aan de Prinsengracht een behoorlijk goed inkomen; ze verdiende  
f 125,- per maand.120 De twee verloofden zich en vonden in augustus 
een woning op het Surinameplein nr. 28, driehoog.

Hun trouwkaartje op geschept papier vermeldde trots: ‘L. DE 
jONG, Hist. Drs., Redacteur “De Groene Amsterdammer” en 
LIEsbEth COst bUDDE, Psychiatrisch-Maatschappelijk-Werkster 
(M.O.b.). Ze trouwden op 6 september 1939 onder huwelijkse voor-
waarden, wellicht omdat Liesbeth later een substantiële erfenis van 
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haar bemiddelde ouders tegemoet kon zien. De boekenverzameling 
uit de inboedel van Loe had een geschatte waarde van duizend gul-
den, en Liesbeth bracht een ‘grammofoon met platen’ in ter waar-
de van honderd gulden.121 De huwelijksreis naar Saint-Tropez aan 
de Franse Rivièra kon niet doorgaan, omdat Hitler op 1 september 
Polen was binnengevallen en het internationale treinverkeer stillag. 
Het stel week uit naar een hotel op de Hoge Veluwe. Hun kinder-
wens werd alras vervuld, want rond de jaarwisseling konden ze aan-
kondigen dat Liesbeth zwanger was. 

De tweelingbroers hadden echtgenoten die dezelfde voornaam 
hadden. Aangezien Loe’s vrouw drie jaar ouder was dan die van 
Sally, werd de laatste altijd ‘Liesje’ genoemd. Sally had begin 1939 
zijn artsexamen behaald en vervolgde zijn studie met een promo-
tieonderzoek bij prof. Jansen in Amsterdam. Hiervoor verrichtte 
hij metingen naar vitamine B1-waarden bij enkele tientallen proef-
personen die hij rekruteerde uit familie- en vriendenkring.122 Hij 
breidde zijn onderzoek uit naar 42 kinderen van het Amsterdamse 
Burgerweeshuis. Het onderzoek stagneerde toen Sally half februari 
1940 als Officier van Gezondheid werd opgeroepen voor militaire 
dienst. Hij had nog net de tijd om onder elf soldaten van het Rode 
Kruis, onder wie hijzelf, een laatste testronde te verrichten voordat 
zijn bataljon begin april naar de Zuid-Hollandse eilanden zou wor-
den overgeplaatst.123

‘dAverende voorSPellingen – die niet ziJn 
uitgekomen’

Kort na zijn aantreden bij De Groene Amsterdammer nam De Jong 
het buitenlandcommentaar voor zijn rekening. Hij had een grote 
voorliefde voor dit journalistieke genre dat hij drie decennia lang 
zou beoefenen.124 Als ambitieus en onervaren politiek commentator 
meende hij dat maatschappelijke voorspellingen mogelijk waren, 
al gingen ze niet gekleed ‘in het hoogpriesterlijk kleed der absolute 
zekerheid […, maar] in de vaak schamele plunje der waarschijnlijk-
heid’.125 Aanvankelijk meende De Jong nog dat universele causale 
wetten net als in de natuurwetenschappen konden worden ‘ontdekt’ 
in de eigentijdse geschiedenis. Darwin had immers ook ‘de geheele 
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flora en fauna’ nog niet onderzocht toen hij zijn erfelijkheidsleer for-
muleerde.126 Toen De Jong nationale bekendheid genoot als auteur 
van Het Koninkrijk werden hem zijn gewaagde voorspellingen uit de 
vooroorlogse periode verweten, en daarom is het de moeite waard 
stil te staan bij zijn uitspraken als onervaren politiek commentator.

De Jong maakte zijn lezers in een drietal artikelen al snel ver-
trouwd met de principes van de economische conjunctuurleer van 
Sam de Wolff.127 Hij maakte onderscheid tussen de huidige kortston-
dige conjunctuurneergang en de langdurige ontwikkeling van het 
kapitalistisch systeem. Wetenschappers benadrukten dat ‘de algeme-
ne lijn van het kapitalisme sinds 1932 weer opwaarts gericht is’.128 
Een ‘zoo voorzichtig onderzoeker als prof. Tinbergen’ had berekend 
dat de wereldproductie in de tweede helft van 1937 het hoogtepunt 
van 1929 alweer had bereikt. De Jong schreef in zijn bedrijfsreporta-
ge over het Bureau voor de Statistiek met eerbied over ‘de eenvou-
dige, zuivere, klare, in cijfers uitgedrukte waarheid’. Onzekerheden 
mochten ‘geen essentieel beletsel [vormen] om conclusies te wagen. 
Men kan in de wetenschap ook te voorzichtig zijn.’129

Tegen deze achtergrond waagde De Jong zich aan voorspellin-
gen over de oorlogsdreiging. Hij was nog te kort bij De Groene Am-
sterdammer om de Anschluss van Oostenrijk bij nazi-Duitsland op 
12 maart 1938 te mogen becommentariëren, maar twee weken later 
analyseerde hij de ‘weloverwogen principes’ van splendid isolation die 
de ‘eeuwenoude traditie van tactisch staatsmanschap’ in Engeland 
bepaalden. Deze mogendheid brandde de vingers niet aan de ‘Euro-
peeschen heksenketel’ en volgde de weg van de minste weerstand.130 
Dit eerste buitenlandartikel van De Jong was vlot geschreven en de-
gelijk historisch onderbouwd, maar de debutant waagde zich voor-
alsnog niet aan kritiek op de discutabele appeasementpolitiek van de 
regering-Chamberlain.

In zijn tweede hoofdartikel uitte hij zich wel kritisch over de 
agressieve Duitse buitenlandse politiek. Sinds de machtsoverna-
me van Hitler op 30 januari 1933 had De Groene Amsterdammer li-
beraal-democratische waarden als tolerantie en democratie nog 
krachtiger dan voorheen uitgedragen.131 Het door Bismarck in 1871 
geschapen Wilhelminische keizerrijk was ‘eerst aan den kolonia-
len feestmaaltijd [verschenen], toen het dessert werd opgediend’. 
Nadat Frankrijk ‘Afrika had gekoloniseerd en Engeland de wereld, 
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[poogde] Duitsland nu hetzelfde met Europa te doen’. Ook in La-
tijns-Amerika dat ‘tot voor kort in economisch opzicht een kolonie 
van de Verenigde Staten en Europa’ was geweest, zweefden ‘honder-
den hakenkruisen dagelijks boven een werelddeel’.132 De commenta-
tor koos zijn woorden omzichtig; hij vermeed socialistische retoriek 
en gebruikte liberale begrippen. De term ‘imperialisme’ komt alleen 
voor in citaten van anderen; zelf sprak hij over ‘verovering van de 
markt’ en ‘economische penetratie’.133 

In het najaar analyseerde hij de Duitse claim van Sudetenland 
in Tsjechoslowakije. Hij waarschuwde dat het land wel eens ‘voor 
den vrede’ kon worden verkocht in een ‘onbewuste ruilhandel’ tus-
sen de Franse, Engelse en Duitse regeringen. Twee weken voor het 
Verdrag van München van 30 september 1938 constateerde hij dat 
‘de vrede schijnt te overwinnen – de democratie heeft verloren’. De 
conjunctuurleer van De Wolff kwam eraan te pas: ‘Wij willen aller-
minst beweren dat crises als de huidige altijd veilig gepasseerd zullen 
worden. Maar wanneer er inderdaad een zeker verband bestaat tus-
schen oorlog en conjunctuur, in dier voege dat een werkelijk groot 
en algemeen conflict meestal aan het einde van een lange periode 
van hoogconjunctuur ontstaat, dan is het waarschijnlijker dat een 
tweede Wereldoorlog nog een geruim aantal jaren op zich laat wach-
ten, dan dat hij thans uitbreekt.’134

De Groene Amsterdammer opende een week na het in München 
beklonken verdrag met het beroemde essay ‘het verraad der vlaggen’ 
van de hand van Menno ter Braak, die fel protest aantekende tegen 
het ‘beschamend vlagvertoon’ van Nederlanders die vierden dat oor-
log was voorkomen. ‘Verraad blijft verraad’, betoogde de gastschrij-
ver.135 De Jong schreef in aanvulling hierop dat Chamberlain ‘de 
vrede niet [had] gered, maar bedorven’.136 ‘De harde waarheid’ was 
dat Hitler in München een ‘eclatante overwinning’ had behaald.137 
Helaas schreef dr. Marcus van Blankenstein even verderop dat hij 
de appeasementpolitiek van Chamberlain niet alarmerend vond.138 
Deze gerenommeerde journalist was in 1909 voor het prestigieuze 
nrc in Berlijn gaan werken en had naam gemaakt als goed ingewijd 
stercorrespondent met een wijdvertakt netwerk onder Europese po-
litici.139 

De Jong vond dat ‘onze medewerker’, die sinds eind jaren twin-
tig vanuit ‘onze observatiepost bij de Volkenbond in Genève’ vrijwel 
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maandelijks een artikel voor De Groene Amsterdammer leverde, veel 
te behoedzaam, hoopvol en geruststellend schreef. Hij bezocht hem 
in zijn woonhuis in Wassenaar en stelde voor een gemeenschappelij-
ke conferentie te beleggen om de Nederlandse journalisten tot een 
kritischer houding aan te zetten en het fascisme gezamenlijk te be-
strijden. De geroutineerde 58-jarige journalist die twee keer zo oud 
was als deze ambitieuze nieuwkomer, voelde hier niets voor.140 Het 
gevolg was dat De Jong na oktober 1938 geen bijdragen meer van 
Van Blankenstein in De Groene Amsterdammer plaatste.141 Hun ver-
standhouding zou altijd getroebleerd blijven, vooral omdat De Jong 
hem in 1942 en in 1948 nogmaals de loef zou afsteken. Dat probeer-
de De Jong in 1939 ook al. Toen Romein aankondigde te stoppen 
met zijn buitenlandrubriek bij Groot Nederland, het opinieblad dat 
de gedachte van de Groot-Nederlandse cultuur uitdroeg, polste De 
Jong hem vergeefs of hij hem als opvolger wilde aanbevelen. Het zou 
toch ‘jammer’ zijn als de rubriek door ‘een burgerlijk optimist als 
Van Blankenstein of zo’ werd voorgezet.142

Eind 1938 deed De Jong een voorzichtige poging zijn eerste jaar 
van politieke commentaren te overzien. Hij meende dat de in De 
Groene gesignaleerde politieke ontwikkelingen ‘in de naaste toe-
komst eerder aan kracht zullen winnen dan verliezen’.143 De redac-
tie van De Groene Amsterdammer parodieerde in een maartnummer 
van 1939 dat Hitler en Stalin onderling iets bekokstoofden.144 Op 23 
augustus werd bekend dat de beide totalitaire regimes een niet-aan-
valsverdrag overeengekomen waren. Dat betekende dat Duitsland 
bij een eventuele oorlog alleen een Westfront hoefde te adresseren. 
De Jong schreef nog diezelfde woensdag van de bekendmaking zijn 
hoofdartikel, waar hij ‘donderdagmiddag’ boven zette om het actu-
eler te laten lijken, aangezien de krant pas op zaterdag 26 augustus 
uitkwam. Hij voorspelde dat de oorlog niet zou uitbreken, ook al 
was ‘blijvende vrede minder dan ooit te verwachten’. De ‘Duitsche 
legerleiding weet dat een moderne oorlog zich niet in maanden, 
maar slechts in jaren laat meten. Zij weet dat Duitschland den twee-
den Wereldoorlog, brak hij thans uit, tenslotte onherroepelijk zou 
verliezen.’145

De spanning op het wereldtoneel was te snijden toen hij een 
week later het vervolg schreef onder de titel ‘Dekt Londen de scha-
de?’. De Jong bespeurde ‘voor het eerst na zeer langen tijd eenige 
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reden tot gematigd optimisme’. De Engelse premier Chamberlain 
en zijn Franse collega Deladier lieten zich minder door Hitler inti-
mideren dan ‘wij verwacht hadden’ en garandeerden de Poolse on-
afhankelijkheid. Geen van de grootmachten leek een wereldoorlog 
aan te durven. Misschien zou Hitler tevreden worden gesteld met de 
corridor naar Danzig, die Duitsland in de Vrede van Versailles had 
moeten afstaan aan Polen. De Jong speculeerde dat er in dat geval 
plaats is ‘voor de opvatting dat – wanneer de huidige crisis te boven 
is gekomen, wat nog wel eenigen tijd zal duren – de tweede wereld-
oorlog voor langen tijd, waarschijnlijk voor jaren is afgewend’. 

Hij beriep zich opnieuw op de conjunctuurleer: ‘de internationa-
le ontspanning die in de lucht hangt kan de basis worden voor een 
economische opleving, sterker dan de wereld wellicht ooit heeft ge-
kend. […] De terugkeer van het internationale vertrouwen kan een 
hoogconjunctuur ontketenen waarvoor in alle landen, met name in 
de VS, de factoren in ruime mate aanwezig zijn.’146 Net als de week 
ervoor zette hij ‘donderdagmiddag’ boven zijn hoofdartikel. Toen hij 
die vrijdagochtend 1 september met zijn aanstaande vrouw bij de 
notaris zat om de huwelijkse voorwaarden te tekenen, was Hitler net 
Polen binnengevallen. Zondag verklaarden Frankrijk en Engeland 
Duitsland de oorlog. Die woensdag trouwde De Jong en ging hij op 
huwelijksreis.

Een halve eeuw later zou de journalist Arie Kleywegt deze ‘kardi-
nale mistaxatie’ van De Jong uitroepen tot ‘de grootste smet op zijn 
glanzende blazoen van politiek commentator’.147 Hij noemde het 
een ‘kanjer van een journalistieke blunder […] op eenzame hoogte’ 
en vond het ‘laakbaar’ dat De Jong ‘de officiële geschiedschrijving 
bewust [had] bezoedeld met een klinkklare leugen’. 148 Kleywegts ste-
vige verwijten maken duidelijk dat hij nog een appeltje met De Jong 
had te schillen.149 De Jong liet zich niet uit zijn tent lokken en zou 
zich van commentaar onthouden. Hij had zich in het eerste deel 
(1969) van zijn Koninkrijk al verantwoord door in een voetnoot te 
vermelden dat hij zoals ‘velen in de wereld [en] ook in Nederland’ 
had verwacht dat Chamberlain Polen in augustus 1939 als een twee-
de ‘München’ in de steek zou laten. ‘Drie-en-twintig jaar oud was ik 
begin ’38 als redacteur buitenland bij dit weekblad aangesteld’, liet 
hij er vergoelijkend op volgen.150

Maandag 18 september 1939 verscheen De Jong na zijn huwe-
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lijksreis weer op de redactie.151 Polen was al bijna verdeeld tussen 
Duitsland en Rusland volgens de in het Molotov-Ribbentrop Pact 
overeengekomen invloedssferen. Het laat zich raden dat De Jong 
een stevige reprimande zal hebben gekregen, al had hij zijn formu-
lering in zijn gewraakte artikel wel degelijk voorzien van de nodige 
relativeringen. Rients Dijkstra, die inmiddels eigenaar van De Groe-
ne was, had in het eerstvolgende hoofdartikel ‘Oorlog over Euro-
pa’ van 9 september al gerelativeerd dat ‘de gematigd optimistische 
beschouwing zelfs den zwartkijker in de wereldpolitiek der laatste 
jaren door omstandigheden gerechtvaardigd scheen’.152 Uit tactische 
overwegingen had hij De Jong en zijn onjuiste voorspelling onge-
noemd gelaten.

Drie weken later schreef De Jong gewoon weer zijn eerstvolgen-
de buitenlandartikel dat over de zwakke verdediging ging van Polen 
dat, als onderontwikkeld agrarisch land, door een der machtigste 
industriestaten ter wereld onder de voet was gelopen.153 Hij onderte-
kende nog enigszins voorzichtig met ‘J’, maar de week erna verbond 
hij zijn volledige naam alweer aan een artikel over de economische 
kracht van Hitler-Duitsland. Daarin waagde hij zich opnieuw aan 
een voorspelling die twee jaar later bewaarheid zou worden. Als de 
Sovjet-Unie het Derde Rijk niet zou steunen, zou Duitsland ‘den 
tegenwoordigen oorlog verliezen, indien deze zich tot een conflict 
van groote intensiteit ontwikkelt’.154 Eind oktober prijkte weer een 
hoofdartikel van De Jong op de voorpagina. Hij analyseerde de on-
wezenlijke situatie die phoney war zou gaan heten: ‘deze oorlog [kan] 
nog geen aanspraak maken op den titel “Wereldoorlog”, terwijl de 
benaming “oorlog” tout court te klein en te onbelangrijk is’.155

In het laatste decembernummer van De Groene Amsterdammer 
blikte De Jong terug op 1939 als het ‘jaar der politieke vergissingen’. 
Uw ‘alwetend adviseur’ was verre van de enige geweest die ‘stellig had 
verwacht dat er geen oorlog zou uitbreken’.156 Hij lichtte in ditzelfde 
nummer de professionele werkwijze toe van de buitenlandcommen-
tator die eigenlijk ook eigentijds historicus is. Absolute objectiviteit 
is niet haalbaar; feiten worden nu eenmaal geïnterpreteerd op basis 
van de eigen levens- en wereldbeschouwing. De beschouwer dient 
zijn ‘eigen wenschvoorstellingen’ uit te schakelen en zich te realise-
ren dat ook harde economische data niet van beslissende betekenis 
zijn. Met die bewoordingen zette hij de conjunctuurleer voorgoed 
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overboord. De commentator dient op zijn persoonlijke ‘intuïtie’ te 
koersen, hoewel ook dit een ‘gevaarlijke gids’ is. ‘Soms leidt zij U 
welwillend over bergen van moeilijkheden heen – soms ook stort zij 
U hoon lachend in den afgrond.’ Hij beloofde zich in zijn politieke 
commentaren bovenal op feiten te baseren.157

De Jongs stellige voornemen behoedde hem niet voor nieuwe 
inschattingsfouten. ‘Na zeven magere maanden blijkt uit niets dat 
Berlijn aan uitbreiding van den oorlog denkt’, schreef hij een maand 
voordat Nederland door de Wehrmacht onder de voet zou worden 
gelopen. Hij zag geen acuut oorlogsgevaar voor Nederland; ‘besten-
diging van den huidigen toestand is in menig opzicht het belang 
der Geallieerden als dat van Duitschland’. De wereldoorlog zou uit-
blijven, ‘niet omdat er weinig, maar omdat er veel kans op is dat hij 
uitbreekt’.158 Geen criticus, ook Kleywegt niet, heeft De Jong – die 
in geen van zijn buitenlandse commentaren de kwetsbare positie van 
neutraal Nederland had aangestipt – dit citaat nagedragen.159 Op 
6 april 1940 zat De Jong er niet ver naast toen hij voorspelde dat 
het ‘gedaan is met het systeem-Chamberlain […] op den dag dat 
Duitsch lands bommenwerpers Londen bombardeeren’.160 Dat ge-
beurde veel eerder dan hij dacht, namelijk op 10 mei, de dag dat de 
Duitsers Nederland binnenvielen.
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h O O F D s t U k  3

Exil in Londen

‘Puur toevAl en geluk’

Zodra De Jong op donderdagochtend 10 mei 1940 over de radio 
hoorde dat de Duitsers het land waren binnengevallen, haastte hij 
zich naar het redactiebureau van De Groene Amsterdammer aan de 
Keizersgracht 355.1 Hij liet de antiappeasementcartoon van de Britse 
premier Neville Chamberlain van tekenaar Jordaan vervangen door 
een vaderlandslievende prent. Die volgende dag verscheen De Groe-
ne met een stoere Nederlandse soldaat die waakte over aardsvader 
Willem van Oranje als voorplaat. Het onafhankelijk opinieblad 
protesteerde fel tegen de ‘doortrapt-gemene berekening’ waarmee 
nazi-Duitsland de ‘alzijdige neutraliteit’ van Nederland had ge-
schonden. ‘Geallieerde hulp is in aantocht’, beloofde De Jong in zijn 
redactioneel commentaar. ‘Leve de Koningin! Leve de Regeering! 
Leve het democratische Nederlandsche volk!’2

Aanvankelijk waande De Jong zich veilig in de ‘Vesting Holland’. 
Hij veronderstelde dat de Water- en Grebbellinie de eerstkomende 
maanden stand zou houden tegen de oprukkende Wehrmacht. Het 
enige dat in Amsterdam van de gevechten was te merken, was een 
Duitse bom die op zaterdag enkele huizen op de Blauwburgwal trof, 
waarbij 51 burgers omkwamen.3 In de hypernerveuze stemming was 
het gesprek van de dag dat vermomde verraders en handlangers van 
de Nsb melk en drinkwater vergiftigden. Voorbijgangers bezwoeren 
hem dat de politie het bestaan van deze Vijfde Colonnisten bevestig-
de.4 De Jong snelde naar huis om het bad uit voorzorg met water te 
laten vollopen. 

Naarmate de dagen verstreken en er in Amsterdam niets gebeur-
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de, voelde De Jong zich steeds onveiliger. Maandagnacht overnacht-
te hij bij wijze van schuiladres in het huis van Henny en Meik de 
Swaan aan de Ruyschstraat, hoek Weesperzijde. Die middag was 
over de Nederlandse radio bekendgemaakt dat het prinselijk gezin 
– Juliana, Bernhard en hun beide dochters Beatrix en Irene – via 
IJmuiden veilig Engeland had bereikt. Het vriendenstel hoorde 
die avond op radio Beromünster dat ook koningin Wilhelmina en 
de Nederlandse ministers vanuit Hoek van Holland naar Londen 
waren ontkomen. Dit ongecensureerde radiostation uit het neutrale 
Zwitserland werd door slechts enkele duizenden Nederlanders be-
luisterd. De Nederlandse radio zou pas op dinsdagochtend berich-
ten dat het kabinet ‘naar elders’ was uitgeweken.5 

De Jong was ervan overtuigd dat de Gestapo hem wilde oppak-
ken. Het ‘ging om leven of dood’, zou hij twee weken later vanuit 
Londen schrijven. Er hing hem ‘op zijn best plaatsing in een concen-
tratiekamp’ boven het hoofd. Hij kwam die maandagnacht tot de 
overtuiging dat hij om twee redenen moest vluchten; als ‘politieke 
vluchteling’, vanwege zijn anti-Duitse stukken in De Groene Amster-
dammer, en vanwege zijn Joodse afkomst.6 Het Duitse leger was al 
ver in Brabant opgerukt en vluchten over zee was de enige ontsnap-
pingsroute die nog openlag. Dinsdagochtend vroeg stond De Jong 
op de stoep bij het Britse consulaat aan het Rokin te midden van 
honderden, misschien wel duizenden mensen. De consul-generaal 
bleek afwezig te zijn omdat hij spreekuur hield in Hotel Velserend 
in Velsen, waar alleen mensen met een Brits paspoort belet kregen. 
Het gerucht ging dat er in IJmuiden boten gereed lagen voor vluch-
telingen zonder paspoort. De Jong spoedde zich naar de redactie van 
De Groene Amsterdammer waar hij een brief weggriste van het Britse 
Conservatieve Lagerhuislid Harold MacMillan en het jongste num-
mer in zijn zak stak. Hij had sinds februari 1939 gecorrespondeerd 
over de felle antiappeasementkritiek van deze invloedrijke backben-
cher en hij hoopte met deze brief in de hand in Velsen een visum 
voor Groot-Brittannië te kunnen bemachtigen.7 Chamberlain was 
afgetreden op de vrijdag dat Hitler België en Nederland was binnen-
gevallen en MacMillan was inmiddels toegetreden tot het oorlogska-
binet onder leiding van de nieuwe premier Winston Churchill.

De Jong sjeesde langs het werkadres van Henny de Roos aan de 
Weteringschans en sprak af om gezamenlijk naar Hotel Velserend te 
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gaan. Daarna ging hij langs tante Alida op de Jekerstraat. Zij had als 
vooraanstaand sDaP-politica meer dan wie ook te vrezen voor haar 
leven. Ze weigerde echter om samen met tante Nanette en oom Jaap 
naar IJmuiden te gaan want ze wilde ‘haar naaistertjes niet in de 
steek’ laten. ‘Ik heb mijn leven gehad’, weerde ze het aandringen 
van haar neef af.8 Kort daarna voegde De Jong zich bij zijn ouders 
op de Amsteldijk waar nu een groep van vijftien mensen stond die 
probeerde weg te komen. IJmuiden kon alleen per auto worden be-
reikt, want het treinverkeer lag al dagen stil. Er waren maar twee 
auto’s beschikbaar. In de auto van buurman van Jo Wins zaten zijn 
vrouw en twee van hun drie kinderen.9 Opoe en omoe Serlui waren 
alvast achterin gaan zitten. Loe besloot dat de oudsten ‘hun leven [al 
hadden] gehad’ en dus maar moesten achterblijven. Godfried, Betty 
en Jeannette namen hun plaats in. Hij noemde het later een ‘vooral 
rationele beslissing [die] onbegrijpelijk hard’ was geweest.10 

Loe en Liesbeth fietsten naar Henny en Meik de Swaan en reden 
omstreeks elf uur in de auto van Meiks broer achter de buurman aan 
naar IJmuiden. Ze sloten aan in een file van honderden vluchtauto’s 
die richting IJmuiden kroop. Aan de overkant van het Noordzeeka-
naal zagen ze de petroleumhaven in brand staan. De Jong zag nog 
kans om onderweg op het Centraal Station een inderhaast geschre-
ven briefkaart aan een bekende te posten: ‘Beste menschen, Wij pro-
beren met de hele familie naar Engeland te vluchten. Zeg aan Sal en 
Lies als jullie iets van hen hoort, Loe de Jong.’11

Begin jaren tachtig ontmoette De Jong op een feestje mevrouw 
Grishaver. Zij vertelde hem dat zij en haar ouders ook vanaf de Am-
steldijk hadden geprobeerd te vluchten en verweet De Jong dat hij 
de door haar vader gereserveerde taxi voor zijn neus had weggekaapt 
en ‘onder geen beding’ meer had willen afstaan. Hij zou zwaaiend 
met het recente nummer van De Groene Amsterdammer in zijn hand 
hebben geroepen dat hij als redacteur moest vluchten ‘in het Neder-
lands belang’. De Jong kon zich het voorval niet herinneren.12 

Dat verbaast niet, want die dag was het nadrukkelijk verboden 
om Amsterdam per taxi te verlaten.13 De Jong had vergeefs gepro-
beerd een taxi te charteren. ‘Taxi’s waren niet te krijgen’, schreef hij 
in een persbericht voor de Netherlands-Indies Press Agency twee 
weken na zijn vlucht; ‘zij waagden zich niet buiten Amsterdam. Er is 
dien dinsdag, zonder succes overigens, duizend dollar geboden voor 
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een taxi van Amsterdam naar IJmuiden – een afstand van 25 km. 
[…] Leden van mijn gezelschap hadden vlug twee auto’s gekocht, 
voor een particuliere huurauto betaalden wij f 200,- en zoo konden 
wij met ons allen plaatsnemen.’14 Ook uit een tweede bron blijkt dat 
het taxi-incident van mevrouw Grishaver zich hoogstwaarschijnlijk 
niet heeft voorgedaan. Medio oktober 1940 schreef De Jong aan me-
vrouw E.C. van Dorp, een tante van zijn vrouw in Batavia, dat ze in 
‘eigen wagens’ van vrienden waren gevlucht. Ook hierin vermeldt hij 
hetzelfde gegeven dat er ‘dien dag in Amsterdam duizend dollar [is] 
geboden voor een taxi naar IJmuiden, maar er reden geen taxi’s’.15

De werkelijke toedracht over dit taxi-incident valt niet te achter-
halen. Zowel de herinneringen van Grishaver als die van De Jong 
waren gedrenkt in doodsangst en zijn dus weinig betrouwbaar. De 
paniek van 14 mei 1940 vormde het dramatische keerpunt in de le-
vens van alle betrokkenen. Wie op deze laatste oorlogsdag niet ont-
kwam, viel in handen van de vijand. De families Grishaver, Wins 
en De Jong waren Joods, zoals veel bewoners uit de Diamantbuurt. 
Het gezin Grishaver zou in juli 1942 alsnog via Spanje wegkomen 
naar de Verenigde Staten en zij overleefden de oorlog.16 Het radeloze 
gezin Wins keerde die avond onverrichterzake terug uit IJmuiden en 
pleegde diezelfde nacht zelfmoord. Dat Loe en Liesbeth er die dag 
als enigen in slaagden uit IJmuiden weg te komen is ‘puur toeval en 
geluk geweest’, schreef De Jongs vrouw haar tante Lizzy van Dorp.17

Het gezelschap bereikte aan het begin van de middag een over-
vol Velsen waar zojuist alle toegangswegen tot de haven van IJmui-
den ‘wegens verkeersproblemen’ waren afgesloten.18 Duizenden 
mensen die met vluchtschepen wilden wegkomen, zaten door de 
chaos muurvast.19 In Hotel Velserend was geen spoor van de Engel-
se consul te bekennen, zodat de kans op een visum verkeken leek. 
Het gerucht ging rond dat de burgemeester van Beverwijk ook visa 
verstrekte voor Engeland. De familie De Jong en het echtpaar De 
Swaan verdeelden zich over een colonne van veertig auto’s die vijf 
kilometer noordwaarts trok en met de pont het kanaal overstak. Bij 
aankomst bleek het stadhuis van Beverwijk gebarricadeerd te zijn. Er 
lag in het noordelijk deel van de haven bij het hoogovenbedrijf een 
boot gereed voor vertrek, maar die liet uitsluitend Britse en Franse 
passagiers toe. De colonne keerde daarop onverrichterzake terug.20

In Velsen/IJmuiden zwierven ze doelloos in een menigte waar bij 
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elk luchtalarm een paniekgolf doorheen ging. De politie maande het 
publiek om vier uur naar huis te gaan. Er werd gezegd dat de mili-
tairen de toegang tot de haven beletten vanwege een dreigend bom-
bardement.21 Ouders zochten radeloos naar hun kinderen.22 Ook De 
Jong was zijn ouders en zusje uit het oog verloren en zou hen nooit 
meer terugzien.23 Hij herkende tussen de ‘vele joden, die van een 
nazi-regime in Nederland niets dan verpauperisering te verwachten 
hadden’, ook veel niet-Joden, hoogleraren en politici, onder wie de 
sDaP-voorlieden Koos Vorrink en Willem Drees.24 Hij wist niet van 
de vergeefse vluchtpoging van Jacques Presser en Dé Appel. Even-
min van de familie Romein die een doorwaakte nacht in de duinen 
zou doorbrengen om die volgende ochtend onverrichterzake naar 
Amsterdam terug te keren.25

Tegen een uur of vijf riep een luidsprekerauto van de politie om 
dat vreemdelingen na de klok van zes uur zouden worden gearres-
teerd en de nacht in de cel zouden moeten doorbrengen. De echtpa-
ren De Jong-Cost Budde en De Swaan-Roos waren vastbesloten te 
blijven. ‘Wanhopig en doodmoe, en eigenlijk beschaamd dat we ons 
land uitwilden’ streken ze neer in een café. Ze hadden geen vertrou-
wen in twee vissers die hun aanboden de volgende ochtend vroeg 
naar Engeland te varen. De Jong regelde om de hoek een overnach-
ting tegen de woekerprijs van f 10,- per stel. In de gang van het pensi-
on hoorde hij generaal Winkelman om tien minuten over halfzeven 
op de radio de capitulatie afkondigen. De Wehrmacht moest overal, 
behalve in Zeeland, vrije doortocht worden verleend. De Jong snel-
de terug naar zijn vrouw en vrienden en vertelde lijkbleek de slechte 
tijding. Het was nu wel zeker dat de Duitsers IJmuiden op zijn laatst 
de volgende dag zouden bereiken. De politie riep om dat de straten 
om acht uur leeg moesten zijn. Tegen halfacht ondernam het viertal 
nog een laatste wanhoopspoging om de bewaking te passeren.26

Vanaf dat moment hadden Loe en Liesbeth het geluk aan hun 
zijde. In het drukke verkeer werd De Jong vanuit een auto herkend 
door Meijer Sluyser, een journalist bij Het Volk die was opgegroeid 
in hetzelfde huizenblok op de Amsteldijk. Aan het stuur zat Jan 
Lebon, de secretaris-penningmeester van de VaRa. Er schoot voor 
Liesbeth, die zeven maanden zwanger was, nog net een plaatsje over 
naast hun vrouwen en hun drie kinderen. Loe sprong op de rechter 
treeplank. Tezelfdertijd sprong er een jongen op de linker treeplank. 
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Hij gidste Lebon naar de haven in ruil voor de auto die toch zou 
moeten achterblijven.27

De afgeladen auto bereikte in nog geen vijf minuten door een 
wirwar van straatjes de vissershaven. Tijdens de wilde rit raakten ze 
het echtpaar De Swaan kwijt. De wachtpost bleek opgeheven te zijn; 
de capitulatie was immers een uur geleden afgekondigd en Neder-
land was niet meer in oorlog. Op de Zuiderpier lag een Groninger 
kustvaarder afgemeerd. Ze konden mee met schippersvrouw Elly 
Klugkist die voor de laatste keer haar ronde maakte om vluchtelin-
gen op de kade te monsteren. Britse en Nederlandse mariniers die 
waren geïnstrueerd de haven onbruikbaar voor de vijand achter te 
laten, troffen voorbereidingen om de grote sluis met springladingen 
op te blazen. Nog eenmaal dreigde de vlucht te mislukken. Een ner-
veuze marineofficier hield hen staande met geladen pistool. Sluyser 
trok een officiële brief tevoorschijn van zijn hoofdredacteur, dr. H.B. 
Wiardi Beckman, die als persofficier deel uitmaakte van de staf van 
generaal Winkelman, en las de namen op van vooraanstaande so-
cialisten die naar veiliger gebied moesten worden geëvacueerd. De 
families Sluyser en Lebon prijkten op die lijst en Sluyser flanste er 
tijdens het voorlezen de naam van De Jong als eindredacteur van De 
Groene Amsterdammer ongemerkt tussendoor.28

Zodra de families Sluyser, Lebon en De Jong aan boord waren, 
voer de tweetons kustvaarder rond de klok van acht uur uit. Behalve 
de Friso doorkruisten nóg drie coasters op goed geluk de mijnenvel-
den die de Nederlandse marine ter verdediging had aangelegd. Die 
volgende woensdagochtend zou de Nederlandse marine het oude 
passagiersschip Jan Pieterszoon Coen tot zinken brengen, waardoor 
de monding van het Noordzeekanaal werd gebarricadeerd.29 Boven 
de petroleumhavens van Amsterdam torende een kilometers hoge 
zwarte rookkolom. Zuidwaarts tekende zich een tweede rookwolk 
af. Even vreesden ze dat Den Haag, waar de ouders van Liesbeth 
woonden, brandde, maar de ‘vreemde, onheilspellende gloed’ lag 
boven Rotterdam dat die middag was gebombardeerd.30 Gehavend 
Nederland verdween langzaam uit zicht in de opkomende duister-
nis.
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een ‘verwArrende tiJd’ 

De Friso was nog geen kwartier op open zee toen een Duitse bom-
menwerper over het vrachtschip scheerde en een spoor van mi-
trailleurvuur trok. De piloot miste doel en keerde niet meer terug; 
waarschijnlijk was hij door zijn munitie heen. De schippersvrouw 
voorkwam paniek aan boord door te beweren dat ze het ratelend 
afweergeschut hadden gehoord van een Britse kruiser die hun kon-
vooi bewaakte. Mevrouw Klugkist bleek afkomstig te zijn uit een 
Joods diamantwerkersgezin in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Ze 
verdeelde het collectief rantsoen van twee tot drie boterhammen per 
persoon. De opvarenden zochten een plaats langs de plaatijzeren zij-
boorden waar ze het best tegen vijandelijk vuur waren beschermd. 
Per twee personen was een vochtige jutezak beschikbaar om op te 
liggen. In de bedompte ruimte kroop Loe dicht tegen Liesbeth aan. 
Hij dacht die doorwaakte nacht aan de poes die geen eten kreeg en 
de ongebruikte babyuitzet in de kast.31

Vanaf het eerste ochtendgloren tuurden de opvarenden tussen de 
kieren van de dekplanken de hemel af naar eventueel nieuwe vijan-
delijke bommenwerpers. Het vrachtschip was onder de wolkeloze 
hemel een weerloos doelwit. De kans dat het door een Duitse on-
derzeeër zouden worden getorpedeerd was echter minstens zo groot. 
Zestien uur na vertrek uit IJmuiden kwamen ter hoogte van Dover 
de South Downs in zicht, de glooiende Zuid-Engelse kust.32 Vroeg in 
de middag naderde een Engels konvooi. De Friso moest buitengaats 
langs de kust oostwaarts varen tot Poole Harbour, even ten westen 
van Southampton. De gezagvoerder meerde donderdagochtend 16 
mei rond elf uur aan op Brownsea Island. Kapitein J. Klugkist vroeg 
voor de overtocht f 50,- per persoon ‘voor wie het kon lijen’. Loe en 
Liesbeth leenden f 100,- van Samuel Frankfort, een kennis die met 
zijn vrouw en hun beide zoons ook aan boord was. De 96 vluchte-
lingen van de Friso behoorden tot de krap duizend gelukkigen die er 
in die laatste oorlogsdag in waren geslaagd Engeland te bereiken.33

De vluchtelingen werden op Brownsea Island ondergebracht in 
een zuiveringskamp waar ze volgens standaardprocedure werden ge-
screend op Duitse spionage. De brief van MacMillan overtuigden 
de autoriteiten van De Jongs betrouwbaarheid.34 Hij en Liesbeth 
werden al de volgende dag per trein overgebracht naar een groot ten-
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tenkamp in Richmond Park in Zuidwest-Londen. Een week later 
werden ze overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Ze kregen 
5 pond namens het Netherlands Emergency Committee om de eer-
ste nood te lenigen. Donderdag 23 mei liepen ze vrij maar ontheemd 
door Londen. Ze hadden niet meer dan een tandenborstel, een 
paar tientjes handgeld en de kleding die ze droegen. Liesbeth was 
‘zielsblij’, maar tegelijkertijd voelde hun vluchtelingenstatus als ‘een 
booze nachtmerrie, waaruit je elk oogenblik hoopt te ontwaken’.35

Hun spoedig ontslag uit het zuiveringskamp was mede te danken 
geweest aan een zakenrelatie van Samuel Frankfort, mr. J.A. Polak, 
die een Lagerhuislid had benaderd. Jacques Polak was lid van de 
Raad van Bestuur van Unilever en getrouwd met een dochter van 
de oprichtersfamilie Van den Bergh.36 De Frankforts en de De Jongs 
vonden tijdelijk logies in hun villa in Hampstead Heath. Het gefor-
tuneerde gezin Frankfort zou in augustus naar New York doorreizen. 
Als De Jong het had kunnen betalen, had hij de oversteek ook willen 
wagen. Hij vond die eerste maanden in Londen een ‘verwarrende 
tijd’.37 Gelukkig had Liesbeth tijdelijk onderdak geregeld bij Engelse 
vrienden die ze kende uit haar studietijd in Londen van twee jaar 
terug.38

Ze wilden zo snel mogelijk een eigen onderkomen bekostigen. 
De Jong zocht werk in de journalistiek en nam in de bibliotheek van 
het Royal Institute of International Affairs alle buitenlandse kran-
ten door. Er waren enkele rapportages van buitenlandse journalisten 
die Nederland hadden mogen bezoeken op voorwaarde dat zij neu-
traal verslag deden. Amerikaanse bladen waren overwegend negatief 
over de kans dat Engeland de dreigende Duitse invasie zou kunnen 
afslaan. De Jong vond de strijdbare Churchill veel overtuigender.39 
Betrouwbare nieuwsgeving was er niet. Oorlog betekent nu eenmaal 
propaganda, en De Jong zou de geallieerde zaak dienen.

Hij gaf zijn visitekaartje af door een viertal artikelen te schrijven 
over onder meer zijn geslaagde vlucht en het oorlogskabinet van de 
volhardende ‘bulldog’ Churchill. Het Engelse Ministry of Informa-
tion telexte de kopij van de ‘oud chef van de redactie van De Groene 
Amsterdammer’ naar de Netherlands Indies Press Agency in Bata-
via.40 Het lukte De Jong ook audiëntie te verkrijgen bij de sDaP-mi-
nisters ir. J.W. Alberda (Waterstaat) en dr. J. van den Tempel (Socia-
le Zaken) in het luxueuze Dorchester House waar zijn partijgenoten 
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waren ingetrokken. Zijn uittreksels van de berichtgeving in de inter-
nationale kranten was het eerste nieuws dat de regeringsleden over 
bezet Nederland onder ogen kregen.41

Korte tijd later zat De Jong aan tafel bij Adriaan Pelt, die als hoofd 
voorlichting van de Volkenbond in Genève door de Nederlandse re-
gering naar Londen was gehaald om de ‘Regeeringspersdienst’ op 
te zetten; in 1941 zou deze de Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) 
gaan heten. Journalistieke ervaring onder de circa 1600 Nederlandse 
vluchtelingen in Londen waar Pelt uit kon rekruteren, was schaars.42 
Loe de Jong kon dan ook meteen aan de slag bij Jan Lebon die tot 
omroepleider was benoemd van de op te richten regeringszender.43 
Dat trof. De Jong wilde ‘niets ter wereld […] liever [dan] spreken 
voor de radio naar de bevolking in bezet gebied’.44

Liesbeth vond, ondanks een nijpend tekort aan woonruimte, per 
1 juli een geschikte woning op South End Road nummer 91 (NW3), 
de meest zuidelijk straat van Hampstead Heath. Ze huurden een 
ruime woonkamer met een kleine keuken voor een pond per week 
van de bejaarde Miss Cross die zelf op de bovenverdieping woonde. 
Er was een lange voortuin en de achterkant bood een wijds uitzicht 
over de hei. ‘Net of je buiten woont, maar toch vlak bij de stad’, 
schreef Loe de Jong aan tante Van Dorp in Batavia. ‘Het bevalt ons 
er eigenlijk beter dan onze flat in Amsterdam die we een beetje sfeer-
loos en dertien-in-een-dozijn vonden.’45

Vier weken na de verhuizing baarde Liesbeth op 24 juli hun eer-
ste zoon op de kraamafdeling van het Marleybone Hospital. Loe 
vernam het blijde nieuws pas die volgende ochtend om zes uur per 
telefoon. Hij mocht hen pas na zijn werk bezoeken. Zaterdag 3 au-
gustus haalde hij hen op en reden ze naar huis waar de babyuitzet 
klaarlag.46 Joost de Jong was in beide families de eerste kleinzoon, en 
de trotse vader had meteen een brief gestuurd naar beide ouderpa-
ren via een dekadres in California, Usa.47 Bram de Swaan, een broer 
van Meik, telegrafeerde het nieuws vanuit New York naar een goede 
kennis van de Cost Buddes in Den Haag.48 Het was ‘een enorme 
sensatie’, schreef Godfried. De hele familie werd getrakteerd op 
taart van banketbakker Reiding en Jeannetje en haar vriendin gin-
gen de buurt rond met beschuit met muisjes.49 Loe’s stem was een 
week eerder al herkend in de eerste radio-uitzending vanuit Londen 
door Sara (Saat) en Joe Lelie, die aan de overkant van de melkwinkel 
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woonden.50 ‘Lou heeft als steeds een opgewekte stem’, stelde God-
fried de Cost Buddes in Den Haag uitgelaten op de hoogte.51

Het jonge gezin bracht in de eerste week van september 1940 een 
week vakantie door in een klein plaatsje in Surrey, ten zuidwesten 
van Londen. Ze wandelden met de baby in de kinderwagen langs de 
kust en tuurden naar bezet Nederland dat achter de horizon lag.52 In 
Londen wachtte de rauwe werkelijkheid. Op 24 augustus 1940 was 
het centrum voor het eerst opgeschrikt door Duitse bombardemen-
ten. De incidentele aanvallen veranderden van 7 september 1940 tot 
10 mei 1941 in dagelijkse bombardementen, de acht maanden du-
rende luchtslag die de Blitz heet.53 Dankzij het Britse afweergeschut 
en het doortastend optreden van de Royal Air Force (RaF ) was de 
Battle of Britain eind september al gewonnen. Midden oktober was 
de Luftwaffe bij daglicht uitgeschakeld en werden de Duitse bom-
bardementen nog uitsluitend ’s nachts voortgezet.

Iedereen kampte met chronisch slaapgebrek in deze zenuwenoor-
log. In september 1940 kreeg een op de drie Londenaren minder 
dan vier uur slaap per nacht. Hampstead had als buitenwijk minder 
last van bommeldingen. Een paar honderd meter van hun huis was 
een schuilkelder aan South End Road, maar Loe en Liesbeth maak-
ten geen gebruik van de overvolle bedompte ruimten.54 Het gevaar 
dat de baby in de mensenmassa zou worden verdrukt, was namelijk 
groter dan de kans van een direct hit op hun huis.55 Rond twaalf uur 
’s nachts ging het echtpaar gekleed naar bed met Joost in een mand 
onder handbereik onder de tafel.56 Soms lag Loe trillend over zijn 
hele lichaam in bed, terwijl de baby door het gedonder en geraas van 
de Duitse bombardementen heen sliep. Hij bezwoer zijn angst door 
bij wijze van mantra steeds maar te herhalen dat de kans minuscuul 
klein was dat hun huis zou worden getroffen.57

Eind 1940 woonde De Jong als enige redacteur van Radio Oran-
je nog in Londen. Vrijwel alle Nederlandse regeringsambtenaren 
pendelden in gecharterde bussen tussen het regeringsgebouw en 
hun evacuatieadressen buiten Londen.58 De Jong vertrok ’s ochtends 
rond halfnegen met de reguliere busverbinding van Hampstead naar 
zijn werk op Stratton House in het centrum van Londen.59 De regu-
liere buslijn 24 koos vaak een andere route vanwege de grote kraters 
die de nachtelijke bommen in het wegdek sloegen.60 Hij kon in een 
goed halfuur op zijn werk zijn, maar de reis kon ook een uur duren 
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als er zwaar was gebombardeerd.61 Onderweg las hij onverstoor-
baar The Times. Bij bombardementen hield hij een tas met boeken 
boven zijn hoofd tegen eventueel rondvliegende scherven.62 Als hij  
’s avonds om halfnegen klaar was met de radio-uitzending was de 
underground al gesloten en reden er vanwege de verduisteringsbepa-
lingen ook geen bussen meer. De Jong wandelde dan in straf tempo 
in anderhalf uur naar huis.63 Na enige maanden gaf Pelt toestem-
ming om ’s avond een taxi te nemen op kosten van de RVD, maar er 
was lang niet altijd een beschikbaar.64 

Op een nacht in februari 1941 kregen de overburen op South End 
Road nr. 87 een voltreffer. De familie De Jong kwam met de schrik 
vrij. Bij hen was alleen het slot van de voordeur door de luchtdruk 
in bad beland. De laatste zware bombardementen waren op 14 en 17 
april. Daarna zou het nog een kleine drie jaar duren voor Londen 
opnieuw onder Duits spervuur kwam te liggen.65

Loe en Liesbeth ontvingen de eerste brief van hun ouders via het 
dekadres van De Swaan in New York pas op 17 oktober 1940.66 ‘Het 
was een heele emotie om plusminus vijf maanden na ons “verdwij-
nen” voor ’t eerst hun handschrift weer te zien!’, schreef Liesbeth.67 
In Amsterdam hadden ze een foto van de baby ontvangen. Jeannetje 
dacht dat Joostje net in bad was geweest, omdat zijn haren nog nat 
waren. Ze stuurde een foto van haarzelf en haar beste vriendin retour 
naar Londen. ‘Stevige pakkert van je zusje, Jeannette.’68 De geboor-
te van Joost domineerde de briefwisseling met het thuisfront.69 De 
idolate uitlatingen aan gene zijde van Het Kanaal over hun ‘grootste 
vreugde van onze dagen’ symboliseerde het verlangen naar een we-
reld zonder oorlogsgeweld.

‘De hele atmosfeer bevalt ons best’, schreef De Jong geruststel-
lend naar zijn familie in Amsterdam.70 Briefschrijvers hanteerden 
een eigen ‘sleutel’ die begrijpelijk was voor ingewijden om de cen-
suur te misleiden. Het zal ‘vast wel voldoening gegeven hebben aan 
je vader en moeder die zoveel voor je hebben opgeofferd, altijd’, be-
leerde hij ‘Dr. Sal’ die op 3 oktober was gepromoveerd.71 ‘Ik begin 
hier waarschijnlijk ook aan een dissertatie. Het onderwerp heb ik 
nog niet vastgesteld. Mijn vroeger onderwerp - Heinsius [Marx] - 
heb ik laten varen. Het interesseert me eigenlijk maar zoo matig, 
dat ik de weinige [bedoeld werd: de vele] aanteekeningen die ik heb 
gemaakt, maar in Holland heb achtergelaten.’72 De Jong schreef en-
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thousiast over zijn werk: ‘Het heeft enorm veel voordelen op het 
hoofdkantoor van zo’n grote onderneming te werken. Je bent tot in 
de kleinste details ingelicht over wat zich in de filialen afspeelt, waar 
je heel veel meer van weet dan de filiaalhouders vermoeden.’73

twee PionierSJAren BiJ rAdio orAnJe 

Eind juni kreeg de nieuwe regeringszender Radio Oranje vaste vor-
men. Omroepleider Jan Lebon en assistent-redacteur Loe de Jong 
kregen een kamer toegewezen op de derde verdieping van het chique 
eindnegentiende-eeuwse Stratton House in hartje Londen waar de 
Nederlandse regering in ballingschap zetelde. Zij waren als een van 
de eersten in dienst getreden bij de RVD die in oktober nog maar ne-
gentien mensen telde. Er restten vier weken tijd om de programme-
ring van Radio Oranje voor te bereiden. Onwennig zaten ze tegen-
over elkaar in de redactiekamer waar alleen een tafel en drie stoelen 
in stonden.74 Lebon noemde zichzelf een ‘niet-journalist’ en achtte 
zijn assistent veel bekwamer voor het dagelijks radiowerk. Zijn En-
gels was slecht en dat bleef zo.75 De Jong vond Lebon een ‘aardige, 
vriendelijke man’ die niet meer dan twee of drie keer voor de radio 
zou spreken. Zijn chef zag er alleen op toe dat hij het uitzendschema 
van tevoren vaststelde, zoals hij dat gewend was in Hilversum.76

De Jong had de taak de uitzendingen ‘vlot [te] laten verlopen’ 
en hij onderhield het contact met het Ministery of Information.77 
Hij was geïmponeerd door ‘die prachtig georganiseerde, technisch 
perfecte’ bbC die the home morale moest stimuleren.78 De regerings-
zender zou clandestien te beluisteren zijn op de korte golf waar 
voortdurend een atmosferische ruis klonk. Bovendien bedierven 
Duitse stoorzenders de ontvangst met hinderlijk gebrom en gelui-
den van wisselende toonhoogte. De Jong bleek bij toeval over een 
zeer geschikte radiostem te beschikken. Zijn hoge stemgeluid had 
een metalige, doordringende klank, en hij bleef verstaanbaar als hij 
langzaam en nadrukkelijk sprak.79

In 1993 spotte de journalist Martin van Amerongen dat het ‘ten 
onrechte geïdealiseerde Radio Oranje […] bewogen, integere, va-
derlandslievende teksten [uitzond] met de woordkeus en toonhoog-
te van de Evangelische Omroep avant la lettre’.80 Die gevatte for-
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mulering karakteriseert alleen het amateurisme van de eerste twee 
pioniersjaren. Nog onwennig in hun nieuwe functie, formuleerden 
Lebon en De Jong in november 1940 een beleidsrapport met vier 
doelen. Radio Oranje moest de Duitse propaganda bestrijden, ver-
trouwen wekken dat Nederland bevrijd zou worden, actueel nieuws 
verschaffen over de Nederlandse regering in exil en haar strijdkrach-
ten, en vervreemding tegengaan tussen regering en volk.81 Die ver-
heven doelstellingen boden De Jong maar weinig houvast in de 
dagelijkse uitzendingen, waarbij hij er alleen voorstond om alle op-
startproblemen en kinderziektes te overwinnen. 

Tot De Jongs grote opluchting kwam er spoedig een einde aan de 
defaitistische geest van minister-president De Geer.82 Het gebruik 
van het woord ‘moffen’ was verboden en er mocht niet openlijk wor-
den gezegd dat de oorlog tot het bittere eind zou worden gevoerd.83 
Met diens opvolger Gerbrandy maakte hij in september korte met-
ten, hoewel de nieuwe minister-president aanvankelijk nog wel de 
omslachtige procedure handhaafde dat de radiotekst tevoren moest 
worden goedgekeurd door liefst vier ministers.84 De Jong stuurde 
hun de teksten twee etmalen voor de uitzending toe en Pelt speel-
de hun verbeteringen weer terug. De ministers richtten zich echter 
nauwelijks op de inhoud, maar dwongen vooral hun persoonlijke 
voorkeur in zinsopbouw en woordkeus af. Slechts twee sprekers 
hoefden hun teksten tevoren niet te overleggen. Dat waren koningin 
Wilhelmina, wier redevoeringen alleen werden gelezen door de mi-
nister-president, en Van Blankenstein, die zijn tekst alleen op de dag 
zelf hoefde voor te leggen aan C.H. de Sausmarez, het hoofd van de 
Political Warfare Executive (PWE).85

Radio Oranje ging op zondag 28 juli 1940 – vier dagen na de 
geboorte van Joost – de lucht in met een speech van koningin Wil-
helmina. De volgende dag werd de openingstekst uitgesproken door 
Marcus van Blankenstein, die was aangesteld als hoofdredacteur van 
het Londense Vrij Nederland, de krant voor Nederlanders in de vrije 
wereld.86 Hij kreeg als gezaghebbend journalist ook het ‘Politiek 
Weekoverzicht’ toegewezen, de vaste vrijdagavondrubriek waarin de 
internationale oorlogsstrijd werd becommentarieerd. Zijn stem was 
echter volstrekt niet verstaanbaar, en daarom werd deze buitenlan-
drubriek vanaf 10 augustus ingesproken door De Jong.87 Luisteraars 
die zijn stem herkenden, veronderstelden dat hij deze tekst zelf had 
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geschreven. Meik de Swaan schreef hem een ‘interessante vent [te 
vinden], ofschoon wij het lang niet altijd met hem eens zijn’. Verbol-
gen schreef De Jong zijn vriend terug dat hij niet meer dan spreek-
buis van ‘vriendje Blanken’ was.88

De assistent-redacteur liet zijn sprekers hun toespraak vooraf op 
wasplaat (grammofoonplaat) inspreken. Van tevoren redigeerde hij 
als speechwriter de teksten die in deze beginperiode anoniem waren, 
uit vrees voor Duitse represailles tegen familie of vrienden. De ope-
nings- en afsluitingszinnen van een anonieme omroeper waren ook 
eerder opgenomen. Tijdens de dagelijkse uitzending, die een kwar-
tier duurde en in Nederland van kwart over zeven tot halfacht werd 
ontvangen, speelde De Jong de bijdragen op wasplaat in de juiste 
volgorde af en sprak hij de verbindende teksten uit.89

In de eerste maanden presenteerde De Jong zelf nog weinig eigen 
teksten.90 Het was lastig om aan informatie te komen. Hij begon een 
historische reeks over de heroïsche strijd van het trotse Nederland 
in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spaanse overheerser. Het idee 
ontleende hij aan zijn rubriek van De Groene Amsterdammer. Hij 
herdacht Bommen Berend uit het rampjaar 1672 – ‘Wanhoop nooit 
aan de nationale zaak!’ Daarna bezong hij de vaderlandse vrijheids-
strijd (met goede afloop) tot tweemaal toe met het Leidens ontzet, 
de politieke moord op Willem van Oranje en de Unie van Utrecht 
uit 1579. Later verlegde hij de aandacht naar de geallieerde bondge-
noten. Anderhalf jaar later was hij na de bestorming van de Bastille 
en de Slag bij Travalgar door de onderwerpen van zijn herdenkings-
cyclus heen.91

Een heikel punt was dat de Dutch Service van de bbC in haar 
Nederlandse uitzendingen het wereldnieuws verzorgde en Radio 
Oranje zich diende te beperken tot nieuws over Nederland en zijn 
koloniën. De Jong liet steeds meer Nederlandstalig wereldnieuws 
doorsijpelen, omdat hij vond dat Radio Oranje veel beter aanvoel-
de hoe het vaderland toegesproken moest worden. Hij probeerde 
de fatsoenlijke, gezagsgetrouwe toon van radioprogramma’s in ver-
zuild Nederland te doorbreken met een vlottere presentatiestijl.92 
De Jong hekelde over de radio het gelijkgeschakelde (door de Duit-
sers gecensureerde) aNP meermaals als ‘Adolf ’s Nieuwste Papagaai’, 
een afkorting die in bezet Nederland de ronde deed, en hij maakte 
‘onze nieuwbakken Alfa’ Seyss-Inquart uit voor ‘Adolf Hitlers stad-
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houder’.93 Begin november zette hij de vermeende pro-Duitse uni-
versiteit van Leiden voor schut; hij verlangde naar de dag dat ‘het 
Rapenburg zou worden gedempt met Naziproffen’. Minister Alber-
da kapittelde deze onverantwoorde uitspraak die indruiste tegen het 
regeringsstandpunt dat berechting van landverraders een naoorlogse 
zaak was.94

De regeringszender schoot schromelijk tekort door te zwijgen 
over de Februaristaking van 1941, terwijl buitenlandse media er wel 
aandacht aan besteedden. De regering wilde zich niet bemoeien met 
verzet waar gebrekkige informatie over was, maar veronachtzaam-
de de grote behoefte van luisteraars om zich gesteund te weten.95 
Pas op 29 maart noemde de regeringszender dat gewapende burgers 
op klaarlichte dag Duitse soldaten hadden overvallen. Een jaar later 
herdacht De Jong de gebeurtenis. ‘Trots en dankbaar’ stond hij stil 
bij ‘de grootste eenheidsdemonstratie van het geknechte Nederland-
sche volk, die machtige uiting van sympathie voor de verdrukten en 
onder de verdrukten: onze Joodsche medeburgers, die spontane uit-
barsting van solidariteit en broederschap’. Namens het Nederlandse 
volk sprak hij zijn ‘innig medeleven’ uit naar de nabestaanden ‘voor 
hen die niet terugkeerden’.96

Er werd getracht afwisseling te brengen in de programmering 
met de politieke revue ‘De Watergeus’, waarvan de eerste aflevering 
op 1 maart 1941 was, drie dagen na de Februaristaking. De satirische 
teksten en liedjes kwam vooral uit de koker van Meijer Sluyser, de 
creatieve geest die ook de naam Radio Oranje had bedacht. De Jong 
wist dat hij de humor miste om gevatte teksten te kunnen schrijven. 
Daarom speurde hij naar geschikte teksten in goed geselecteerde 
boekhandels als Hatchards op Piccadilly en Foyle’s om de hoek van 
zijn kantoor op Charing Cross Road, en struinde hij muziekwinkels 
af om Nederlandse wijsjes te vinden. Hij beschouwde het antifascis-
tisch herdichte refrein waarin Mussert – ‘die sof-gouwleider met zijn 
Moffenpakkie an’ – het judasloon opstreek, als zijn best geslaagde 
eigen parodie. Het liedje ging op de wijs van ‘De kleine man’ van 
de Joodse zanger Louis Davids. De getalenteerde Nsb-propagandist 
Jacques van Tol nam revanche en boog De Jongs tekst om tot de 
‘uitgekookte gaargestookte vette Jodeman’ die een pak van honderd 
dollar aannam.97

De Jongs koloniale propaganda op Radio Oranje over Neder-
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lands-Indië ontbeerde werkelijkheidszin. Op 7 december 1941 viel 
Japan de nog altijd formeel neutrale Nederlandse kolonie aan. De 
Jong twijfelde er niet aan dat ‘blank en bruin […] slechts één ge-
dachte kennen: dit schoon land aan de evenaar tot een hecht en 
krachtig bolwerk der democratie te maken’. In zijn featureprogram-
ma van zaterdagavond 13 december gaf hij hoog op van het wapen-
arsenaal, terwijl in regeringskringen bekend was dat de defensie van 
het immense eilandenrijk tegenover de Japanse overmacht volstrekt 
tekortschoot.98 

In zijn Herinneringen vergoelijkte De Jong dat zijn ‘te goe-
der trouw’ gegeven gebrekkige en eenzijdige uitspraken op Radio 
Oranje een ‘te rooskleurig beeld’ hadden verschaft. ‘“De kampongs 
stroomden leeg,” liet ik zeggen, sprekend over de mobilisatie der in-
heemsen’ en tijdens de kortstondige oorlog in de Pacific die Japan 
won, verzekerde hij zijn luisteraars dat de bevolking ‘rustig en kalm 
zijn werk [bleef ] doen, in volledig vertrouwen op de overheid’.99 Van 
‘zenuwen of gedruktheid’ was geen sprake; er heerste juist een ‘op-
gewekte stemming’ waarbij de luchtaanvallen ‘in persoonlijke moed 
en doortastendheid’ werden doorstaan.100 Er werd tijd gewonnen 
om de Hollandse vesting in Azië tegen de Japanse overmacht te be-
schermen. De gordel van smaragd was een ‘keten van staal, waarvan 
op iedere schakel staat gegrift het gevleugeld woord van den land-
voogd: Nederland zal herrijzen!’.101 Toen Indië op 8 maart 1942 ca-
pituleerde, hadden de Nederlanders ‘hun nationale eer en hun na-
tionaal zelfrespect bewaard’. De Jong was niet wars van koloniale 
retoriek: ‘Pieterszoon Coen heeft gezegd: “Dispereert niet! – Daar 
kan in Indië iets groots verricht worden.” Het zijn de woorden die 
elke Nederlander hem na zal zeggen, juist nu.’ Hij eindigde met de 
strijdkreet: ‘Indië is voor het ogenblik verloren. Indië is voor de toe-
komst gered!’102

Na het verlies van Indië bereikte de stemming onder Nederlan-
ders in het bezette vaderland en bij Radio Oranje een dieptepunt. 
Op 1 februari 1942 was De Watergeus al beëindigd. Na elf maanden 
begon het cabaret in herhaling te vallen en vanwege de uitzichtloze 
duur van de oorlog was humor uit de gratie geraakt.103 De Jong vond 
dat de luisteraar bij zoveel tegenslag bemoedigend, maar wel reëel, 
over de radio moest worden toegesproken. Begin 1942 verwachtte 
hij niet dat zich in West-Europa op korte termijn een groot geal-
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lieerd offensief zou aandienen, ook al was Amerika na de Japanse 
aanval op Pearl Harbour op 8 december 1941 een strijdend bondge-
noot geworden. Hij voelde er weinig voor om mee te werken aan de 
geallieerde campagne om de Duitsers te misleiden door te suggere-
ren dat er in de zomer of het najaar van 1942 een geallieerde invasie 
op komst was om het Oostfront voor de Russische bondgenoot te 
ontlasten. Slechts één keer, op 11 juni, sprak hij plichtmatig van het 
‘tweede front, [waarmee] waarlijk de zon der bevrijding boven de 
kim’ zal rijzen. De Britse landingsoperatie op 19 augustus 1942 op de 
Franse kustplaats Dieppe was inderdaad niet meer dan een gesimu-
leerde kortstondige raid. 104

De Jong was na de onwennige beginfase de rol van arrangeur, 
die bijdragen van anderen aan elkaar sprak, voorbij en had zich als 
gedreven radioman onmisbaar gemaakt. Hij zag echter ook wel in 
dat zijn informatie beperkt was en de uitzendingen vaak bloedeloos 
waren. Hij zette zijn radio-uitzendingen ‘voort met het gevoel dat 
zij niet deugden’, maar zijn mogelijkheden waren beperkt.105 ‘Het 
is, wat werk betreft, een werkelijk slopende winter geweest’, schreef 
hij begin mei 1942 naar Amsterdam. Vanwege onderbezetting kwam 
er ‘veel teveel van het werk op mijn jeugdige schouders’ terecht. 
’s  Avonds viel hij vaak in slaap bij het haardvuur en afgelopen zater-
dagmiddag was hij – net terug van zijn werk – pardoes op het gras-
veldje voor het huis in de voorjaarszon in slaap gevallen.106

De bbC maakte zich zorgen over de povere kwaliteit van Radio 
Oranje en in de Nederlandse kolonie gonsde het van de kritiek. De 
Nederlandse regeringszender bleef in originaliteit en strijdvaardig-
heid achter bij andere vrije radiostations van regeringen in exil.107 
Gerbrandy had de bureaucratische ministeriële correctieronden al 
doelbewust laten versukkelen. In de lente van 1941 was de minis-
ter-president nog de enige die de radioteksten controleerde. Vanaf 
het tweede oorlogsjaar waren slecht twee ministers betrokken bij 
Radio Oranje: Van Kleffens, omdat de RVD en dus Radio Oranje op 
zijn begroting van Buitenlandse Zaken stond, en Gerbrandy, die in-
houdelijk eindverantwoordelijk was voor de regeringszender.108 Op 
23 december 1941 werd in de ministerraad besloten dat Pelt voortaan 
maar moest bepalen wanneer preventieve ministeriële censuur was 
vereist. De RVD-directeur gunde De Jong grote redactionele vrijheid. 
Directe censuur kwam alleen van de Engelse militair die tijdens elke 
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live-uitzending aanwezig was en het programma resoluut diende af 
te breken zodra er gevoelige geallieerde informatie werd uitgespro-
ken. De minister-president greep alleen achteraf in als grenzen on-
toelaatbaar waren overschreden.109

Pelt betrok de in Engeland geboren Nederlander Hans Reyne-
ke van Stuwe, die namens de bbC toezicht uitoefende op uitzendin-
gen in vreemde talen, nadrukkelijker als verbindingsman. Reyneke 
schreef twee rapporten, in januari en juni 1941, met suggesties voor 
verbeteringen. Elke uitzending van een kwartier moest bestaan uit 
drie tot vier korte onderdelen, verluchtigd met muziek. De Jong 
was volgens hem een van de sprekers die radiopersoonlijkheid uit-
straalden. Reyneke zorgde dat hij les kreeg om zo natuurlijk en on-
gedwongen mogelijk spreken.110

De Jong presenteerde vanaf het najaar 1941 steeds vaker actueel 
nieuws, een serieus genre dat zijn voorkeur had. Op 19 augustus 
begon hij een rubriek ‘Nieuws uit Nederland’ en in het laatste kwar-
taal het ‘Politiek dagcommentaar’, een vergaarbak voor allerlei actu-
ele ontwikkelingen in bezet Nederland waarin steeds vaker de we-
reldpolitiek aan bod kwam. De belangrijkste kwaliteitsverbetering 
voor De Jong kwam in de vroege zomer van 1942. Pelt stond onder 
strikte geheimhouding toe dat hij de eerste ondergrondse bladen 
mocht lezen die Londen hadden bereikt. De Zweedse en de Zwit-
serse weg, de smokkelwegen waarlangs illegale informatie Londen 
de rest van de oorlog met een vertraging van zo’n drie weken zou be-
reiken, kwamen voort uit het verzet dat de regering van betere infor-
matie wilde voorzien. Het materiaal bevatte fotokopieën en doorsla-
gen van de gehele Nederlandse illegale pers. Radio Oranje verwerkte 
de informatie aanvankelijk als ‘bijdragen van een medewerker uit 
bezet gebied’. Na enkele maanden kreeg de redactie de illegale kran-
ten echter al zonder het stempel ‘zwaar geheim’ toegestuurd en werd 
er op de redactie vrijelijk gebruik van gemaakt.111

De Jongs ideaalbeeld van volksbreed verzet tegen de gewelddadi-
ge nazificering van de Duitsers verbleekte en hij zag in dat de ‘toon 
van Radio Oranje moest worden gewijzigd’. Het stimuleren van 
kortzichtig openlijke opstandigheid tegen de brute bezetter maakte 
plaats voor het aankweken van respect voor het ondergronds ver-
zet.112 Toch riep De Jong uitgerekend over het onderwerp van de Jo-
denvervolging voor de laatste keer onbezonnen op tot verzet. In de 
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uitzending van 1 mei 1942, de dag voordat het dragen van de gele Jo-
denster verplicht werd gesteld, noemde hij dat deze ‘hondse Duitse 
maatregel’ kort tevoren ook in Antwerpen was ingevoerd. De Belgen 
hebben ‘haar beantwoord door zich allen met het genoemde teken 
te tooien’.113 De Jong riep de luisteraars op ‘gezamenlijk, zonder uit-
zondering, en zonder verwijl, alle maatregelen te beramen en uit te 
voeren, die in dit geval geboden zouden zijn om de onverbrekelijke 
eenheid van ons volk tegen de bezetter te demonstreren’.114 Zijn aan-
sporing werd overgenomen door zusteromroep De Brandaris en het 
Nederlandse nieuws van de bbC. Eind mei lichtte De Jong in The 
Times toe dat ‘the Dutch people have responded magnificently to 
the suggestion made by Radio Orange […] that they should wear 
a similar sign and therefore frustrate the German plan of creating a 
division among them’.115

Na de oorlog lichtte hij toe dat deze onjuiste informatie hem had 
bereikt via de Political Warfare Executive.116 Hij stelde vast dat de 
Jodenster maar sporadisch door niet-Joden was gedragen. Een enke-
ling had de solidariteit uit eigen initiatief wel opgebracht, en dat had 
in sommige gevallen geleid tot arrestatie en deportatie naar een con-
centratiekamp, met dodelijke afloop.117 Zijn voorstelling dat niet-Jo-
den openlijk in de bres waren gesprongen voor vervolgde Joden was 
niet onderbouwd geweest, onderkende hij in zijn Herinneringen. ‘In 
feite deden de meeste van de overige Nederlanders niets.’118

heroïSche verzetSretoriek

De Jong schreef naast zijn radiowerk ook verzetspropaganda. Eind 
1940 had Pelt hem naar voren geschoven om de Nederlandse bij-
drage te schrijven voor een Engelse serie over de bezette landen op 
het Europese vasteland.119 De Jongs Europe under the Nazis kwam 
begin juni 1941 uit als eerste deeltje in de serie. Uiteraard fungeerde 
het bombardement op Rotterdam als voorbeeld bij uitstek om het 
Engels lezerspubliek uit te leggen hoe geraffineerd de Duitse aan-
val was geweest. De populaire Britse auteur Hilaire Belloc had deze 
laffe aanval ‘one of the worst crimes of human history’ genoemd. 
Generaal Winkelman had overal in het land paratroepen en Vijf-
de Colonnisten bevochten, maar het bombardement op Rotterdam 
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had Nederland tot capitulatie gedwongen. De Jong baseerde zich op 
Amerikaanse kranten die schreven dat er 30.000 inwoners zouden 
zijn omgekomen en 80.000 bewoners dakloos waren geworden.120 

Het kan geen toeval zijn geweest dat diezelfde getallen ook figu-
reerden in The rape of the Netherlands, een serie bewerkte artikelen 
die Van Kleffens als minister van Buitenlandse Zaken onder dezelfde 
titel voor The Daily Telegraph had geschreven en in september 1940 
als boekwerkje verschenen.121 De Jong had het werkje aangeprezen 
op Radio Oranje: ‘Men ziet het boek op het ogenblik in alle Lon-
dense etalages.’122 Beide auteurs beoogden de Amerikanen ertoe te 
verleiden de wapens op te nemen tegen nazi-Duitsland. Er werden 
zo’n 5000 à 10.000 exemplaren van De Jongs boekje verkocht, dat 
vijf Britse pond kostte.123 Van Kleffens liet dit politiek pamflet – net 
zoals zijn eigen bundel – royaal verspreiden in het diplomatieke cir-
cuit. Zo’n 2500 exemplaren vonden hun weg naar de gezantschap-
pen die de Nederlandse zaak in regeringskringen van hun gastland 
bepleitten.124

Holland fights the Nazis vormde de opmaat voor een meerdeli-
ge serie over bezet Nederland.125 De Jong leverde zijn kopij zo snel 
opdat De Netherlands Publishing Company, de uitgeverij van het 
Londense Vrij Nederland, De Jong in februari 1941 verzocht een Ne-
derlandstalige kroniek van het eerste oorlogsjaar te schrijven voor 
landgenoten buiten oorlogsgebied.126 Eind juni voltooide hij het ty-
poscript dat hij vernoemde naar het opschrift van het Nederlandse 
wapenschild: Je maintiendrai.127 De uitgever lanceerde het eerste deel 
hiervan in november in een brochure als ‘de felste aanklacht tegen 
de Nazi-Tyrannie in Nederland die tot dusver werd geschreven’.128 
Opnieuw zorgden Pelt en Van Kleffens ervoor dat een substantieel 
deel van de oplage van 7000 exemplaren werd afgezet via de Neder-
landse gezantschappen die al bij voorbaat extra exemplaren hadden 
aangevraagd.129

De Jong zette meteen in het eerste hoofdstuk een hardnekkig 
misverstand recht. Dat de ‘Landsmoeder haar kinderen op [14 mei 
1940 had] verlaten’, had tot een golf van verontwaardiging geleid 
onder het Nederlandse volk. ‘“Verraad” en “vlucht”, dat waren de 
woorden die opwelden – uit het hart.’ Wilhelmina was niettemin 
binnen enkele weken ongekend populair geworden in bezet Neder-
land, en De Jong nam alvast een voorschot op het historische oor-
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deel over de oorlogskoningin. ‘Indien ooit een besluit van Koningin 
en de regeering is te prijzen geweest, dan is het wel de historische be-
slissing om van Engelschen bodem uit, den strijd voor de bevrijding 
van Nederland voort te zetten. Koningin Wilhelmina kan van Lon-
den uit de haren aanvuren en leiden. Het is een verschil als tussen 
nacht en dag, en er zal geen goed Nederlander zijn of hij zal het nu 
van ganscher harte goedkeuren dat de hoogste Nederlandse gezags-
dragers aan den greep van den vijand zijn ontsnapt.’130 

Je maintiendrai is vanaf het eerste deel opgezet als seriewerk. De 
Jong verkreeg de toestemming van Pelt om typistes geselecteerde 
tekstfragmenten te laten overtypen. Zo bouwde hij steeds een be-
stand op van enkele duizenden fiches. Als er weer een oorlogsjaar 
van mei tot mei was verstreken, ordende hij dit materiaal thema-
tisch-chronologisch en typte hij zijn tekst in sneltreinvaart uit. Dat 
kostte hem in de zomermaanden een paar weken tijd, verdeeld over 
de avonduren en dagen dat hij geen diensten draaide bij Radio 
Oranje.131 Medio juli 1942 leverde De Jong het manuscript op voor 
het tweede deel, dat uitkwam in november.132 Het derde deel ging 
over de periode mei 1942 tot mei 1943. De Jong voltooide dit manus-
cript in oktober, maar het verscheen pas in april 1944. Hij had het 
voorbereidend materiaal voor het vierde deel over de periode mei 
1943 tot D-Day op 6 juni 1944 compleet toen Zuid-Nederland half 
september 1944 werd bevrijd. Vanwege de hectiek op kantoor typte 
hij het manuscript echter pas uit in de eerste weken na de bevrijding. 

Je maintiendrai is evenwichtiger en feitelijker geschreven dan 
Holland fights the Nazis, maar steunt op gebrekkig en eenzijdig bron-
nenmateriaal. De auteur voer blind op de ondergrondse pers die ‘het 
Nazivuil van Nederlands geestelijk erf ’ bezemde.133 Zijn verzetspro-
paganda droeg bij aan een bredere verspreiding van de illegale pers 
door de gebeurtenissen van het afgelopen oorlogsjaar te schetsen aan 
de hand van verslaggeving van de civiele frontlinie. De drie vervolg-
delen kunnen worden gelezen als een hoofdredactioneel commen-
taar op berichtgeving van illegale verslaggevers op locatie in bezet 
gebied.

De Jong legde zichzelf strenge zelfcensuur op, maar zocht bij 
zijn oproepen tot heroïsch verzet de grenzen van het toelaatbare op. 
Hij kon zich onder eigen naam nog feller en retorischer uiten dan 
in zijn patriottisch radiowerk en de geallieerde strooibladen. Toch 
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stonden de vijf verzetstitels van De Jong als RVD-ambtenaar onder 
controle van de Psychological Warfare Division (PWD) die tijdens de 
oorlogsjaren verantwoordelijk was voor al het propagandamateriaal 
dat in welke taal dan ook werd verspreid in bezette landen. Beide 
titels van De Jong kunnen dus worden beschouwd als een verkapte 
regeringsopdracht. Pelt zal zijn manuscripten voor publicatie heb-
ben gescreend, al zijn daar in de bronnen geen aanwijzingen voor 
gevonden.134

In mei 1942 schreef De Jong zijn ouders in omfloerste termen dat 
er plannen waren voor een Amerikaanse, Spaanse en Portugese uit-
gave van zijn seriewerk.135 Die verwachting werd niet ingelost, maar 
er volgde wel een Engelstalige editie. De aanleiding was dat de direc-
teur van het NIb (Nederlands Informatie Bureau) in New York, J.H. 
Huizinga (zoon van de beroemde historicus), begin januari 1943 
honderd exemplaren van het tweede deel bestelde.136 Hij kon met het 
Nederlandstalige boek in Amerika echter niet uit de voeten. Twee 
maanden later bestelde hij vijfhonderd exemplaren van het Engels-
talige Holland fights the Nazis, maar de titel was niet meer voorradig 
en bovendien volstrekt achterhaald vanwege de eerste twee delen 
van Je maintiendrai.137 De genaturaliseerde Joseph W. Stoppelman 
was bereid een vrije, licht geactualiseerde bewerking van deze eerste 
twee delen te schrijven.138 De schaduwauteur kortte de inhoud met 
de helft in en voegde enkele achtergronden toe voor de Amerikaanse 
lezer die niets over het kleine Europese land wist. The lion rampant. 
The story of Holland’s resistance to the Nazis verscheen eind 1943 bij 
Querido in New York. Het was gedrukt in Londen waar De Jong, 
die vermeld bleef als eerste auteur, de eindredactie had verzorgd.

De stijl is even patriottisch als van het origineel. Ook Stoppel-
man beweerde dat de officiële Duitse opgaaf van circa 740 mensen 
die bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 waren 
omgekomen veel te laag was.139 Hij dikte de misdadigheid van de 
Duitse aanval maar al te graag aan door opnieuw te benadrukken 
dat er nog altijd cijfers circuleerden van 20.000 tot 30.000 doden.140 
Pas in 1979 zou De Jong dit cijfer in Het Koninkrijk corrigeren; de 
werkelijke cijfers lagen tussen de 600 en 900 burgerslachtoffers.141 In 
de meest recente literatuur uit 2006 wordt het aantal van circa 850 
doden en circa 79.600 daklozen aangehouden. Het cijfer over het 
aantal daklozen is dus sinds 1940 hetzelfde gebleven en de oorspron-
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kelijke opgave van het aantal doden door de Duitsers ligt niet meer 
dan honderd slachtoffers lager dan het definitieve cijfer.142

The Lion rampant sloeg nauwelijks aan. Het bleef tot het eind 
van de oorlog leverbaar en een tweede druk is nooit verschenen. De 
plannen om een Engelstalig vervolgdeel over de laatste drie oorlogs-
jaren uit te brengen, zijn nooit uitgevoerd.143 In de zomer van 1944 
distribueerde de RVD enkele honderden exemplaren, die Stoppel-
man tegen gereduceerde prijs van de hand deed en gratis leverde aan 
openbare bibliotheken en middelbare scholen. Bij de bevrijding res-
teerden nog 1250 exemplaren in Amerika die Stoppelman via de RVD 
verramsjte voor de Nederlandse markt.144

Het Nederlandstalige Je maintiendrai vond wel gretig aftrek. De 
leeshonger naar boeken over de oorlog was groot. In de eerste na-
oorlogse jaren was De Jongs serie het enige overzichtswerk over de 
bezettingsperiode 1940-’44. De eerste drie delen werden eind 1944 
herdrukt in een vuistdikke bundel van 1136 bladzijden voor het be-
vrijde Zuiden. De oplage moet vanwege de papierschaarste beperkt 
zijn geweest, en De Jong wist dat de houdbaarheidsdatum van zijn 
geëxalteerde bewieroking van het verzet overschreden was. In het 
vierde deel kondigde hij aan geen afsluitend deel over het vijfde oor-
logsjaar te zullen uitbrengen, omdat zijn bronnen in oorlogstijd veel 
te eenzijdig waren.145

Decennia later zou De Jong zich zeer kritisch uitlaten over zijn 
heroïsche verzetstitels die ‘nogal aan de oppervlakte’ waren gebleven 
en waar eigenlijk ‘niets in’ stond. In Londen was het wishful thin-
king geweest, en zijn kroniek was dan ook ‘een lachertje’, niet meer 
dan een ‘een historisch curiosum’. Bij de voltooiing van zijn levens-
werk evalueerde hij dat zijn Londense serie slechts in twee opzichten 
van betekenis was geweest: het had hem gedwongen een eerste struc-
tuur aan te brengen in zijn kennis over bezet Nederland en hij had 
erdoor geleerd met grote snelheid een boek te componeren.146

huiS en hAArd 

Het echtpaar De Jong leefde ‘met het gezicht gekeerd naar Holland’ 
in een voortdurend knagend gevoel van heimwee.147 Ze misten de 
‘oude wereld’ en de vanzelfsprekende omgang met familie en vrien-
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den.148 Ze hadden afgesproken in december 1940 niets aan de feest-
dagen te doen. ‘Het resultaat was natuurlijk dat we op het laatste 
moment naar de winkels renden en in de bus Sinterklaasgedichten 
maakten’, schreef De Jong naar het thuisfront.149 ‘Als je maar blijft 
geloven aan Sinterklaas!’, drukte hij Jeannetje op het hart. Hij be-
loofde zijn 10-jarig zusje ‘voor elk mooi rapport’ een rijksdaalder. 
‘Dan kun je, als we elkaar weer zien, misschien wel een fiets voor 
kopen.’150

South End Road 91 was te klein met een baby. Begin mei 1941 
verhuisde het jonge gezin vier nummers verderop naar een groter 
gemeubileerd huis met drie verdiepingen en een tuin. De vrouw 
des huizes was met de kinderen uitgeweken naar Devon in Zuid-
west-Engeland. Haar man bleef in Londen werken en woonde door 
de week in het vrijstaande achterhuis boven de garage. Ze betaalden 
de verhuurder slechts 30 shilling per week voor het achttiende-eeuw-
se cottage op nummer 99 op de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze 
voor zijn vrouw geheim zouden houden dat zijn secretaresse bij hem 
introk.151

De familie De Jong leefde in Londen als een welvarend expatriate 
gezin. Er was geen voedseltekort. Sommige levensmiddelen waren 
niet te krijgen, maar de prijzen waren niet hoger dan in Nederland 
voor de bezetting.152 De kostwinner had door de oorlogsomstan-
digheden een onverwachte carrièrestap gemaakt. Vanaf 1 juli 1940 
ontving hij een vast salaris van 6 pond per week, inclusief vergoe-
ding voor representatie. Eind 1940 kreeg De Jong 20 procent opslag, 
waardoor hij het equivalent van f 100,- per week verdiende, bijna 
twee keer zoveel als bij De Groene Amsterdammer.153 De Jong was als 
ambtenaar in oorlogstijd vrijgesteld van inkomstenbelasting en kon 
in zijn burgerfunctie niet als dienstplichtige worden opgeroepen 
voor indiensttreding bij de Prinses Irene Brigade, de bescheiden Ne-
derlandse krijgsmacht die in Engeland werd opgebouwd.154

Op 6 september 1941 schonk Loe zijn vrouw ‘Een winter aan zee’ 
van Adriaan Roland Holst ter herinnering aan hun tweejarig hu-
welijk.155 Hij had het lange gedicht in de bibliotheek van het Bri-
tish Museum gekalligrafeerd in een leeg receptieboek van geschept 
papier.156 Op haar verjaardag deed hij zijn vrouw een pick-up ca-
deau, zodat ze op zondagmiddag bij het haardvuur klassieke muziek 
konden beluisteren.157 Ze kwam ’s middags naar de stad als ze thuis 
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oppas kon regelen. Dan brachten ze een halfuur samen in een park 
door; langer stond het werk van Loe niet toe. 

Liesbeth vond het leven dodelijk saai.158 Ze had het liefst als psy-
chiatrisch-sociaal werkster aan de slag willen gaan, maar de baby was 
een handenbinder. In oktober 1940 werkte ze in de middaguren als 
vrijwilligster in een tehuis voor daklozen waar ze Joost in de kin-
derwagen mee naartoe kon nemen.159 In het najaar van 1941 begon 
ze een crèche aan huis. Ze kreeg vier kinderen toegewezen via de 
Sociale Dienst.160 De zorg voor Joost kon ze enkele maanden over-
laten aan de Duits-Joodse immigrante Hilde die zij kost en inwo-
ning boden. Ze stopte met de crèche in de laatste maanden van haar 
zwangerschap van hun tweede zoon. Thijs werd op 25 oktober 1943 
geboren. Het gebeurde tijdens een luchtaanval, waardoor de dokter 
pas arriveerde op het moment dat Loe de navelstreng wilde door-
knippen. Zodra de kust veilig was, sjeesden ze in een taxi naar het 
ziekenhuis, terwijl de vader de baby in een rol watten gewikkeld op 
schoot hield.161

De Jong vond de ‘onharmonisch’ samengestelde Nederlandse 
bannelinggemeenschap in Londen, die zo’n 6000 zielen telde, ‘een 
zeer kleine wereld - en geen gelukkige’.162 ‘We hebben hier geen 
echte vrienden, wat jammer is, ook al houd je nog zoveel van elkaar’, 
schreef hij in februari 1941 aan het thuisfront in Amsterdam.163 Er 
werd veel geklaagd en geroddeld en onderlinge haat en nijd vierde 
hoogtij.164 In de zomer 1943 werd het Netherlands House geopend 
waar landgenoten elkaar in een ontspannen sfeer konden ontmoe-
ten.165 De Jong kwam er vrijwel nooit.166 Het echtpaar De Jong on-
derhield eigenlijk alleen contact met enkele collega’s van kantoor.167 
Meijer Sluyser had met De Jong ‘samen wel iets beleefd’ – hij doelde 
met zijn understatement op hun vlucht uit IJmuiden – en ze waren 
‘zeer goede vrienden gebleven, waarschijnlijk omdat we elkaar niet 
overlopen’.168 Hans Gomperts was de enige die wel eens vaker op 
bezoek kwam. Een enkele keer legde het echtpaar De Jong een be-
leefdheidsbezoek af bij de Polaks die zo gastvrij waren geweest in de 
eerste weken van hun verblijf in Londen.169

Gasten uit Nederland waren daarom meer dan welkom. Ze kon-
den hun in hun cottage aan South End Road 99 riante logies aan-
bieden op de twee bovenkamers die ze erbij mochten huren. In 1943 
verbleef Jan de Hartog anderhalve maand bij hen, maar die logeer-
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partij werd geen succes. Loe kende deze gevierde auteur van Hol-
lands Glorie, een patriottisch verhaal dat in oorlogstijd in bezet Ne-
derland werd stukgelezen, via Willy Pos. De Engelandvaarder had 
een schot in zijn been opgelopen bij zijn ontsnappingstocht in de 
Pyreneeën. De Hartog logeerde in de voorkamer, die een afgesloten 
helft van de woonkamer vormde. De grote verhalenverteller bracht 
een ‘echt Hollandse sfeer’ in huis, maar was veeleisend omdat hij 
overdag sliep en ’s nachts schreef. Elke avond las hij de verhalen voor 
die hij de vorige nacht had geschreven. Hij werkte in die tijd aan 
Gods geuzen dat na de oorlog zou verschijnen.170 De Jong vond ze 
‘een tikje te mooi’.171 

De Amsterdams huisarts Ben Sajet die in mei 1941 een paar dagen 
bij hen had gelogeerd op doorreis naar Amerika was veel beter be-
vallen. De Jong hoorde deze Joodse Engelandvaarder die hij be-
schouwde als een ‘geestverwant en richtingsgenoot’, uit over bezet 
Nederland en over tante Alida met wie hij als sDaP-fractiegenoot 
in de Amsterdamse gemeenteraad had gezeten. De Joodse huisarts 
had zich geërgerd aan zijn collega’s die niet eens hadden overwogen 
collectief op te stappen toen de vier Joodse leden in december 1940 
gedwongen werden te vertrekken.172

Kort daarna ontving Loe de Jong eindelijk bericht van zijn tante 
Alida. Het was de meest informatieve brief die hij in Londen onder 
ogen kreeg. Ze was ‘ernstig verkouden’ geweest, ‘zo zelfs dat de dok-
ter het nodig oordeelde mij naar het ziekenhuis te sturen’ [De Duit-
sers hadden het gehele Amsterdamse kader van de NVV opgepakt 
wegens verdenking van de organisatie van de Februaristaking van 
1941 en hen kort erna weer op vrije voeten gesteld]. ‘Mijn verblijf 
aldaar was gelukkig [Alida de Jong moet korte tijd hebben vastgeze-
ten in het Huis van Bewaring aan de Amstelveenseweg of het Klein 
Gartmankantoor]’, stelde de tante haar neef gerust. De ‘zusters’ [de 
cipiers] waren lief en de doktoren nog hartelijker. Geopereerd ben 
ik niet. Vermoedelijk is daarom het herstel zo vlot verlopen.’173 Zijn 
tante was dus niet gemarteld bij de ondervraging en er was geen 
proces of veroordeling geweest. Ze vervolgde dat ‘de firma [Tweede 
Kamer in Den Haag] voor wie ik reisde’ niets had te doen, terwijl 
de reizigers hun salaris [als volksvertegenwoordigster] toch kregen 
uitbetaald. Ook in het ‘Amsterdamse filiaal [de gemeenteraad]’ was 
de ‘productie stopgezet’. ‘Eenmaal komt de vrede [Hitler-Duitsland 
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zou van de kaart worden geveegd]’, verzuchtte ze.174

Loe de Jong ontving in Londen een tiental brieven van zijn 
vader.175 In het eerste oorlogsjaar duurde het twee tot vijf maanden 
voor antwoord werd ontvangen op een eerder geschreven brief.176 Sal 
en Liesje kregen op de laatste dag van 1940 hun eerste zoon Abel, 
maar het postverkeer verliep zo moeizaam dat Loe de ouders pas vier 
maanden later per brief kon feliciteren.177 Begin 1942 was de ver-
traging opgelopen tot een jaar. Nu ook Amerika in oorlog was ge-
komen, verliep het postverkeer alleen nog via een fictief dekadres 
in Lissabon aan Annie [alias Liesbeth Cost Budde] en Bart [Loe de 
Jong].178 De Duitse censuur zette op elke brief aan De Jong een vet 
stempel met ‘Geöffnet, Obercommando der Wehrmacht’.179 De ge-
allieerde censuur controleerde ook. Gevoelige militaire informatie 
of ongewenste details over de morele stemming of de voedselsituatie 
in Engeland werd geschrapt. Adressant en geadresseerde putten zich 
uit in strenge zelfcensuur.

Liesbeth onderhield met haar niet-Joodse familie in Den Haag 
tot begin 1943 intensiever en uitgebreider briefverkeer.180 In juli 
1941 vroeg Godfried de Jong de Cost Buddes, wier brieven minder 
werden gecensureerd, naar Londen te schrijven ‘dat het leeven nu 
zooveel moeilijkheden heeft en zoveel spannende momenten, [dat] 
er toch een groote leegte [is], door het gemis aan de geregelde om-
gang met Lou en Liesbeth’. De foto’s van Joost stonden zo ‘dat men 
er bij ons in de kamer altijd naar ziet’. Sal en Lies ‘die prettig in de 
buurt wonen’ zagen ze geregeld. ‘De kleine Abel maakt het buiten-
gewoon goed. Hij groeit met de dag.’181 Hij stelde Loe gerust dat 
het niet slecht ging met zijn bedlegerige broer Jaap, niet wetend dat 
Loe’s oom een paar weken later zou overlijden aan een hartaanval.182

Godfried, Betsy en Jeannetje werden in september of oktober 
1941 gedwongen huis en winkel te verlaten. Ze weken uit naar de 
door de bezetter toegewezen Jodenhoek. Loe vernam dit slechte 
nieuws pas in mei 1942. Met moeite perste hij een troostende zin 
uit zijn pen: ‘Een gekke gedachte, maar inderdaad: het is maar goed 
dat dat uitputtend bedrijf eraan gegeven is. […] Lieverds, het gaat 
jullie goed. Sterkte tot we elkaar weerzien, wat vast komt, al is het 
vrees ik, niet zo gauw.’183 Zijn vader schreef zijn zoon niet wat hij de 
Cost Buddes wel vertelde. Hij was getuige geweest van de razzia van 
dinsdag 14 juli 1942 waarop ‘duizenden jongelui, en ook ouderen, 
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hoofdzakelijk joden, op straat [werden] gearresteerd of uit de huizen 
gehaald’. De paniekstemming was ‘veel erger dan op de dag van de 
capitulatie’.184
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h O O F D s t U k  4

‘Soldaat van de eather’

de Sterke formAtie vAn rAdio orAnJe 

De zeemansomroep De Brandaris was een jaar na Radio Oranje van 
start gegaan met Henk van den Broek, alias ‘De Rotterdammer’, en 
A. den Doolaard, het schrijverspseudoniem voor Bob Spoelstra of 
kortweg ‘Bob’ zoals hij zich in de ether noemde. De Jong vond hen 
‘uitstekende radiosprekers’, die ‘voortreffelijke’ programma’s maak-
ten met een ‘frisse, strijdbare en moedgevende toon’. Hij benijdde 
zijn collega’s die ondeugend nieuwtjes konden aandragen die ‘ons ter 
ore zijn gekomen’, terwijl Radio Oranje als officiële spreekbuis van 
de regering diende te zwijgen. Het gevolg was dat luisteraars afstem-
den op De Brandaris, omdat de uitzendingen goed waren, en op 
Radio Oranje, ondanks het feit dat de uitzendingen slecht waren.1

Sinds augustus 1941 trachtte Pelt dit kwaliteitsprobleem op te los-
sen door de beide omroepen te fuseren. Zijn pogingen ketsten steeds 
af op de twee leidinggevenden Lebon en Van den Broek die elkaar 
niet konden uitstaan. De Jong lag vanwege zijn indrukwekkende 
werkkracht, loyale toewijding en professioneel vakmanschap goed 
bij al zijn collega’s en hij bleef als enige buiten het conflict.2 Niet-
temin juichte hij een fusie toe, omdat hij aan den lijven ondervond 
dat de ‘zwakke formatie’ van Radio Oranje een inhoudelijk ‘mager 
geheel’ opleverde.3 Begin maart 1942 zei hij dat het ‘Brandaris-stem-
pel’ hoognodig op Radio Oranje gedrukt moest worden. Van den 
Broek wist dat hij een medestander had in deze nijvere medewerker 
‘zonder wie de officiële omroep het na enige tijd geen week zou heb-
ben kunnen bolwerken’.4

Vanwege de onderling spanningen ontstond er op de redactie een 
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welhaast onwerkbare situatie. In april 1942 voelde Den Doolaard 
zich zo gekrenkt dat hij met Lebon en Sluyser uitsluitend nog via De 
Jong communiceerde. De kemphanen maakten Van den Broek uit 
voor fascist en waren elkaar bijna in de haren gevlogen. Gerbrandy 
hakte begin oktober de knoop door. Per 2 november 1942 ging een 
gefuseerd Radio Oranje van start onder leiding van Van den Broek. 
De minister-president vond hem een ‘potentaat’, maar wel een ‘zeer 
bruikbare potentaat’. De diep gegriefde Lebon werd op wachtgeld 
gesteld.5

Het nieuwe Radio Oranje was niet anders dan een bloedtransfu-
sie van de Brandaris naar Radio Oranje. Inmiddels werkten er bijna 
zo’n honderd mensen bij de RVD – bijna 10 procent van het totaal 
aantal personen dat in Londen voor de regering werkte –, maar de 
groep die over de vereiste journalistieke competenties beschikte, 
bleef onverminderd klein.

Binnen een paar weken resteerden van de redactieleden van het 
oude Radio Oranje alleen nog De Jong en majoor Mr. H.J. Kruls die 
zijn Militair weekoverzicht op dinsdagmiddag voortzette.6 Stratton 
House werd ingewisseld voor Bush House in Surrey Street, een klein 
zijstraatje dat uitkwam op de Thames. De Jong vond het een ver-
ademing dat Van den Broek de redactie weghaalde uit de ambtelijke 
sfeer van het regeringsgebouw. De Europese afdeling van de bbC en 
de Political Warfare Exucutive, die ook in Bush House waren geves-
tigd, vormden een ‘fris en opwekkende’ journalistieke omgeving.7 
Het enthousiasme werd nog eens vergroot toen de geallieerde strijd-
machten eind 1942 het initiatief aan hun kant kregen nadat ze drie 
jaar in het defensief waren geweest. Montgommery dreef de Duitse 
generaal Rommel na de beslissende Slag bij Alamein uit Afrika en de 
Russen boekten in Stalingrad een spectaculaire overwinning op het 
Zesde Duitse Leger.

In 1954 evalueerde De Jong dat Radio Oranje begin 1943 een ‘be-
hoorlijk en verantwoord peil’ bereikte. De Jong hervond zijn tem-
perament bij het nieuwe Radio Oranje waar hij een veel bredere on-
dersteuning kreeg. Het viel Reyneke op dat hij zekerder en met meer 
gezag sprak.8 ‘Ik heb eindelijk de mijns inziens goede medewerkers 
gekregen’, schreef De Jong in februari 1943 naar Amsterdam.9 ‘Den 
Doolaard, Van den Broek en ik vormden met z’n drieën als het ware 
de kern van Radio Oranje’, zei De Jong in 1993. Zijn gedrevenheid 
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paste bij de felle toon van Van den Broek en de flair van Den Dool-
aard.10 De Jongs positie als derde man stemde ook overeen met de 
leeftijdsopbouw; zijn beide superieuren waren ruim een decennium 
ouder. 

De drie anchormannen werkten samen in een kwajongensach-
tige werksfeer. Ze zochten in hun berichtgeving de grenzen op van 
wat de regering nog toestond. Van den Broek overlegde over alge-
mene beleidskwesties en gunde zijn beide senior medewerkers in de 
ether de vrijheid van het woord.11 Als meewerkend voorman bleef hij 
recente gebeurtenissen in bezet Nederland becommentariëren. De 
Jong kon uitstekend overweg met zijn nieuwe chef die velen een au-
toritaire, licht ontvlambare man vonden die moeilijk in de omgang 
was.12 De Jong waardeerde zijn plaatsvervangend chef Den Dool-
aard ‘met zijn wilde haardos’, gedragen stem en ‘wijde gebaren’, een 
aparte figuur met ‘onberekenbare, spontane, jongensachtige, altijd 
eerlijke opmerkingen’, maar vond dat hij te ver ging met zijn bloed-
dorstig-fantastische overdrijvingen over Hitler-Duitsland.13

Het nieuwe driemanschap van Radio Oranje ontdeed zich in 
broederlijke samenwerking van buitenlandcommentator Van Blan-
kenstein.14 De nieuwe chef Radio Oranje en de hoofdredacteur van 
het Londense Vrij Nederland waren al voor de oorlog gebrouilleerd.15 
Toen Van Blankenstein zich vergoelijkend uitliet over generaal Ei-
senhower, lichtte Van den Broek hem een beentje. De geallieerde 
opperbevelhebber sloot op 11 november 1942 een akkoord met de 
Franse admiraal F. Darlan, de voormalige vicepresident van het col-
laborerende Vichy-bewind. Deze samenwerking moest de geallieer-
de invasie in Frans-Marokko en Frans-Algerije veiligstellen. Begin 
december sloeg de stemming over dit monsterverbond in de Engelse 
pers om na heftige protesten van De Gaulle en felle oppositie in het 
Lagerhuis. Van Blankenstein had de lijn-Eisenhower in zijn laatste 
Buitenlands Weekoverzicht van 27 november nog volop verdedigd, 
maar Radio Oranje omarmde in de dagen erna de oppositionele kri-
tiek.16

Van den Broek ontsloeg Van Blankenstein en gaf Den Doolaard 
en De Jong de opdracht een vervangende tekst te schrijven voor het 
eerstvolgende buitenlandoverzicht. In de uitzending van vrijdag-
avond 4 december 1942 noemde De Jong Darlan een ‘opportunist’ 
en De Gaulle een ‘ferm patriot’.17 De hoofdredacteur van het Lon-
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dense Vrij Nederland bond de volgende dag in het hoofdartikel de 
strijd aan met Radio Oranje.18 De geallieerden moesten ‘niet àl te 
onpracktisch’ zijn. Eisenhower had er verstandig aan gedaan Darlan 
te gebruiken voor de geallieerde eindoverwinning; zou hij hier niet 
toe zijn overgegaan ‘dan had hij voor een krijgsraad thuisgehoord’. 
Wat hem betreft kon Eisenhower de Franse admiraal handhaven ‘als 
deze het nu verder politiek niet [zal] verkerven’.19 Gerbrandy was in 
de ministerraad van 8 december 1942 ziedend op Van Blankenstein 
met zijn ‘gevaarlijke en weerzinwekkende goedpraterij’. Hij riep 
hem op het matje en gebood hem zijn standpunt te rectificeren in 
het eerstvolgende nummer.20 In het hoofdredactioneel commentaar 
van de Vrij Nederland van 12 december 1942 staat dan ook dat Eisen-
hower in zijn ‘blijken van solidariteit’ met de admiraal ‘beslist verder 
[ging] dan eenig opportunisme kan rechtvaardigen’.21 Men mocht 
Darlan ‘slechts zóó lang gebruiken, als President Roosevelt het heeft 
voorgesteld: bij wijze van tijdelijke maatregel’. Darlan werd op 24 
december 1942 door een Franse monarchist doodgeschoten en werd 
spoedig vergeten. 

De verstandhouding tussen Van Blankenstein en het nieuwe 
Radio Oranje was voorgoed bedorven.22 Het was de tweede keer dat 
De Jong de buitenlandrubriek overnam van zijn 34 jaar oudere colle-
ga. Eind 1938 had hij er ook al aan bijgedragen dat Van Blankenstein 
zijn congé had gekregen bij De Groene Amsterdammer. Drie decen-
nia later lichtte De Jong in een apologetische noot in Het Koninkrijk 
toe dat hij ‘Van Blankensteins “toon” vaak te geforceerd optimistisch 
vond’. Hij had zelf de begrijpelijke, maar ongegronde hoop van de 
luisteraars van Radio Oranje willen beteugelen dat de oorlog spoe-
dig voorbij zou zijn.23 Achteraf bezien leek het hem misschien wel 
goed dat de rubriek van Van Blankenstein juist bij hem was terecht-
gekomen op het moment van de ommekeer in de oorlog. Tot die tijd 
waren de ‘optimistische impulsen’ van Van Blankenstein wellicht 
nog van nut geweest, terwijl De Jong daarna tegenwicht had gebo-
den aan te hooggespannen verwachtingen.24 Van Blankensteins bleef 
zijn journalistieke adagium dat de lezer meer wordt geprikkeld door 
optimisme dan door pessimisme tot het eind van zijn leven trouw, 
maar zoals zal blijken vergiste De Jong zich net zo goed over de lange 
duur van de oorlog.25 

Van den Broek schreef in zijn memoires dat hij De Jong van meet 
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af aan als de gedoodverfde opvolger had beschouwd: ‘Het Buiten-
landsch Overzicht van Van Blankenstein […] bleek herhaaldelijk 
zo weinig geschikt voor het beoogde doel en vaak zo gespeend van 
zuivere radio-kwaliteiten, dat ik Drs. L. de Jong, die sedert meer dan 
twee jaar met het voorlezen daarvan belast was geweest, verzocht in 
het vervolg ook de redactie op zich te nemen.’26 Na een paar weken 
liet Den Doolaard het buitenlandoverzicht volledig over aan De 
Jong.27 Hij was trots dat hij zich nu eindelijk meer kon ‘speciali-
seren, zodat we de hulp van die man die wel wat oud en zeurderig 
geworden was, kunnen missen’, schreef hij zijn ouders.28 Luisteraars 
die aan zijn hoge stemgeluid gewend waren, wisten niet beter dan 
dat hij de tekst van meet af aan zelf had geschreven.

Toen Van Blankenstein op 18 september 1964 overleed en de 
journalist dr. E. van Raalte De Jong belde voor commentaar, uitte 
De Jong zich uitgesproken negatief. Hij had in Londen slechts een 
keer geluncht met Van Blankenstein.29 Van Raalte wist toch ook wel 
‘hoe moeilijk het is te discussiëren met deze figuur’. De redactie van 
Radio Oranje had het optimisme van Van Blankenstein ‘vooral over 
de duur van de oorlog […] niet verantwoorde voorlichting’ gevon-
den.30 De man ging ‘altijd van zijn eigen inzichten’ uit en had zich 
nooit kunnen inleven in ‘de demonie van het Hitlerianisme’. Zijn 
glorietijd was vooroorlogs.31 De zoon van de overleden journalist, 
Heimon van Blankenstein – die in de oorlogsjaren op het departe-
ment van Economische Zaken werkte –, vond op zijn beurt dat De 
Jong ‘als journalist een kleinburgerlijke geest’ had gehad. De niet 
minder kleinburgerlijke ‘heren van Stratton House’ hadden zich nu 
eenmaal in het hoofd gehaald dat De Jong ‘toch de verstandige man 
[was] en mijn Vader de dwaze optimist’.32 

De Jong en Den Doolaard bespraken elke donderdagmiddag een 
half tot anderhalf uur met Van Kleffens de laatste ontwikkelingen in 
de internationale politiek. De minister van Buitenlandse Zaken, die 
bijna tweewekelijks met zijn Engelse collega Anthony Eden sprak, 
verschafte ook vertrouwelijke informatie die niet letterlijk in de bui-
tenlandrubriek mocht worden verwerkt.33 Een enkele keer hadden 
ze crisisoverleg als de internationale situatie gespannen was. De Jong 
leerde tijdens deze veertig tot vijftig besprekingen Van Kleffens als 
‘koele rekenmeester’ waarderen.34 Ook de minister bewaarde ‘de 
allerbeste herinnering’ aan deze bijeenkomsten. Hij gebruikte De 
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Jongs Politiek Weekoverzicht als platform om het Nederlandse volk 
inzicht te verschaffen over zijn buitenlands beleid. De journalisten 
van Radio Oranje mochten hem altijd bellen als de bbC-censuur 
passages zou willen schrappen. De oud-minister meende in 1948 dat 
een gebundelde uitgave van de buitenlandrubrieken van De Jong 
een ‘aardige kroniek van geheel de oorlog’ zou opleveren. Hun weke-
lijkse gesprekken hadden tot een ‘meedogenloze condensatie’ geleid, 
‘zodat de hoofdzaak op pregnante manier tevoorschijn kwam’.35

De Jong en Den Doolaard waren zonder twijfel de best geïnfor-
meerde journalisten over de Nederlandse buitenlandse politiek in 
oorlogstijd. De informatieve waarde van de buitenlandrubriek is 
vele decennia later echter uiterst schraal. Dat ligt aan de propagan-
distische aard en is een gevolg van de eenzijdig en gebrekkige infor-
matie in oorlogstijd. De Jong kon zich bijvoorbeeld niet herinneren 
dat Van Kleffens ooit in zijn wekelijkse besprekingen een woord had 
gezegd ‘over de kwestie van de joden en wat er met hen gebeurde’.36 
De Jodenvervolging komt in zijn buitenlandoverzicht dan ook geen 
enkele keer voor. De Jong schreef het buitenlands weekoverzicht 
33 maanden, 4 maanden langer dan Van Blankenstein had gedaan. 
Na de oorlog is geschat dat 78 procent van de Nederlanders Radio 
Oranje heeft beluisterd.37 De wekelijkse rubriek op vrijdagavond 
was in bezet Nederland de meest beluisterde radio-uitzending. De 
Jong heeft zijn naoorlogse landelijke bekendheid vooral te danken 
aan dit prestigieuze programmaonderdeel.38 Na afloop van de uit-
zending werden de oprukkende oorlogsfronten in besloten kring 
hoopvol besproken.39

De Jong vond in zijn buitenlandrubriek compensatie dat hij zich 
ten aanzien van het verzet diende te conformeren aan de regel dat 
uitsluitend personen die ondubbelzinnig fout waren, beperkt be-
schimpt mochten worden en dat niemands verzet mocht worden 
geprezen zolang niet absoluut zeker was dat zijn of haar verwanten 
niets van de Duitse bezetter hadden te vrezen.40 Van den Broek en 
Den Doolaard stonden als leidinggevenden onder directe controle 
van de ministerraad en alleen zij waren gemachtigd het woord te 
voeren over het verzet.41 Bij het oude Radio Oranje onder Lebon 
was er op dit punt geen weldoordacht redactioneel beleid gevoerd.42 
Het nieuwe Radio Oranje huldigde het standpunt dat de regering 
in Londen onvoldoende inzicht had in het actief verzet (openlijke 
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sabotage en gewapend verzet) en volgde een behoedzame koers.43 
De regeringszender beperkte zich tot het stimuleren van passief ver-
zet dat minder gevaarlijk was voor de uitvoerders. De verzetsgeest 
werd bezongen door geruisloze sabotage als vaderlandse ereplicht te 
beschouwen en alleen gecoördineerd ondergronds verzet onder be-
trouwbare leiding te sanctioneren. Radio Oranje voldeed met deze 
restricties aan de nieuwe militaire censuurrichtlijnen die de Politi-
cal Warfare Executive van het Ministery of Information in augustus 
1943 afkondigde.44 

De Jong profileerde zich als zakelijk en nuchter commentator. 
Dat paste in de geallieerde propaganda die objectiviteit suggereerde 
in tegenstelling tot de flagrante goebbelsiaanse leugens. De Strategy  
of Truth diende boven elke twijfel verheven te zijn.45 De relatieve 
openheid van de geallieerden hield de waarde van persvrijheid hoog 
die in vredestijd in democratische landen als Engeland, Amerika en 
Nederland vanzelfsprekend was.46 De reputatie van de Nederland-
se regering zou immers worden geschaad als haar spreekbuis Radio 
Oranje zich bediende van onwaarheden. 

Streven naar objectiviteit was in oorlogstijd echter geen doelstel-
ling. Na de militairen ter land, ter zee en in de lucht behoorde De 
Jong als ‘soldaat van de aether’ tot ‘het vierde oorlogswapen’.47 Zijn 
activistische journalistiek was niet gericht op waarheidsvinding, 
maar op het uitdragen van de ideologische overtuiging dat democra-
tie goed is en nationaalsocialisme slecht. Het opvijzelen van het mo-
reel van de bevolking had prioriteit boven betrouwbare objectieve 
berichtgeving. De kritische nuance was niet geheel verbannen, maar 
alle berichtgeving was ondergeschikt aan het doel om de onvoor-
waardelijke overgave van Hitler-Duitsland te bespoedigen. Radio 
Oranje verkocht vrijwel geen leugens, maar de berichtgeving wemel-
de wel van halve waarheden.48 De waarheid werd geweld aangedaan 
door overwinningen van de geallieerden over te belichten en verlie-
zen te negeren of in ieder geval te neutraliseren. Feiten waren on-
dergeschikt aan veronderstellingen en intenties; de boodschap was 
belangrijker dan de inhoud.49 

De Jong kreeg in het vernieuwde Radio Oranje een overvloed 
aan hoogwaardige informatie te verwerken. Bij de luisterdienst van 
de bbC, die uit veiligheidsredenen 50 kilometer buiten Londen was 
gehuisvest, werkte duizend man personeel. De instantie bracht da-
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gelijks het Monitoring Report voort op basis van alle beluisterde uit-
zendingen van reguliere en geheime zenders in de Europese ether die 
op wasrol werden opgenomen. Dit gestencild boekwerk van 75 tot 
100 bladzijden arriveerde ’s ochtend tegen elf uur op de redactieta-
fel.50 De schifting van relevant nieuws was een tijdrovende klus.51 De 
Jong schatte dat er in Londen hoogstens ‘enkele tientallen’ mensen 
waren die de illegale pers systematisch lazen.52 De redactie hanteerde 
als richtlijn dat 5 tot 10 uur lezen 5 minuten zendtijd opleverde.53 De 
Jong schreef zijn teksten zo kort mogelijk voor de uitzending om er 
de laatste ontwikkelingen in te kunnen verwerken. Hij liep zo’n vier 
tot acht weken achter op de actualiteit, maar zijn beeld van bezet 
Nederland was behoorlijk compleet.54 

De luisterdienst van de bbC bezorgde Radio Oranje ook een 
uitgebreide collectie langspeelplaten met redevoeringen van na-
zikopstukken als Hitler, Goering en Goebbels.55 De Jong bracht 
meermaals beroemde citaten ten gehore, zoals de Sportpalast-rede 
van Goebbels van 18 februari 1943. Voordat hij Hitlers beloften in 
zijn radiotoespraken als leugens ontzenuwde, imponeerde hij zijn 
toehoorders eerst met het massale ‘Ja!’ en ‘Sieg Heil’ dat Goebbels 
gehoor uitriep op zijn retorische vraag of zij ‘den totalen Krieg’ wil-
den. Van den Broek schatte dat het Monitoring Report Radio Oranje 
informatie opleverde waarvoor de bbC Radio Oranje jaarlijks enkele 
honderdduizenden guldens in rekening zou mogen brengen. De Ne-
derlandse overheid stelde het in 1943 voor maar de Engelse regering 
wimpelde het aanbod af. De bbC was goedkoper dan enig ander oor-
logswapen. De kosten bedroegen rond de honderd miljoen gulden, 
nog geen kwart procent van het jaarlijkse Engelse oorlogsbudget.56 

In maart 1943 bracht De Jong het hoorspel ‘De Duitse familie 
in oorlogstijd’ ten gehore met Den Doolaard en drie leden van de 
Duitse sectie van de bbC. Terwijl het cabaret de Watergeus uit 1940-
’41 het creatieve hoogtepunt vormde van Radio Oranje van voor de 
fusie, geldt dat voor dit hoorspel in de periode erna. Het hoorspel 
werd op Radio Oranje herhaald en het script viel bij de bbC Euro-
pean Service zo in de smaak dat het in een aantal talen werd uit-
gezonden. De Jong entte zijn verhaal op de roman Buddenbrooks - 
Verfall einer Familie uit 1903 van Thoman Mann. De karikaturale en 
indomme hoofdfiguur Karl, die de naam van de Führer uitspreekt 
als Hilter, herhaalt bij ieder verschrikkelijk postbericht dat er weer 
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een zoon aan het front is gesneuveld blijmoedig tegen zijn vrouw: 
‘Ist es nicht grossartig?’ Den Doolaard sprak na dit dramatische 
slot de verlossende moraal: ‘Het is alles den machtswaanzin van een 
enkel volk en een enkele man!’57 

De Jong had voor de oorlog nog een beredeneerde liefde voor 
het koningshuis uitgedragen bij De Groene Amsterdammer, maar bij 
Radio Oranje werd hij voorgoed een fervent orangist. Hij had grote 
waardering voor Wilhelmina die de constitutionele strijd aanbond 
met defaitistische ministers.58 In het eerste deel van Je maintien drai 
schreef hij dat ‘de redevoeringen van de Koningin voor Radio Oran-
je waar heel Nederland gespannen en verheugd naar luistert, op de 
grammofoonplaat worden opgenomen om er telkens en telkens 
weer naar te luisteren en naar te laten luisteren’. Er ging grote troost 
en bemoediging uit van haar redes.59 

Wilhelmina was in Londen een ‘hoge, verre figuur’ geweest tot 
De Jong haar ‘klare, warme stem [die richting geeft] aan ons voe-
len, aan ons denken, [en] aan ons doen’ op 30 augustus 1942 mocht 
aankondigen.60 De koningin sprak die dag ter gelegenheid van haar 
62ste verjaardag. Van den Broek had de koningin in maart 1942 ge-
adviseerd haar toespraken voor Radio Brandaris niet eerst op te laten 
nemen, maar direct voor de microfoon uit te spreken. Sinds die tijd 
hield ze haar redevoeringen altijd live en klonk haar enthousiasme 
beter door.61 De Jong feliciteerde in zijn radiorubriek ‘Bericht uit 
Ottowa’ het Nederlandse volk met de ‘nieuwe oorlogstelg’ Mar-
griet die op 20 januari 1943 werd geboren. Vertederd voedde hij het 
nationaal sentiment met de onschuld van het ideale Oranjegezin. 
Kroonprinses Beatrix had steeds een broertje gewild, maar nu Irene 
was geboren, had ze gezegd dat ze ‘het liefste zusje van de wereld’  
was.62

De Jong dweepte met de vorstin in haar rol als onverzettelijk 
staatshoofd, maar hij vond dat Wilhelmina ‘wat de duur van de oor-
log betrof, in haar toespraken aan de optimistische kant’.63 Het was 
volgens hem ook onjuist van haar geweest om in de lente van 1944 
te blijven spreken van ‘ons heldenvolk’.64 Hij beschouwde het echter 
als ‘een heel menselijke reactie’ dat ze het onverdraaglijke idee dat de 
meerderheid van het Nederlandse volk niets tegen de bezetter had 
ondernomen, uit haar bewustzijn had gebannen. Hij wilde daar ach-
teraf ‘niet kritisch over oordelen’, schreef hij in zijn autobiografie. 
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Zelf had hij het beeld van een heldhaftig volk in de zomer van 1942 
verloren.65

‘Jullie Aller loe’ 

‘We zijn ontzaglijk blij met alle levenstekens’, begon Loe de Jong 
in februari 1943 een brief aan zijn ouders. Hij had bijna een half-
jaar niets meer uit Amsterdam vernomen. ‘Hoe heet de kleinste van 
Lies. Is het een meisje? [Daan de Jong, geboren 23 augustus 1942]. 
Ben natuurlijk ontzettend ongerust. Jullie begrijpen het wel. Er zijn 
al zoveel slechte berichten gekomen. […] Dat machteloze gevoel 
is werkelijk heel erg.’ De banneling zocht troostende woorden. ‘Je 
komt in zulk een tijd nog dichter tot elkaar dan in gewoone tijden. 
Joost is een schat.’ Bemoedigend sloot hij af: ‘Houdt allemaal het 
vertrouwen in de toekomst die we samen zullen opbouwen en die 
steeds nader komt. Wat zal het weerzien een geluk zijn. Dit is nog 
maar een duizendste van wat ik zou willen schrijven. Kussen en om-
helzingen voor jullie allemaal, jullie Loe.’66

In een volgende brief uit maart 1943 vertrouwde De Jong zijn ou-
ders als eersten toe dat er een tweede kind op komst was. De rest van 
de brief schreef hij in het luchtledige. Er klonk radeloosheid in door. 
‘Ik kan jullie niet zeggen met hoeveel spanning we de toekomst te-
gemoet zien! Maar ’t is voor jullie zo onbegrijpelijk veel moeilijker, 
vooral voor G[odfried] en B[etsy] en zoo, aan wie ik iedere dag denk 
met angst in het hart. En aan zoveel anderen. Dat machteloze gevoel 
van niets kunnen doen. Nog niets, tenminste. We weten wel hoe ie-
dere dag telt en dat drukt ons veel bij ons moeilijke werk. Inderdaad; 
waarom is het ons bespaard gebleven? We zullen het later met jullie 
allemaal proberen goed te maken.’ Hij sprak zijn ouders moed in. 
‘Ik denk iedere dag aan jullie en als vader me niet zo ongodsdienstig 
had opgevoed, zou ik iedere dag voor jullie bidden. Je begrijpt wel 
wat ik bedoel. ’t Is een vreselijke tijd, maar we moeten hierna samen 
nog iets beters hebben. Kussen voor jullie en Jeannetje en alle, alle 
anderen. Grootvader & grootmoeder, ooms en tantes. Schrijf kort 
of ze er allemaal nog zijn. De onzekerheid is ’t ergste. En schrijf hoe 
’t met de vrienden gaat, allemaal en zeg hun dat we iedere dag ook 
naar hen terugverlangen. O, die dagen van weerzien die komen! Kop 
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op maar, allemaal, heb kracht en vertrouwen. Jullie aller Loe.’67

De brief werd in Amsterdam ontvangen met een aangehecht 
bericht van Die Auslandsbriefprufstelle dat beantwoording bij ver-
ordening verboden en strafbaar was. Voortaan diende briefverkeer 
met familie in vijandelijk gebied te verlopen via het Deutsche Rote 
Kreuz in Berlin SW 61, Blücher Platz 2. De geadresseerde moest zijn 
adresgegevens vermelden op een bijgevoegd formulier om onder 
bijzondere voorwaarden in contact te mogen treden.68 Godfried de 
Jong omzeilde de censuur door de Cost Buddes uit Den Haag te 
vragen zijn brief naar Londen te verzenden. Deze brief van 3 april 
1943 werd zijn laatste. 

Opa Aleng was op 8 maart overleden.69 ‘Het is niet het ergste 
wat een mensch in deze tijd op 80-jarige leeftijd kan overkomen.’ 
Zijn schoonvader had op zijn sterfbed nog al zijn kinderen om 
zich heen gehad. ‘Dat komt heden, niet veel voor.’70 Godfried was 
voor het eerst openhartig tegen zijn zoon over de onleefbare situatie 
voor Joden. ‘Dinsdagnacht [30 maart 1943] om half twee zijn mijn 
schoonmoeder [Oma Jansje Aleng-de Wolff] en mijn schoonzuster 
[haar tweede dochter Roosje (Lien) Kan-Aleng] van bed gehaald. 
Die helden konden die twee vrouwen best aan.’ De vrouwen ver-
dwenen naar Westerbork waar zijn schoonzuster haar zoon Maurits 
Kan zag die zij precies op de dag af een jaar niet had gezien. De 
briefschrijver wist niet dat zijn 77-jarige oma Aleng op de eerstvol-
gende dinsdagtrein vanuit Westerbork op transport werd gesteld 
naar Sobibor.71 Haar dochter Roosje kwam 49 dagen later in diezelf-
de gaskamers om het leven.72 Maurits Kan zou rond 31 mei 1945 in 
Bergen-Belsen om het leven komen.73

De vader van Loe de Jong zette de lijst voort van familieleden 
die ze moesten missen. ‘En dan die kwestie met Sal en Lies. Ik zal 
daar maar niet over schrijven. Dat kan beter mondeling zodra U 
bij ons komt.’74 Hij hield geheim dat Sally en Lies waren gevlucht 
en hun kinderen hadden laten onderduiken, maar Loe de Jong had 
het nieuws al langs andere weg vernomen.75 Een bekende had hem 
geschreven dat het niet onmogelijk was dat ‘Liesje […] en haar man 
nog in de buurt van Parijs wonen, maar geen gelegenheid tot schrij-
ven hebben. De kleine neefjes [Abel en Daan] zijn uitstekend en 
hebben het erg goed.’76 Loe’s vader eindigde met een nauwelijks ver-
holen hulpvraag: ‘Komt U maar spoedig bij ons.’77 

4   ‘ s o l d a a t  v a n  d e  e a t h e r ’



118

d e e l  1   1 9 1 4 - 1 9 4 5

De brief zou Londen nooit bereiken.78 Na een jaar zonder corres-
pondentie uit Amsterdam ontving De Jong begin augustus 1943 op-
eens een brief van het Rode Kruis die zijn schoonfamilie Cost Budde 
uit Den Haag had doorgestuurd. Hij was op vakantie aan de zuid-
kust in Cornwall toen hij las dat zijn ouders en zusje op 26 mei naar 
Westerbork waren overgebracht. De brief had er twee maanden over 
gedaan. Hij maakte lange wandelingen langs de kliffen, tuurde naar 
de overkant van het Kanaal en trachtte het bericht tot zich te laten 
doordringen. ’Wat daar zou gebeuren, kon ik vermoeden, durfde ik 
vermoeden’, schreef hij in zijn autobiografie.79 Hij moest steeds den-
ken aan Szmul Zygielbojm, een Jood die uit het getto van Warschau 
was ontsnapt en als lid van de Poolse Nationale Raad in Londen 
talloze berichten over de systematisch massamoord naar buiten had 
gebracht, waar hoogstens passief op was gereageerd.80 De man had 
op 12 mei zelfmoord had gepleegd. De enige Britse krant die zijn 
afscheidsbrief op 1 juni onder aan pagina vijf had afgedrukt was de 
News Chronicle. Eigenlijk ‘wist ‘De Jong pas sinds die tijd wat de 
Endlösung inhield, schreef hij later in Het Koninkrijk.81 Documenten 
waarin gesproken wordt over gaskamers, hadden op de redactie ook 
zijn bureau bereikt.82 ‘Ondragelijk was het aan te nemen dat vader, 
moeder en Jeannetje op die manier van het leven waren beroofd.’83 
Hij was er ‘nagenoeg zeker’ van zijn familie nooit meer terug zou 
zien, benadrukte hij nog eens in 1990.84 Een laatste restje hoop dat ze 
elkaar ooit zouden weerzien, kon hij niet uitsluiten. Die redenering 
stagneerde steevast in de gemeenplaats dat de gedeporteerden het 
daar ‘in het Oosten bijzonder moeilijk’ zullen hebben.85 

Tot deze slechte tijding over zijn ouders en zusje had hij de drei-
ging van Jodenvervolging verdrongen, schreef hij in zijn Herinne-
ringen. In Londen was er ‘maar één factor […] die telde: de oorlog’. 
In zijn toenmalige taakopvatting over evenwichtige berichtgeving 
speelde de Jodenvervolging een ondergeschikte rol. Dat hij zo wei-
nig alert was, verklaarde hij ook uit het feit dat hij in Nederland voor 
de oorlog nauwelijks last had gehad van antisemitisme. De waar-
schuwingen van Sam de Wolff hadden hem in zijn studententijd 
niet overtuigd. Hij meende dat ook had meegespeeld dat hij jaloezie 
had gevoeld voor zijn broer, dat hij ‘niet echt’ van zijn zusje hield 
en ‘van mijn vader en moeder moest ik [..] niet veel hebben’.86 In 
1996 voegde hij er nog eens stellig aan toe: ‘Van Jeannetje had ik niet 
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gehouden.’87 Dit zelfbeeld van De Jong wordt weersproken door 
de hierboven aangehaalde brieven aan zijn familie. Uit de citaten 
spreekt oprechte bezorgdheid en liefdevolle troost.88 

Terug in Londen las hij op de redactie van Radio Oranje rap-
porten over de vernietigingskampen die Gerhard Riegner, de verte-
genwoordiger van het World Jewish Congress in Genève, naar Lon-
den had doorgestuurd.89 Het gaf een nauwkeurige beschrijving van 
kamp Auschwitz-Birkenau, inclusief de selecties en de gaskamers. 
De Jong beschouwde het als ‘al te waarschijnlijk dat al zijn familiele-
den daarnaar waren gedeporteerd’.90 Hij deed een vergeefse poging 
om het beleid via Gerbrandy te beïnvloeden toen de minister-pre-
sident hem begin december 1943 uitnodigde voor een weekend op 
zijn buitenhuis ten noorden van Londen.91 Hij had grote waardering 
voor de onverschrokken minister-president die een ‘gevoelsmens 
[was], volkomen doordrongen van het misdadige karakter van het 
nationaal-socialisme’. Gerbrandy was ‘diep ontsteld’ en leek aanvan-
kelijk overtuigd van de vergassing, maar later ook weer niet.92 Een 
halfjaar eerder had de minister-president ook al het rapport gelezen 
over de Tötungsanstalten met het ooggetuigenverslag van de ss’er 
Kurt Gerstein over massavernietiging met Zyklon-B-gas.93 Daarin 
stond dat reeds 6,5 miljoen mensen waren vermoord, onder wie 4 
miljoen Joden en 2,5 miljoen krankzinnigen en intellectuelen.94 Vol-
gens De Jong bleef de premier twijfelen aan het waarheidsgehalte. 
Hij was daar geen uitzondering op, want ‘onder de Nederlanders 
buiten Nederland waren maar zeer, zeer weinigen die de realiteit van 
de massamoord accepteerden’.95

Kort daarna, eind 1943 of begin 1944, kreeg De Jong via Bureau 
Inlichtingen (bI) een rapport onder ogen van een Joodse arts uit 
Westerbork, getiteld ‘De ondergang van het Nederlandsche Joden-
dom’. Het dateerde waarschijnlijk uit april 1943. De anonieme au-
teur gaf een nauwkeurige beschrijving van de hem bekende feiten. 
Het zenuwslopende verblijf van de Joden in dit doorgangskamp en 
de goederentrein die wekelijks lichtingen van plusminus 1200 perso-
nen naar Auschwitz vervoerden, wekten grote achterdocht. De arts 
vermoedde dat de ongelukkigen meteen na aankomst werden ge-
splitst en in verschillende kampen werden ondergebracht. De Joodse 
Raad had slechts duizend brieven van de tot dan toe 60.000 gede-
porteerden ontvangen. Ze schreven dat ze een ‘behoorlijke behan-
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deling’ kregen, maar hard moesten werken en weinig te eten kregen. 
De rapporteur was het een raadsel waarom er ‘geen nieuws [was] 
van gedeporteerde kinderen, van ouden, van zieken’.96 Loe de Jong 
vermoedde toen geen moment dat de tekst door zijn tweelingbroer 
was geschreven.

 Loe de Jong was duidelijk over het noodlot van zijn familie in 
een brief van 18 september 1944 aan zijn schoonouders Cost Budde 
die Loe Tas hun als MG-officier op 25 mei 1945 persoonlijk bezorgde. 
Hij vond het ‘een onbegrijpelijke gedachte’ dat hij nu eindelijk on-
gecensureerd en rechtstreeks kon schrijven. Hij ging ervan uit dat hij 
niemand van zijn familie terug zou zien, ook Sally en Lies niet.97 ‘Ik 
heb geen woorden voor dit verdriet en gemis – nu, hoe sterk ook, 
nog onwezenlijk en veraf, straks onmiddellijk en nabij.’ Eventuele 
hoop nam hij bij voorbaat weg.98 ‘Ik geloof niet dat ik al te pes-
simistisch ben wat het lot betreft dat hen in Polen heeft gewacht. 
Daarvoor heb ik te veel authentiek materiaal uit het Oosten onder 
ogen gehad.’99 

Toen Auschwitz op 27 januari 1945 werd bevrijd door het Sovjet-
leger, kwamen de berichten met bewijzen van massavernietiging op 
gang. Henri Sandbert berichtte in de Radio Oranje-uitzending van 
3 februari 1945, op basis van een artikel in de Daily Express, over vijf 
miljoen mensen in Auschwitz.100 De Moskouse correspondent Aleric 
Jacob sprak over gaskamers die als garages waren gecamoufleerd en 
over elektrische ovens waarin enkele honderden mensen tegelijker-
tijd waren gedood die van 1941 tot 1943 in vijf tot acht treinen per 
dag waren aangevoerd. De feiten klopten niet exact, maar de rege-
ringszender deed voor het eerst tot in detail verslag van de Holocaust 
zonder verbloemend taalgebruik.

In april 1945 kreeg Loe de Jong bezoek van Hugo Pos, een neef 
van zijn vriend Willy, die uit Auschwitz was bevrijd en via Londen 
terugkeerde naar Nederland.101 Hij vertelde dat Sally in de herfst van 
1943 in Auschwitz was gearriveerd. Liesje was meteen naar Birkenau 
doorgestuurd en daar overleden.102 Sally had er – net als Hugo Pos – 
gewerkt als arts, de beroepsgroep die over het algemeen voldoende 
te eten kreeg om te overleven. Hij was vlak voor de bevrijding van 
Auschwitz door de Russen met de dodenmarsen naar het Westen 
geëvacueerd.103 Mogelijk leefde Sally nog.

Kort na dit onverwachte bezoek sprak De Jong over de Jodenver-



121

volging in een van zijn voorgelezen ‘Engelse brieven’ die Radio Her-
rijzend Nederland kort na 11 april uitzond vanuit Eindhoven: ‘Van 
de meer dan 100.000 Joodsche medeburgers die uit Nederland zijn 
gedeporteerd, zijn verreweg de meesten vermoord, en wel in hoofd-
zaak in het kamp Auschwitz, in Polen.’ De Jong noemde gefingeerde 
doucheruimten die gaskamers waren.104 Aan bovengenoemde jour-
nalist Alaric Jacob ontleende hij de mare dat de beenderen van de 
verbrande lijken als kunstmest hadden gediend in de groentetuin 
van ss-bewakers. Hij vermeldde wel juist dat de sieraden ná vergas-
sing en vóór verbranding van de lijken waren geroofd.

De Jong probeerde de gruwelen van de Holocaust voor zijn 
publiek begrijpelijk te maken. ‘Een kleine leugen wordt doorzien, 
schrijft Hitler ergens in Mein Kampf, een groote wordt aanvaard. 
Wreedheid wordt verafschuwd, maar de oceaan van wreedheid 
waarin tienduizenden Duitschers behaaglijk hebben rondgezwom-
men – dat kunnen we eigenlijk niet bevatten.’ Hij voorspelde dat 
‘later, jaren later, vele misschien de neiging [zullen] krijgen, voor die 
onaangename, want eischenstellende waarheid, de oogen te sluiten’. 
Hij verbond er een morele boodschap aan, die in het licht van zijn 
latere levenswerk als een persoonlijke opdracht kan worden begre-
pen: ‘Onze taak is het, onze taak als Nederlanders, onze taak als 
menschen die gestreden en geleden hebben, om de waarheid inzake 
Duitschland te blijven verkondigen.’105 Drie weken na de bevrijding 
liet De Jong in de studio in Londen Eduard L.K. Zeldenrust aan de 
microfoon.106 De eerste luitenant vertelde dat hij in de zomer van 
1944 voor het eerst had gehoord over vergassing en verbranding in 
Auschwitz. Daarmee waren ook de luisteraars van Radio Oranje 
geïnformeerd dat er in Auschwitz ‘meer dan 100.000 Nederlanders 
[waren] vermoord’.107

verlAngen nAAr de BevriJding

Höhere ss- und Polizeiführer Rauter verbood vanaf 13 mei 1943 het 
bezit van alle radiotoestellen. Wie op 20 oktober 1943 nog over een 
radio beschikte, werd vervolgd. Het radioverbod was een paarden-
middel om de bevolking onwetend te houden. In wezen onderken-
den de Duitsers dat de geallieerde propaganda van tweemaal een 
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kwartier Radio Oranje per dag sterker was dan de gelijkgeschakel-
de radio Hilversum die het Nederlandse volk met twee zenders de 
hele dag door met Duitse propaganda bestookte. Londen zag ervan 
af luisteraars op te roepen hun toestel niet in te leveren; burgers 
moesten hun eigen afweging maken voor de gevaren. In het laatste 
oorlogsjaar waren er nog zo’n 400.000 toestellen, waardoor Radio 
Oranje toch nog in vier van de tien gezinnen beluisterd bleef wor-
den. De nazi’s stoorden de uitzendingen met hinderlijk geruis, maar 
het ontbrak hun aan capaciteit om dit op alle golflengten van de 
bbC-radio te doen. Radionieuws verspreidde zich razendsnel via het 
geruchtencircuit en werd verwerkt in dagelijkse uitgaven van de il-
legale pers.108

Dat de bezetter de slag om de luisteraar had verloren, beteken-
de nog niet dat Radio Oranje had gewonnen. De regeringszender 
vreesde honderdduizenden luisteraars te verliezen. De Jong en Den 
Doolaard reageerden adequaat. Ze besloten een vlugschrift van twee 
tot vier pagina’s te gaan uitbrengen, dat boven bezet gebied zou wor-
den uitgestrooid. Dit minikrantje, De Vliegende Hollander, werd op 
22 mei 1943 voor het eerst boven bezet gebied afgeworpen.109 Aan-
vankelijk was de oplage 40.000 tot 50.000 per nummer, maar dat 
werden er al snel enkele honderdduizenden.110 Het strooibiljet zou 
tot september 1944 gemiddeld twee keer per maand verschijnen.

Daarnaast bestond er sinds begin 1942 De Wervelwind, Maand-
blad voor Vrijheid, Waarheid en Recht, een maandblad om de vrije 
meningsuiting onder de ‘Verenigde Volkeren’ uit te dragen en de po-
litieke en geestelijke weerstand te versterken. Een redactieraad van 
Britten, Amerikanen en Nederlandse regeringsleden bewaakte (lees: 
censureerde) de formule van het maandblad. Den Doolaard was 
eindredacteur van dit ‘woord, dat wel vliegt, maar niet vervliegt’. 

De Jong heeft nooit bijgedragen aan dit strooibiljet.111 Wel droeg 
hij van meet af aan De Vliegende Hollander met een pagina vullend 
buitenlandoverzicht. Van den Broek was er formeel de hoofdredac-
teur van, maar de feitelijke redactie werd gedaan door George Slui-
zer.112 De Jong ondertekende aanvankelijk met ‘de politieke mede-
werker van Radio Oranje’ en na een paar weken kortweg met ‘J’.113 
Op 1 januari 1944 schreef hij dat ‘Duitslands positie in 1943 onher-
kenbaar is veranderd. De grondslag voor den beslissenden aanval 
is gelegd. Voor die aanval zou het Naziregime aan den top kunnen 
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splijten. Mocht ineenstorting uitblijven’, zo voorspelde hij, ‘dan zal 
1944 een ongekend hevige en bloedige worsteling brengen.’114

De Duitse vijand bleef dat jaar echter taai doorvechten. Sinds 
juni 1941 was er praktisch geen dreiging van Duitse bommenwer-
pers boven Londen meer geweest. Na de geallieerde landing in Nor-
mandië begonnen de Duitsers echter vanaf het continent langeaf-
standsraketten bij klaarlichte dag af te vuren.115 In juni 1944 werd de 
V(ergeltungswaffe)1 ingezet, die huizen in de wijde omgeving door de 
grote luchtdruk beschadigde. In september volgde de V2, die na de 
inslag ontplofte en nog veel meer schade aanrichtte.116 

Op woensdag 4 juli 1944 sloeg een V1 in op nog geen honderd 
meter afstand van het woonhuis van de familie De Jong. De ramen 
aan de voorzijde sneuvelden, deuren sprongen uit de sponningen en 
stukken plafonds zeilden naar beneden.117 De bominslag was heftiger 
dan in februari 1941 tijdens de Blitz, maar de meeste spullen bleven 
ongedeerd en het gezin dat juist de verjaardag van Liesbeth vierde, 
kwam met de schrik vrij.118 Het huis werd tijdelijk onbewoonbaar 
verklaard. De Jong bleef in Londen en regelde de opknapbeurt tus-
sen het werk door.119 Liesbeth verbleef tot half september met hun 
zoons Joost van 4 en Thijs van een jaar oud bij de moeder van haar 
vriendin Betty in Warksworth, dicht bij Durham. De kinderen 
maakten de oorlog ‘mooi en interessant in hun steeds terugkerend 
spel met schieten en bommen’, schreef ze haar oudere broer Henk.120 

Na terugkomst in Londen vond Liesbeth weer werk. De toe-
wijzing van kinderen voor de crèche aan huis, drie jaar eerder, was 
onder meer verlopen via ‘prof. Sigmunds dochter’.121 Anna Freud en 
haar vader waren na de Anschluss in 1938 naar Londen gevlucht waar 
Freud kort na het uitbreken van de oorlog in september 1939 was 
overleden. Liesbeth kon aan de slag in de vlakbij gelegen Hampstead 
War Nurseries waar Anna Freud kinderen met psychisch belastende 
oorlogservaringen verpleegde. Er werkten veel vrouwen die de na-
ziterreur in continentaal Europa waren ontvlucht. Liesbeth regelde 
oppas voor haar kinderen. Dat werd makkelijker toen Mies Heilbut, 
de jongere zus van Henny de Swaan, begin 1945 met haar man Harry 
naar Londen kwamen en gingen wonen op de bovenverdieping van 
hun ruime huurhuis. Zij paste vaak op Joost en Thijs.122

Toen Zuid-Nederland tot aan de Rijn was bevrijd, vertrok Van 
den Broek met een deel van de staf naar Eindhoven om radio Herrij-
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zend Nederland op te starten.123 Deze nieuwe regeringszender richt-
te zich op de toekomst van bevrijd Nederland, terwijl voor Radio 
Oranje de taak overbleef om vanaf 10 september 1944 onder leiding 
van Den Doolaard de berichtgeving over de oorlog af te wikkelen.124 
De Jong kreeg als tweede man de dagelijkse leiding op de redactie en 
werd hoofdredacteur van De Vliegende Hollander.125 Men verwachtte 
dat de rest van Nederland binnen enkele weken bevrijd zou zijn, 
maar de oorlog zou nog acht maanden duren. Veel luisteraars vie-
len weg doordat huishoudens werden afgesneden van elektriciteit 
als Duitse represaille voor de landelijke spoorstaking van september 
1944.126 

Den Doolaard en De Jong besloten de verschijning van De Vlie-
gende Hollander op te voeren en er een dagblad van te maken. De 
Jong had er naast zijn radiowerk een dagtaak aan. In dit hectische 
laatste oorlogsjaar draaiden de beide voormannen van Radio Oran-
je diensten van twaalf tot veertien uur met af en toe een vrije dag. 
De Jong werd in zijn dubbelfunctie alleen geassisteerd door Henri 
Sandberg en Jan van Os, Den Doolaard was slechts beperkt inzet-
baar.127 Dagelijkse verschijning van het miniatuur nieuwsblad was 
niet mogelijk, drie tot vier keer per week was wel haalbaar.128

De Vliegende Hollander was een efficiënt en kostenbesparend pro-
duct. Het in één kleur uitgevoerde pamflet had slechts een voor- en 
achterkant. De Jong tekende voor zeker de helft van de kopij vol-
gens een vaste formule. Een hoofdartikel met pakkende kop sier-
de de voorkant. Op de achterkant nam De Jong delen over uit zijn 
buitenlandoverzicht van zijn radioprogramma. De rubriek ‘Van 
Overal’ op de achterkant was een vergaarbak van losse berichtjes, 
en soms schreef De Jong als hoofdredacteur een ‘Logboek’.129 Geal-
lieerde successen werden breed uitgemeten en over de As-mogend-
heden werd een beeld van uitputting en ineenstorting geschetst. Op 
cartoons figureerde steevast een ielige, zieke en verzwakte Hitler. Er 
waren veel foto’s van superieur bewapende geallieerde strijdmachten 
en ellenlange rijen Duitse krijgsgevangen. Foto’s van Juliana en de 
prinsesjes zorgden voor afwisseling.130 

Er zijn in totaal circa 30 miljoen exemplaren van De Vliegende 
Hollander met paper bombings verspreid.131 De op grote hoogte af-
geworpen pamfletbom kwam door een barometrisch lont op onge-
veer 1000 tot 300 meter boven de grond tot ontploffing, waarna zo’n 
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10.000 krantjes in zwermen naar beneden dwarrelden.132 De Jong 
bepaalde steeds boven welke dichtbevolkte gebieden de RaF en een 
speciaal squadron van de Amerikaanse Achtste Luchtmacht hun in-
formatiebommen moesten droppen; dat was bij voorkeur binnen de 
bebouwde kom.133 Slechts een beperkt deel van het strooibiljet werd 
geraapt en na lezing doorgegeven.134 

Daarnaast bleef De Jong met zijn staf dagelijks twee radio-uit-
zendingen van een kwartier verzorgen. Hij hield de moed erin met 
gedetailleerd nieuws over oprukkende geallieerde legers.135 Aan franje 
deed Radio Oranje niet meer. Tijd voor featureprogramma’s ontbrak 
en humor had zijn kracht verloren. De Jong mat in peptalks het 
laatste oorlogsnieuws breed uit. De dominante vraag was wanneer 
heel Nederland bevrijd zou zijn. De moedeloze bevolking meende in 
de Hongerwinter in elke gebeurtenis wel een teken te herkennen dat 
de bevrijding aanstaande was.136 Ook De Jong schatte de duur van de 
oorlog te optimistisch in. Op 1 januari 1944 had hij samen met zijn 
collega’s aangekondigd dat dit het jaar van de bevrijding zou wor-
den.137 Na de kater van de mislukte operatie Market Garden in sep-
tember verzekerde De Jong dat ‘het wankelende Duitsland spoedig 
knock-out’ zou worden geslagen.138 Eind december 1944 verzorgde 
hij voor de eerste keer een Jaaroverzicht, een idee dat hij ontleende 
aan The Times. Pas toen kreeg hij gelijk met zijn voorspelling dat het 
Duizendjarige Duitse Rijk zijn twaalfde en laatste verjaardag tege-
moet kon zien.139

De Jong bracht afwisseling door Van den Broek eind november 
1944 voor te stellen een serie persoonlijke brieven over Engeland in 
te spreken op wasplaat.140 Daardoor was De Jong ook op Radio Her-
rijzend Nederland te horen doordat de twintig opnamen tussen 6 
december 1944 en 10 mei 1945 werden afgedraaid. De Jong door-
drong zijn ‘waarde luisteraars en beste vrienden in het vaderland’ 
met de democratische waarden waarvoor de wereldoorlog werd 
uitgevochten: ‘Wie het Parlement verwerpt, moet het concentratie-
kamp aanvaarden. Een tussenweg is er niet.’141 Iedereen wist toch dat 
de ‘nuchtere good old Winnie [Churchill]’ zoveel beter is dan de 
‘goddelijke en in paradepas aanbeden Führer’?142

De Jong kreeg eind januari 1945 een brief van een lid van het 
Vrouwen Hulpkorps aangereikt.143 De afzender was mevrouw H.A. 
de Vink-Olthof uit Middelburg. Burgerpost met bevrijd Nederland 
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was niet meer mogelijk, maar de briefschrijfster wist dat de bekende 
radiostem afkomstig was van de tweelingbroer van de vader van haar 
pleegzoon Daniel. Nu Loe zeker wist dat zijn jongste neef nog leef-
de, wilde hij hem zo snel mogelijk bezoeken.

Een complicatie was dat bevrijd Nederland alleen toegankelijk 
was voor leden van het Militair Gezag (MG), de instantie die in de 
overgangsperiode tussen de bevrijding en de installatie van de nieu-
we bevoegde regering in Den Haag tijdelijk de uitvoerende macht 
uitoefende.144 De Jong vond het ‘Militair Gezanik’ een ‘verderfelijk 
instituut’ en weigerde een MG-uniform te dragen.145 Hij wantrouwde 
zijn collega die bij Radio Oranje het wekelijks militair overzicht had 
verzorgd en die benoemd was tot hoofd van het MG, kolonel H.J. 
Kruls. Volgens De Jong was de man uit op positiewinst en weigerde 
hij de burgerregering-Gerbrandy als zijn superieur te beschouwen. 
De Jong had getoond zich in zijn oorlogspropaganda pragmatisch te 
kunnen opstellen, maar wegens de gespannen persoonlijke verhou-
ding in de kleine Hollandse kolonie lag dit punt in Londen klaar-
blijkelijk gevoelig. Zijn collega’s bij Radio Oranje waren minder 
principieel. Pelt, Van den Broek, Sluizer, Tas en Van Stuwe doorlie-
pen allen een korte training bij de Prinses Irene Brigade om de sub-
sectie Radio van het MG in Eindhoven te mogen bemannen. Zelfs de 
recalcitrante Den Doolaard was over zijn bezwaren heengestapt. Hij 
beschouwde zijn militaire tenue als verkleedpartij en ging er prat op 
dat hij alleen pijp en tabak in zijn holster droeg.146

De Jong regelde bij minister-president Gerbrandy een brief met 
persoonlijke toestemming om bevrijd Zuid-Nederland tien dagen 
als Nederlands staatsburger te mogen bezoeken. Vijf jaar geleden 
was hij Engeland binnengekomen met een brief op zak van Harold 
MacMillan – de politicus die later de Britse premier zou worden – 
en nu keerde hij terug naar zijn vaderland met een vrijbrief van de 
Nederlandse premier in de hand. Vrijdag 2 maart 1945 vloog hij naar 
Brussel in een piepklein toestel van de regeringsluchtvaartdienst. In 
bevrijd Nederland gingen alle deuren voor hem open zodra mensen 
zijn typerende hoge stemgeluid herkenden. MG-leden boden hem 
een lift waar hij maar naartoe wilde. Diezelfde dag bereikte hij Eind-
hoven waar hij zich meldde bij Van den Broek van Radio Herrijzend 
Nederland. Die avond hield hij een lezing in een stampvolle zaal. De 
volgende dag liftte De Jong via Den Bosch, Tilburg en Goes naar 
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Middelburg, dat hij met de laatste vrachtauto van een commandant 
van de Binnenlandse Strijdkrachten (bs) bereikte. 

Die avond laat zag hij zijn neefje voor het eerst. ‘Wat door mij 
heenging toen ik mij over het bedje van het slapende kind boog, 
kunt U zich indenken’, herinnerde hij zich in 1969. De anderhalf 
jaar oude Daan leek sterk op Sally – ‘in het blond dan’ – en dus ook 
op Loe.147 Leni en Martin de Vink leken hem ‘heel geschikte’ pleeg-
ouders. Het kinderloze echtpaar dat niet graag afstand zou doen van 
hun pleegzoon, realiseerde zich dat Loe als oom de eerstverantwoor-
delijke was voor zijn neef in het geval Sally niet zou terugkeren.148 
Liesbeth schreef haar oudere broer in Den Haag dat Daan ‘waar-
schijnlijk de enige overlevende van de familie De Jong [was]. Je be-
grijpt wel dat we al deze jaren in grote onzekerheid hebben geleefd. 
Eerst over Lou’s familie. Toen we het definitief slechte nieuws hoor-
den – we kregen hier geregeld brieven van mijn moeder door – [was 
dat] natuurlijk een erge schok voor Lou.’ Ze nam zich stellig voor 
‘van de zomer een paar Hollandsche kinderen in huis te nemen om 
bij te voeden’.149

Ook tijdens zijn tweedaags verblijf in Middelburg gaf De Jong 
een lezing voor een gehoor dat smachtte naar betrouwbare en actuele 
informatie over de internationale politieke situatie. De Jong rappor-
teerde Gerbrandy over de ‘bedenkelijke afstand tussen het Militair 
Gezag-apparaat en de massa der bevolking’ die hij had geproefd. Er 
leefde een ‘toenemende wrevel en onwil’ tegen deze vreemde instan-
tie die het midden hield tussen een ‘eigen regering en een Duits be-
zettingsapparaat […] dat alsmaar nieuwe mensen aantrekt, alsmaar 
nieuwe bureaus opricht en een verwarrende staat gaat vormen’.150 
Van de veronderstelde revolutionaire stemming die het MG in toom 
zou moeten houden, was geen sprake.151 In 1948 herhaalde De Jong 
naar de Parlementaire Enquêtecommissie nog eens dat de oprichting 
van het MG in Londen een ‘ernstige fout’ was geweest.152 

Terug in Londen duurde de oorlog nog zeven weken. De Jong 
kondigde in zijn Politiek Weekoverzicht van vrijdagavond 4 mei 1945 
om kwart over acht aan dat de ellende voorspoedig voorbij zou zijn. 
‘Het Derde Rijk bestaat niet meer. […] Zijn Führer is als een hond 
gecrepeerd onder de ruïnes van zijn Rijkskanselarij bij de treurmu-
ziek van huilende Russische granaten.’153 Toen hij om halfnegen de 
studio uitliep, schreeuwde een lid van de Belgische radiosectie hem 
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toe dat even voor achten op de telex had gestaan dat de Duitsers 
hadden gecapituleerd.154 Het Vlaamse programma van de European 
Service dat meteen op Radio Oranje volgde, had de primeur die de 
Jong op een haar na had gemist. Kapitein Van den Broek bazuinde 
het goede nieuws om kwart voor negen via Radio Herrijzend Ne-
derland vanuit Eindhoven de ether in, en in bezet Nederland werd 
het goede nieuws vooral via de bbC vernomen. ‘Vijf jaar hadden we 
op dat nieuws zitten wachten’, verbeet De Jong zich, en ‘toen het 
kwam, was het vijf minuten te laat.’155

Zaterdagavond 5 mei wijdde Radio Oranje het programma ge-
heel aan de bevrijding onder de titel ‘Nederland ons vaderland’. De 
Jong deed op Piccadilly Circus verslag van feestvierende jongens die 
in de fontein sprongen. Ons land was ‘klein, maar niet machteloos’ 
geweest en hij sprak verlangend over ‘mijn Amsterdam’.156 In De 
Vliegende Hollander van 7 mei heette het dat ‘gansch Europa is ver-
lost van de meest duivelsche tyrannie aller tijden’.157

een felBegeerde functie

In Nederland was De Jongs stem legendarisch. Nog decennia later 
kon hij de intensiteit van de vijf zenuwslopende oorlogsjaren waarin 
hij het Nederlandse volk moed had ingesproken doen herbeleven als 
hij zich in de media tot tijdgenoten richtte. Hij had dus voldoende 
contacten bij de bbC om als journalist aan de slag te kunnen.158 Ook 
in Engeland genoot hij een bescheiden bekendheid. In de laatste 
drie oorlogsjaren had hij eens in de vier of vijf maanden een kleine 
bijdrage over bezet Nederland voor The Times en The Economist ge-
schreven. Bovendien droeg hij een bbC-perskaart op zak en was hij 
enkele keren op de bbC-radio te beluisteren geweest. Hij had eind 
februari 1945 na het avondnieuws van negen uur – een tijdstip waar-
op vijftien tot twintig miljoen Engelsen luisterden – bij de Engelse 
Home Service gesproken over de Hongerwinter in bezet Nederland. 
De dagen erna had De Jong tientallen brieven ontvangen van luiste-
raars die een totaalsom ter waarde van f 500,- doneerden zonder dat 
hij erom had gevraagd.159 

Toch wilde het echtpaar De Jong niet langer in Engeland blij-
ven, zeker nadat het bericht over de deportatie van Loe’s familie was 
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binnengekomen.160 Londen was een ‘opwekkende stad [geweest]: 
levendig, vitaal, strijdbaar’, maar Loe had zich er voortdurend een 
banneling gevoeld. In september 1944 schreef hij zijn schoonouders 
in Den Haag werk te gaan zoeken in de journalistiek of wetenschap. 
Het zou ook vast wel lukken om zijn wekelijkse buitenlandoverzicht 
via Van den Broek bij de radio te kunnen voortzetten.161

De Jong wist toen nog niet dat er een functie in Nederland was te 
verkrijgen die hij reeds in Londen fel had begeerd.162 Begin 1944 had 
hij er bij Gerbrandy al op aangedrongen om na de bevrijding een 
documentatiecentrum op te richten waar bronnenmateriaal over de 
bezetting in Nederland zou worden verzameld.163 De minister-pre-
sident verwees hem door naar zijn minister van Onderwijs, Gerrit 
Bolkestein, die De Jongs idee kort na 8 februari 1944 in de minister-
raad kreeg goedgekeurd.164 De Jong had de indruk dat, mede dankzij 
zijn serie Je maintiendrai, ‘een soort beginselbesluit’ was genomen 
om zo’n instituut na de oorlog daadwerkelijk op te richten.165

De Jong schreef de radiotoespraak die Bolkestein op 29 maart 
1944 voor Radio Oranje uitsprak.166 De minister kondigde daarin de 
oprichting van een ‘nationaal centrum [aan] waar al het geschied-
kundige materiaal betreffende de [bezettings]jaren zal worden bij-
eengebracht, bewerkt en uitgegeven – een centrum dat bronnen-
materiaal en studies zal doen publiceren in het Nederlands en in 
de voornaamste andere talen […] over de geestelijke en materiële 
worsteling van ons volk, zowel binnen als buiten het bezette gebied, 
zowel in Nederland als in de Rijksdelen overzee.’167 De bevolking 
werd opgeroepen alvast behoedzaam te beginnen ‘eenvoudig, da-
gelijks materiaal in overstelpende hoeveelheid bijeen te brengen, 
[want] eerst dan zal het tafereel van deze vrijheidsstrijd geschilderd 
kunnen worden in volle diepte en glans’.168 Verzocht werd dagboe-
ken en brieven uit de oorlogstijd af te staan aan het instituut, en 
velen zouden gehoor geven aan dit bericht. Ook Anne Frank be-
luisterde de uitzending en vertrouwde haar alter ego Kitty in haar 
dagboek toe dat ze dagdroomde over een roman over haar verborgen 
leven in het achterhuis dat haar bekend zou maken. Twee weken 
later betwijfelde ze of de ministers Bolkestein of Gerbrandy haar 
persoonlijke beslommeringen wel zouden interesseren.169

Niemand in Londen had toen geweten dat prof. dr. N.W. Posthu-
mus al vergevorderd was met een al eerder zelf genomen initiatief.170 
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De Jong sprak later over de ontstaansgeschiedenis van ‘Oorlogsdo-
cumentatie’ als een ‘samensmelten van twee initiatieven’ die los van 
elkaar waren ontstaan.171 De Jongs oude hoogleraar bleek er de ‘ei-
genlijke oprichter’ van te zijn, maar De Jong had in Londen ‘pre-
cies zo’n initiatief genomen’.172 De 63-jarige hoogleraar genoot een 
reputatie als verwerver en beheerder van waardevolle archieven.173 
Hij was clandestien begonnen bronnenmateriaal over de oorlog te 
verzamelen nadat hij in januari 1942 door de bezetter was ontslagen. 
Datzelfde jaar stelde directeur Th. Folkers hem aan als commissaris 
van zijn uitgeverij E.J. Brill in Leiden waar hij in zijn werkkamer 
het idee uitwerkte om na de oorlog een ‘Rijksbureau voor Oorlogs-
documentatie’ (RvO) op te richten. Deze ‘organisatie van standing’ 
zou drie hoofdtaken krijgen: verzamelen, bewerken en publiceren. 
Hij begrootte een jaarlijks budget van rond de drie ton om de doel-
stellingen in drie jaar te kunnen uitvoeren. In deze allereerste opzet 
uit september 1943 voorzag Posthumus dat het succes van het RvO 
bepaald zou worden door de rijkdom van de door haar ‘veroverde’ 
archieven.

Hij had zijn plan in december voorgelegd aan prof. dr. G.A. van 
Poelje die al op 2 september 1940 als secretaris-generaal van het mi-
nisterie van OkW was ontslagen wegens zijn anti-Duitse houding.174 
Ze vormden in samenspraak alvast een verzuild samengestelde direc-
tie. De sociaaldemocraat Posthumus benaderde zijn gereformeerde 
collega prof. dr. Z.W. Sneller van de Handelshogeschool van Rotter-
dam.175 Van Poelje, die er bestuurswetenschappen doceerde, kende 
hem ook. Het derde bestuurslid werd B.H.D. Hermesdorf, hoog-
leraar Rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 
de enige rector magnificus die in april 1943 openlijk had geweigerd 
de loyaliteitsverklaring voor studenten uit te voeren.176

De drie heren troffen elkaar voor het eerst op 21 januari 1944 in 
een Utrechts café, waar zij heimelijk een lijst opstelden van ruim 
veertig deelonderwerpen die na de oorlog nader onderzoek behoef-
den. Uit veiligheidsoverwegingen noteerden ze louter trefwoorden 
op een kladblaadje. ‘Reine’ stond voor onderzoek naar Wilhelmina 
en het laatste onderwerp was ‘Karakter volk’. Er werd gebrainstormd 
over auteurs, zodat de opzet meteen na de bevrijding zou kunnen 
worden aangekondigd in een brochure.177

Op 10 mei 1944, krap zes weken nadat Bolkestein De Jongs op-
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roep via Radio Oranje uitsprak, belegden de drie directeuren en Van 
Poelje een vergadering met mr. Joris van der Haagen, een ‘goede’ 
ambtenaar die op het Departement van Wetenschap, Opvoeding en 
Kultuurbescherming diende onder de ‘foute’ secretaris-generaal pro-
fessor J. van Dam. Van der Haagen genoot als hoofd van de afdeling 
Kunsten & Wetenschappen grote waardering vanwege zijn doortas-
tende kunstbeschermingsmaatregelen tijdens de bezetting.178 De 
vijf heren legden de opzet van Posthumus vast in een conceptnota, 
waarmee de topambtenaar alvast clandestien kon lobbyen in Haagse 
kringen.179 Op 14 maart 1945 sprak Van Poelje met de Vertrouwens-
mannen – het college dat tijdens de Hongerwinter de Londense re-
gering in bezet gebied vertegenwoordigde – over zijn terugkeer naar 
het Departement OkW.180 Van Poelje zou worden geherinstalleerd 
als een van de zeven ‘goede’ secretarissen-generaal zodra de Duit-
sers waren vertrokken.181 Dankzij de zorgvuldige voorbereiding was 
hij gemachtigd het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie meteen 
na de bevrijding in het leven te roepen. Het tweede ‘vrije’ num-
mer van de Staatscourant van 8 mei vermeldde dan ook dat er een 
‘Rijksbureau voor documentatie van de geschiedenis van Nederland 
in Oorlogstijd’ was opgericht.182 Die dag reden de eerste Canade-
se bevrijders de hoofdstad binnen. Vertegenwoordigers van het MG 
die waren geïnstrueerd de uitvoerende macht op te eisen, volgden in 
hun kielzog. Zij legden beslag op de Staatscourant, en chef-staf Kruls 
trok op 26 mei alle sinds de bevrijding genomen besluiten van de 
secretarissen-generaal zonder nadere toelichting in.183

Het kersverse RvO was juridisch gesproken dus al achttien dagen 
na oprichting opgehouden te bestaan. De energieke Posthumus had 
bij de voorbereiding in bezettingstijd van meet af aan staatsrech-
telijke zekerheid ontbeerd maar zich daar niets van aangetrokken. 
De bezetter had de meeste van de aan het begin van de oorlog ge-
confisqueerde gebouwen in het centrum van Amsterdam al enkele 
dagen voor Bevrijdingsdag verlaten. Zo ook Herengracht 410 waarin 
de Duitse uitgeverij Volk und Reich ondergebracht was geweest.184 
Het opsporingsbureau voor vermiste Joodse personen van het Rode 
Kruis had zich er al gevestigd, en Posthumus legde beslag op de res-
terende kamers waarin hij de eerste medewerkers van zijn nieuwe 
instituut onderbracht.185

Loe de Jong kreeg er weet van via berichtgeving in het Londense 

4   ‘ s o l d a a t  v a n  d e  e a t h e r ’



132

d e e l  1   1 9 1 4 - 1 9 4 5

Vrij Nederland. Hij popelde om zijn oud-hoogleraar te spreken die 
een bureauchef zocht. Hij wilde niets liever ‘dan juist deze functie’. 
Begin juni reisde hij samen met Liesbeth spoorslags af naar Amster-
dam. Mies Heilbut paste in Londen op hun beide zoons. Het echt-
paar reisde per regeringsluchtvaartdienst naar de militaire vliegbasis 
Valkenburg bij Leiden. Hun eerste weerzien was met de ouders van 
Liesbeth in Den Haag.186

Daarna bracht De Jong een dienstbezoek aan Henk van den 
Broek, die met de zender Herrijzend Nederland naar Hilversum 
was verkast, en vervolgens togen ze naar Amsterdam. Ze waren goed 
geïnformeerd wie ze zouden terugzien, want vrienden en bekenden 
hadden meteen na de bevrijding een brief gestuurd naar ‘L. de Jong, 
Radio Oranje, Londen’.187 Loe bezocht eerst de oudste broer van zijn 
vader. Oom Sam en zijn beide dochters waren dankzij zijn gemeng-
de huwelijk aan vervolging ontkomen.188 Hij vertelde Loe uit eerste 
hand dat zijn ouders en zusje, grootmoeder, ooms, tantes en neef 
waren gedeporteerd. Het weinige positieve nieuws kwam van zijn 
schoolvriendin Ina Stärcke die kon bevestigen dat Sally Auschwitz 
in januari 1945 levend had verlaten en dat zijn oudste zoon Abel de 
onderduik had overleefd bij zijn pleegouders Harteveld in Leiden. 
Daar zag Loe zijn 4-jarige neef voor het eerst.189

Er waren dus acht overlevende Joodse familieleden: Loe, oom 
Sam, Loe’s half Joodse nichtjes Cor en Els, en zijn neefjes Abel en 
Daan. Daarnaast waren er nog nicht Fien en neef Miel Aleng. Hun 
ouders, oom Ies en tante Jet, de zus van Loe’s moeder, waren gede-
porteerd, maar hun dochter en zoon waren tweeënhalf jaar onder-
gedoken in Aalten in de Achterhoek.190 Eind jaren vijftig zou Loe de 
Jong pas in contact komen met zijn nicht, Elisabeth Stend-Serlui, 
de enige dochter van zijn oudoom Sam Mozes Serlui en oudtante 
Esther Serlui-de Jong. Zij en haar vijf half Joodse kinderen waren 
evenmin vervolgd omdat ze ‘gemengd gehuwd’ was.191 Uiteindelijk 
waren er geen acht, maar veertien Joodse familieleden van Loe de 
Jong die de oorlog hadden overleefd.

Het echtpaar overnachtte op de Stadionkade bij Meik en Henny 
de Swaan met wie ze vijf jaar eerder hun vluchtpoging hadden on-
dernomen. Die twee waren aan het begin van de oorlog getrouwd, 
en Meik had korte tijd in Westerbork gewerkt als ‘typist en inspec-
teur’.192 In september 1942 waren ze ondergedoken bij de communist 
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Joop van Santen in de Amsterdamse binnenstad. Tweeënhalf jaar 
later waren ze weer herenigd met hun 3-jarige zoon Abraham die de 
onderduik had overleefd op een adres in Beverwijk.193 Het weerzien 
verliep stroef; de oude vrienden bleken elkaar in vijf lange oorlogsja-
ren te zijn ontgroeid. Het verdriet over hun ‘weggehaalde’ familie en 
gezamenlijke vrienden was overstelpend. Over het onbenoembare 
werd gezwegen.194 

 De Jong bezocht die week het redactiekantoor van Vrij Neder-
land waar hij Henk van Randwijk, alias Sjoerd van Vliet, de hand 
schudde. Hij maakte een ‘magere, gespannen’ indruk. De Jong had 
in april op Radio Oranje Vrij Nederland geprezen als ‘de parel der 
ondergrondse pers’.195 Hij vereerde de hoofdredacteur als de ware 
spreekbuis van het geknechte Nederlandse volk, of zoals hij het der-
tig jaar later in zijn Koninkrijk verwoordde: ‘Het is weinigen gege-
ven, uit te drukken wat honderdduizenden gevoelen; dat gelukt hun 
alleen wanneer zij via hun eigen sensitiviteit met die honderddui-
zenden in een onzichtbaar en geheimzinnig contact staan. Zo van 
Randwijk.’196 Deze ware verzetsheld toonde ook waardering voor 
zijn ‘strijdmakkers en vrienden’ van ‘Radio-van-Overzee’.197 Zij had-
den rechtstreeks gesproken tot het ‘Hollands hart’, al hadden zij de 
Sicherheitsdienst niet hoeven vrezen. ‘En in onzen handdruk dan-
ken wij niet alleen hem, maar allen, die in de afgelopen vijf jaren, 
door hun arbeid en op hun wijze, mede ons volk zijn voorgegaan, 
ver weg, en toch “in het midden van ons volk”.’198 

In het Amsterdamse Hotel American liep De Jong de eigenaar 
van De Groene Amsterdammer tegen het lijf.199 Hij had het opinieblad 
in zijn seriewerk Je maintiendrai geprezen als ‘het centrum […] van 
anti-Duitsche propaganda’ sinds de machtsovername van Hitler.200 
Eigenenaar-hoofdredacteur Rienk Dijkstra vertelde trots dat hij zijn 
weekblad in oktober 1940 aan dreigende gelijkschakeling had ont-
trokken door faillissement aan te vragen vanwege exploitatietekort 
als gevolg van weggevallen reclame-inkomsten.201 Inmiddels had hij 
op 16 juni het eerste naoorlogse nummer uitgebracht dat wegens 
overweldigend succes driemaal was herdrukt.202 De Jong zegde een 
artikel toe om De Groene Amsterdammer te helpen zich in zijn oude 
glorie te herstellen.203 De gewiekste Dijkstra liftte mee op de reputa-
tie van zijn voormalige eindredacteur en leidde de auteur in als ‘de 
stem van Radio Oranje’, die door vele tienduizenden Nederlanders 
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werd gekend en die ‘zonder ooit illusies te wekken, den moed van 
ons volk in de bezettingsjaren geschraagd’ had. De Jongs hoofdarti-
kel is een lofzang op het gastland dat hem vijf jaar lang asiel had ver-
leend. Het ‘eilandenvolk’ was van nature pragmatisch, maar had zich 
in de oorlog van zijn onverzettelijke kant getoond.204 De uitgeputte 
koloniale wereldmacht verdiende daarom een wereldpositie achter 
de Verenigde Staten en Rusland als de absolute supermachten.205

Toen De Jong eindelijk met Posthumus sprak, bleek dat diens 
net opgerichte Rijksbureau al een paar dagen werd geleid door zijn 
voormalige medestudent Max Kohnstamm. Koningin Wilhelmina 
had hem echter gevraagd haar particulier secretaris te worden, en 
Kohnstamm kon dit eervolle verzoek met goed fatsoen niet weige-
ren.206 Daarna had Posthumus de chef van de Ordedienst, kapitein 
Chris Bührmann, op het oog gehad, maar ook hij was naar Den 
Haag geroepen om Wilhelmina’s adjudant te worden. De hoogleraar 
was met zijn briljante oudstudent De Jong in zijn sas. Niemand in 
Nederland kon bogen op een grotere kennis van de bezettingstijd, 
beaamde ook Kohnstamm die had gemerkt dat zijn kennis over de 
Tweede Wereldoorlog flink tekortschoot om goed leiding te kunnen 
geven aan Oorlogsdocumentatie.207 Zelfs Annie Romein-Verschoor, 
die weinig met De Jong op had, vond hem een ‘uitstekende keuze’.208 

De enige complicatie was dat de geschikte kandidaat het door 
Posthumus geboden jaarsalaris van f 4000,- ondermaats vond; dat 
was minder dan de f 5000,- die een leraar op de middelbare school 
in die tijd verdiende.209 De Jong vroeg f 7000,- per jaar. Posthumus 
nam contact op met Den Haag waar minister Bolkestein zijn ver-
zoek zonder meer inwilligde.210 Kort na terugkeer in Londen ont-
ving De Jong zijn benoemingsbrief. Zijn aanstelling ging formeel in 
per 1 oktober 1945, maar De Jong zou zijn werkzaamheden bij het 
RvO al twee weken eerder beginnen.211 In de eerste twee weken van 
juli reisde De Jong nogmaals naar Nederland, ditmaal alleen. Post-
humus instrueerde hem in zijn woonhuis in Noordwijk over zijn 
nieuwe baan.212 Hij zou secretaris van het Directorium worden en 
als chef de dagelijkse leiding van het uitvoerend bureau krijgen.213 
Daarna bracht De Jong een beleefdheidsbezoek aan de beoogde re-
geringsleider Schermerhorn op Plein 1813 in Den Haag, aan wie hij 
beloofde een exemplaar van het vierde deel van Je maintiendrai te 
sturen zodra het in het najaar zou verschijnen.214 De Jong bouwde 
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eenzelfde politiek netwerk op als in Londen waar hij gewend was 
naar believen bij ministers in- en uit te lopen.

Terug in Londen restten er nog zes weken om de terugkeer voor 
te bereiden. Het echtpaar schafte voor enkele tientallen ponden 
spaargeld spullen aan die in Nederland schaars waren. Loe de Jong 
maakte de feeststemming van de Labour Party mee die bij de al-
gemene verkiezingen de oorlogsheld Churchill onttroonde door de 
grootste zege ooit te behalen.215 Eind maart had hij zijn luisteraars al 
voorspeld dat de conservatieve meerderheid van de voorlaatste ver-
kiezingen in de herfst 1935 niet meer behaald zou worden.216 Hij was 
ervan overtuigd dat het model van de geleide economie ‘uit soci-
aal oogpunt verre is te prefereren boven de z.g. vrije economie’ van 
het kapitalisme.217 De Jong was gegrepen door de Engelse econoom 
W.H. Beveridge, die in zijn beroemde rapport van november 1942 
de ambitie formuleerde om de samenleving te bevrijden van ‘Want, 
Disease, Ignorance, Squalor and Idleness’.218 Dit ‘systeem van ge-
dwongen sociale verzekeringen voor alle burgers […], betaald door 
de belastingbetaler’, had hij in februari 1943 op Radio Oranje al eens 
warm aanbevolen voor naoorlogs Nederland. ‘Zolang er mensen 
zijn die niet genoeg te eten hebben, is het bezit van persoonlijk ei-
gendom niet een reden tot vreugde, maar een reden tot schaamte!’219

Den Doolaard was meteen na de bevrijding afgereisd naar Ne-
derland, en De Jong had als plaatsvervangend chef alleen nog maar 
de taak de regeringszender af te bouwen. Van 2 juni tot 1 september 
1945 was ‘Herrijzend Nederland spreekt vanuit Londen’ nog in de 
lucht met een versoberde programmering. De Engelse zender fun-
geerde als postbus om Nederlanders van over de hele wereld via de 
ether met elkaar te verenigen, en De Jong beantwoordde vragen van 
luisteraars.220 Op 6 augustus 1945 berichtte hij over de atoombom 
op Hirosjima en op 29 augustus draaide hij het licht uit na de laatste 
aflevering.221  Loe de Jong had als enige medewerker die de regerings-
zender van de eerste tot de laatste uitzending meegemaakt.222 Wil-
helmina benoemde hem in 1946 wegens zijn grote verdiensten voor 
Radio Oranje tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.223
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h O O F D s t U k  5

De verdwijning van Sally

weerzien en gemiS

Begin september keerde het echtpaar De Jong met hun beide zoons 
terug naar Nederland. Ze verbleven aanvankelijk bij de oudste broer 
van Liesbeth, Henk, en diens vrouw Lien in hun grote huis aan de 
Koningin Wilhelminalaan in Voorburg. De Jong ging half septem-
ber aan de slag bij Oorlogsdocumentatie.1 Het gezin De Jong kreeg 
per 1 oktober een groot huurhuis toegewezen aan de Van der Veen-
laan 1 in Amstelveen, op de hoek met de Van Obrechtlaan. Joost 
was 5 jaar en ging naar de kleuterschool. Liesbeth was drie maanden 
zwanger van de derde zoon, Roel, die op 3 februari 1946 werd ge-
boren. Een jaar later volgde, op 29 januari, Annemarie Jeannette, 
vernoemd naar Loe’s vermoorde zusje.2

Het contact met Annie van Raalte-Nunes Nabarro en haar man 
Theo van Raalte herstelde zich nog het meest vanzelfsprekend. Zij 
hadden in 1943 tijdens de onderduik hun eerste dochter Matje ge-
kregen. De echtparen De Jong en Van Raalte kregen ieder vier kin-
deren in bijna dezelfde leeftijdscategorie en woonden op steenworp 
afstand van elkaar in Amstelveen.3 Ze vierden de bruiloft van Willy 
Pos en Brigitte Kay die elkaar tijdens de oorlog hadden leren ken-
nen. Het verlangen naar vroeger was groot, maar het sociale leven 
herstelde zich niet meer als vanouds. Loe at slechts een enkele keer 
met Meik de Swaan in een restaurant vlak bij het Leidseplein. Zijn 
vriend zette met zijn vijf broers het florerende familiebedrijf De 
Swaan Bonnist voort, een groothandel in juten zakken.4

Meiks grote passie was De Vrije Katheder, het illegale blad dat 
hij op zijn onderduikadres was begonnen. Hij was hoofdredac-
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teur annex geldschieter. De redactie bestond vooral uit oud-Vossi-
us-vrienden, zoals Willy Pos, Marius Flothuis en Theo van Raalte, 
die tijdens de bezettingsjaren niet tot galgenhumor waren vervallen, 
maar de ‘echte joodse humor’ hoog hadden gehouden. Hun clan-
destiene bijeenkomsten waren steevast uitgemond in een logeerpar-
tij, want niemand mocht na spertijd nog over straat. De rumoerige 
redactievergaderingen in het woonhuis van De Swaan-de Roos op 
de hoek van de Ruyschstraat en de Weesperzijde, en later de Kei-
zersgracht 520, duurden tot in de late uurtjes en de drank vloeide 
er rijkelijk. Het links-radicale politiek-culturele maandblad voerde 
geen klassenstrijd, maar beoogde een brug te slaan tussen socialisten 
en communisten. De Vrije Katheder vereenzelvigde zich niet met de 
arbeiderscultuur, maar zette zich af tegen burgerlijkheid en noemde 
zich avant-garde.5

De voormalige vriendenkring van Loe was geradicaliseerd ge-
raakt in de bezettingsjaren. De oorlog had een wig gedreven in hun 
politieke oriëntatie. Zij zagen het echtpaar De Jong als buitenstaan-
ders die na de oorlog vanuit het veilige Londen doodleuk weer in 
Amsterdam neerdaalden. Loe’s vrijheidsstrijd via Radio Oranje 
werd gewaardeerd, evenals zijn recente stellingname tegen de ko-
loniale oorlog in Indonesië, maar ze stonden afwijzend tegenover 
zijn ouderwetse smaak die neigde naar kleinburgerlijkheid en zoet-
sappig orangistisch patriottisme. Ook Jacques Presser en het echt-
paar Romein leverden soms bijdragen aan De Vrije Katheder. Annie 
Romein-Verschoor had in de oorlog weinig opgehad met De Jongs 
‘tactvolle praatjes’ op Radio Oranje; ze kon zijn eigenwaan niet goed 
velen. Hij zou hun, zonderlingen uit de Generaliteitslanden, wel 
eens even uitleggen hoe de oorlog in elkaar stak! Ze had zich ‘op 
kritieke momenten lekker overgegeven aan de vertrouwde ontroe-
ring van het Wilhelmus, maar ik verdroeg slecht dat “Oranje-Lou” 
daar consequenties uit trok ten aanzien van mijn vaderlandse solida-
riteit’.6 De Jong noemde haar karakterisering later ‘een beetje kin-
derachtig, een goedkope aantijging’. Hij had geen affiniteit met deze 
kring van hemelbestormers en zal niet hebben betreurd dat De Vrije 
Katheder in 1950 het onderspit delfde in de achterdochtige atmosfeer 
van de ontluikende Koude Oorlog.7

In 1946 en 1947 brachten Loe en Liesbeth en hun kinderen, Meik 
en Henny met hun beide kinderen – in 1946 was hun dochter Carrie 
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geboren – en Willy en Brigitte Pos de zomervakantie door in een 
boerderij in Groet, een vakantiedorp vlak bij Camperduin. Zij ver-
plaatsten zich in de Buick die Meik de Swaan via zijn gefortuneerde 
broer Bram uit New York had ingevoerd en in de Ford van Oor-
logsdocumentatie. De Jong reed door de week op en neer naar Am-
sterdam voor zijn werk. Als hij terugkwam met een zware boeken-
tas werd hij ermee geplaagd dat Sally zich nooit zoveel moeite had 
hoeven getroosten voor zijn werk. Loe beet van zich af dat de volle 
melkbus waarmee zijn vader had gesjouwd nog altijd zwaarder was 
geweest dan zijn aktentas. Niet alleen anderen bleven hem vergelij-
ken met zijn sociaal veel vaardiger broer, dat deed hij vooral zelf.8

In de eerste naoorlogse maanden had hij enkele keren vergeefs 
geïnformeerd naar zijn tweelingbroer bij het Opsporingsbureau voor 
vermiste Joodse personen. In het ouderlijk huis van zijn vrouw had 
hij enkele nagelaten bezittingen van zijn ouders en Sally en Liesje 
aangetroffen, evenals zijn eigen brieven uit Londen.9 Zijn schoonou-
ders hadden hem geïnformeerd over het moeizame bestaan van zijn 
ouders tot mei 1943. Zijn voormalige vriendin Ina Stärcke was de 
harstvriendin van Liesje geweest en had hem verteld over zijn broer 
en schoonzus in de periode die aan hun vlucht vooraf was gegaan. 
Loe raakte over de periode erna geïnformeerd via Matthew Ies Spet-
ter die hem in de zomer van 1945 vanuit Parijs naar Londen berichtte 
dat hij en Sally Auschwitz hadden overleefd. Toen hij Loe de Jong 
voor het eerst in november 1945 ontmoette, meende Spetter de vrij-
wel zeker overleden Sally in levenden lijve terug te zien, zo groot was 
de gelijkenis. De Jong vroeg hem zijn herinneringen aan hun vlucht 
en kampleven op papier te zetten voor Oorlogsdocumentatie. Het 
honorarium dat De Jong Ies Spetter voor zijn verslag Buna, ervarin-
gen in Gestapo-gevangenissen en concentratiekampen uitkeerde, waren 
diens eerste verdiensten in bevrijd Nederland. Hij droeg zijn rapport 
op aan zijn ‘broeder S. de J.’.10 Zo kwam Loe eind 1945 vrijwel alles 
te weten over wat er over de ongewisse dood van Sally te achterhalen 
viel. De onderstaande reconstructie hield hem voortdurend bezig, 
hoewel hij er niet met anderen over sprak.

Nadat het Nederlandse leger op 14 mei had gecapituleerd, had 
Sally als Officier van Gezondheid, daartoe gemachtigd door zijn su-
perieuren, geprobeerd vanuit Hellevoetsluis naar Engeland te ont-
komen. De tweelingbroers hadden niet van elkaar geweten dat zij 
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bezet Nederland hadden getracht te ontvluchten. Loe had zijn kof-
fer met aantekeningen voor zijn dissertatie bij zich, die hij overigens 
verloor, en Sally had de dataset voor zijn dissertatie ongetwijfeld ook 
mee willen nemen. De vluchtpoging van Sally was mislukt, terwijl 
Loe en Liesbeth ternauwernood waren ontkomen.11

Na zijn demobilisatie rondde Sally in allerijl zijn dissertatie af op 
basis van een veel te magere testgroep. Liesje assisteerde hem bij het 
laboratoriumonderzoek. Hij promoveerde op donderdag 3 oktober 
1940 in de aula van de UvA. Godfried schreef de Cost Buddes dat 
hij voorbereid was geweest op de antisemitische opmerking die een 
van de elf hoogleraren maakte en hij verwachtte er nog meer: ‘Een 
zeker fatalisme heeft een mensch in deze dagen nodig, wil hij zulke 
schokkende gebeurtenissen kunnen verstuwen.’12

Een maand na zijn promotie dwong de Duitse bezetter de ariër-
verklaring af. Joods personeel mocht niet meer aan de universiteit 
werken. Sally kon echter onderzoek verrichten bij het Nederlands 
Instituut voor Voeding (NIVV). Dat was geen overheidsinstelling, 
dus hij mocht er als Jood nog enkele maanden werken. Op de lite-
ratuurlijst van Westenbrinks naoorlogs overzichtswerk over het bio-
chemisch onderzoek tijdens de bezettingsjaren prijken vier artikelen 
van zijn hand in drie internationale tijdschriften uit 1941 en 1942.13 
Ze hadden als springplank moeten dienen voor een internationale 
loopbaan van de 26-jarige biomedicus, die men een veelbelovende 
wetenschappelijke carrière had toegedacht.14 Sally’s laatste publicatie 
is de integrale tekst van zijn dissertatie die in boekvorm nog geen 125 
bladzijden telt.15 De bescheiden meetresultaten waren gebaseerd op 
een testgroep van 79 weeskinderen en 8 soldaten plus 2 officieren, 
onder wie de promovendus zelf. Dit flinterdunne onderzoek was in 
de hachelijke oorlogsomstandigheden het maximaal haalbare ge-
weest.

Op dinsdag 31 december 1940 verloste Sally zijn vrouw van hun 
eerste zoon. Hij noteerde in zijn zakagenda op de datum van 7 janu-
ari 1941 in piepklein handschrift ‘kiddoesjwijn’ die gedronken wordt 
bij een brith mila, de dag waarop een mohel zoons op de achtste dag 
komt besnijden. Daar is echter geen sprake van geweest.16 Het onge-
doopte echtpaar veinsde in de oorlogsjaren vrijzinnig protestants te 
zijn. Volgens Ina Stärcke was Sally in werkelijkheid niet ‘anti-gods-
dienstig, maar meer universeel religieus voelend’.17



143

In de zomer van 1941 nam Sally de huisartspraktijk van dokter 
Burggraaf waar in Molenaarsgraaf, waardoor het jonge gezin enke-
le maanden in het doktershuis in de Alblasserwaard kon wonen.18 
Daarna keerden ze terug naar Amsterdam waar Joden verplicht 
waren zich te vestigen. Zijn vader was in datzelfde najaar van 1941 
gedwongen zijn melkwinkel annex woonhuis aan de Amstelkade 
op te geven en zich te vestigen in de door de Duitsers vastgestelde 
‘Joodsche wijken’ aan de overkant van de Amstel.19 Godfried, Betsy 
en Jeannetje vonden een onderkomen aan de Nieuwe Keizersgracht 
65, op steenworpafstand van de Nieuwe Prinsengracht 31 waar Sally 
en Liesje tweehoog woonden. Het was waarschijnlijk via Sally dat 
zijn vader tijdelijk een baantje bij de Joodse Raad kreeg.20 Loe hoor-
de van Jan Cost Budde, een oudere broer van Liesbeth, dat zijn ou-
ders verschillende mogelijkheden om onder te duiken hadden afge-
wezen. Ze wilden niet dat hun 12 jaar oude dochter Jeannetje apart 
zou worden ondergebracht en dat zij anderen met hun onderduik in 
levensgevaar brachten. Ze gokten erop dat zij de zware omstandig-
heden in het Oosten wel aan zouden kunnen.21

In 1942 werkte Sally via de Joodse Raad als een van de meer dan 
honderd artsen in Westerbork.22 Liesje zag er met haar blonde haren 
‘arisch’ uit en dorst als half Joodse zonder Jodenster over straat. Ze 
verdiende haar Sperre – tijdelijke vrijstelling van deportatie – als 
handwerkjuffrouw op diverse scholen in de stad. Op 23 augustus 
1942 werd hun tweede zoon geboren, Daan. Ina Stärcke woonde 
vlakbij en hielp Liesje dagelijks met de kinderen. Ook de grootou-
ders Van Male en De Jong pasten op hun kleinkinderen. De leefsitu-
atie van het jonge gezin was zenuwslopend. Vanaf acht uur ’s avonds 
tot diep in de nacht reden vrachtwagens door de wijk om Joodse be-
woners weg te halen. Mensen belden vaak om zeven uur ’s ochtends, 
zodra de spertijd was opgeheven, bij Liesje aan en smeekten haar 
of haar man in Westerbork iets voor hun gedeporteerde familiele-
den kon doen. Op een nacht belde de sD aan voor een huiszoeking, 
terwijl er vier Joodse bezoekers zaten in het enige vertrek dat Liesje 
boven bewoonde. Ze griste de slapende Abel met zijn blonde krullen 
uit de wieg en poeierde de soldaten aan de voordeur af met haar krij-
sende baby op de arm. 23

Sally was alleen in verlofperioden in Amsterdam. In Westerbork 
zag hij elke dinsdagochtend – ‘precies om 10.45 uur fluit de locomo-
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tief ’ – de trein naar het gevreesde werkkamp in het Oosten vertrek-
ken. Het bord aan de laatste wagon gaf aan: ‘Westerbork – Ausch-
witz, Auschwitz – Westerbork. Nicht abhängen!’ Als arts diende hij 
eraan bij te dragen dat er wekelijks 250 transportfähige zieken werden 
afgeleverd. Geschoold personeel mocht onderweg niet mee om hen 
te verplegen en de trein kwam altijd smerig terug. Hij kende de afge-
sproken geheime hoekjes waar gedeporteerden briefjes achterlieten 
met korte indrukken van de reis. Zo meende hij te weten dat de reis 
naar de gevreesde eindbestemming anderhalf tot twee dagen duurde 
(‘ongeveer 38 uur’), dat men tijdens de reis ‘brood, koffie en ook 
wel eens warm eten’ kreeg en dat gevangenen die onderweg aan de 
spoorlijn werkten, er niet slecht uitzagen.24 

Sally verachtte de sfeer van ‘sauve qui peut’ die door toedoen van 
de Joodse Raad was ontstaan. Hogeropgeleiden zoals hijzelf kregen 
betere kansen om te worden vrijgesteld van deportatie dan het prole-
tariaat.25 Hij wilde zijn noodlot niet afwachten. Sally en Liesje ston-
den voor de keuze: duiken of vluchten. Liesje achtte een vluchtpo-
ging ‘vrijwel hopeloos’.26 Onderduiken was een reële mogelijkheid, 
net zoals het echtpaar De Swaan bij de communist Joop van Santen 
was ondergedoken.27 Sally opteerde voor vluchten; misschien kon-
den ze Amerika bereiken waar hij via connecties misschien wel aan 
de slag kon bij de Rockefeller Foundation.28 Wat het echtpaar ook 
besloot, in beide gevallen moesten ze hun zoons – Abel was net 2 jaar 
en Daan een baby van zeven maanden – apart laten onderduiken.

Rond februari 1943 moet de knoop zijn doorgehakt. Met de zo-
mermaanden in het vooruitzicht besloten ze te vluchten. Zij bereid-
den de reis voor met Ies Spetter en Suze Spetter-Turksma, een jong 
koppel dat in 1940 vanuit Den Haag naar Amsterdam was verhuisd. 
Spetter was opgegroeid in een geassimileerd half Joods gezin. Suus 
was van Fries-Joodse afkomst. Ze was amper 21 jaar en zwanger toen 
ze op 6 mei 1942 in Den Haag waren getrouwd.29 Ina Stärcke kreeg 
de volmacht toevertrouwd over de opvoeding van Abel en Daan. In 
het geval de ouders niet zouden terugkeren, zou zij in overleg met 
Loe besluiten nemen over hun toekomst op grond van twee nadruk-
kelijke richtlijnen: de kinderen moesten ‘tot zoo harmonischen en 
rustig mogelijke persoonlijkheden uitgroeien’ en zij mochten nooit 
worden toevertrouwd aan de familie van moederszijde, aangezien 
Liesje niet met haar moeder overweg kon.30 
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Abel werd ondergebracht bij de Nederlands Hervormde domi-
nee Kok in Leiderdorp.31 Liesje bracht haar baby dinsdag 23 maart 
1943, de dag voor haar vertrek, naar mevrouw L.H. Lignac-Grut-
terink in Dordrecht. De ouders hadden zich ‘de ogen uit hun lijf 
gejankt’, vertelde Ies Spetter later.32 Beide kinderen moesten al snel 
worden overgebracht naar een nieuw onderduikadres. Tegenover de 
predikant woonde een ‘foute’ politieman, en daarom kwam Abel 
op 10 juni 1943 in huis bij Piet en Rietje Harteveld- van Evert op 
de Rijnsburgersingel 43A in de binnenstad van Leiden.33 Een week 
eerder was de vader van de pleegmoeder opgepakt omdat hij Joden 
verborg.34 De moeder kwam bij haar dochter en schoonzoon inwo-
nen en er was voortdurend angst voor verraad. Overdag speelde Adje 
– Abel klonk te Joods – in de achterkamer, zodat hij vanaf de straat 
in de voorkamer niet kon worden gezien. Hij sliep aanvankelijk elke 
nacht op een schuiladres.35

Binnen een paar weken bleek ook dat de pleegmoeder van Daan 
de zorg niet kon combineren met de opvoeding van haar eigen 
dochter van dezelfde leeftijd. Haar pleegzoon had dauwworm, 
een huidziekte waardoor hij altijd jeuk had. Haar nicht, Leni de 
Vink-Olthof, wilde de baby graag overnemen.36 Haar man was land-
bouwkundig ingenieur en werd begin 1944 benoemd tot directeur 
van de Planologische Dienst van de provincie Zeeland. De baby lag 
achter in de auto te slapen toen ze van Wassenaar naar Middelburg 
verhuisden en op een Duitse controle stuitten. ‘Winke, winke’ zou 
de pleegmoeder naar de wakker geworden Daan hebben gezegd om 
te voorkomen dat de Duitse soldaat naar de papieren zou vragen. 
De ontwapende glimlach van de baby had het gewenste effect, werd 
hem later verteld.37 Weinigen in Middelburg wisten dat Daan de 
Vink een pleegkind was. Ina Stärcke was als enige geïnformeerd ge-
weest over de onderduikadressen. Ze vond dat ze op hun tweede 
onderduikadressen bij kinderloze echtparen beter af waren dan in 
hun eerste gastgezinnen.38

SAlly’S dood, onomStoteliJk?

Op woensdag 24 maart 1943 vertrokken de echtparen De Jong en 
Spetter richting neutraal Zwitserland. Ze hadden voldoende hand-
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geld om hun reis tot in de zomermaanden te kunnen volhouden.39 
Onderweg loodsten passeurs hen veilig over de Belgische en Franse 
grens. Ze wisten dat de Zwitserse grens het grootste obstakel zou 
vormen. Om Überfremdung – de kans dat de eigen bevolking nu-
meriek zou worden overvleugeld door een grote stroom vluchtelin-
gen – te voorkomen, was in augustus 1942 bepaald dat grensovertre-
ders ‘op grond van ras’ niet werden erkend als politieke vluchteling. 
Onder druk van de publieke opinie werd de maatregel een maand 
later verzacht. Zieken, zwangere vrouwen en bejaarden zouden 
wel toegelaten moeten worden, maar de praktijk wees uit dat veel 
Joodse vluchtelingen werden geweigerd, ook als ze ziek, zwanger of 
oud waren. Eind 1942 werd ook nog eens bepaald dat vluchtelingen 
alleen contact met hun consulaat mochten opnemen als zij verder 
dan 12 kilometer landinwaarts waren gearresteerd. Engelandvaarders 
werden wel toegelaten. De Nederlandse regering kwam de Zwitsers 
tegemoet in de kosten om vluchtelingen die konden worden be-
stempeld als ‘geallieerde militairen’ of ‘ontsnapte geallieerde krijgs-
gevangenen’ naar Engeland te laten vliegen.40 Joden werden echter 
niet gezien als patriotten die wilden bijdragen aan de bevrijding van 
hun vaderland. 

De vier Joodse vluchtelingen bereikten de Zwitserse grens via 
Besançon ongeveer drie weken later. De ingehuurde passeur kwam 
niet opdagen. Het lukte hun op eigen gelegenheid het grensriviertje 
de Doubs met een handbediend pontje over te steken. Ze beklom-
men aan de overkant een besneeuwde bergrug en zagen in de verte 
de lichten van het stadje Le Locle, zo’n 10 kilometer van Neuchâtel 
gelegen. Na een halfuur lopen stuitten ze op een Zwitserse grens-
patrouille. Liesje en Suuz lieten foto’s van hun kinderen zien, maar 
het mocht niet baten. De ongewenste vreemdelingen werden met 
de bajonet in de rug teruggedreven naar het door de Duitsers bezet-
te Franse gebied. Zulke tenhemelschreiende taferelen kwamen een 
jaar later niet meer voor. Na D-Day werden Joden zonder beperking 
toegelaten, maar de deportaties waren toen al grotendeels voltrok-
ken. Zwitserland heeft in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 25.000 
Europese Joodse vluchtelingen geweigerd. De uiteindelijk ongeveer 
1400 Nederlandse Joden die Zwitserland binnenkwamen, was dat 
vooral gelukt in de periode voordat het land de grenzen had geslo-
ten.41
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Het viertal keerde vervolgens terug naar Brussel. Ze huurden 
omstreeks half april een kamer tegenover een Gestapo-kantoor en 
vonden aansluiting bij een escape-line die hen naar Spanje zou bege-
leiden. De Belgische illegaliteit gaf hun documenten mee die naar 
Noord-Afrika gesmokkeld moesten worden. Ze kwamen tot Pau, 
aan de voet van de Pyreneeën, niet ver van de Frans-Spaanse grens. 
Daar werden ze eind juni, begin juli 1943 in de trein gearresteerd.42 
Sally wist op dat moment niet dat zijn ouders en zusje vijf weken 
eerder waren opgepakt bij de razzia van woensdag 26 mei 1943.43 Zij 
werden via de vaste route vanaf de Joodse schouwburg via station 
Muiderpoort overgebracht naar doorgangskamp Westerbork. Daar 
had de al een jaar geïnterneerde neef Maurits zijn moeder die vorige 
dag met de trein naar het Oosten zien vertrekken. Godfried, Betsy 
en Jeannette de Jong werden met de eerstvolgende dinsdagochtend-
trein van 1 juni gedeporteerd naar Sobibor, waar ze vrijdag 4 juni 
aankwamen en meteen werden vergast. De operatie van arrestatie 
tot moord had negen dagen geteld.44

Tante Nanette en Alida werden opgepakt bij de razzia van zondag 
20 juni 1943. Ze had bij verscheidene niet-Joodse vrienden kunnen 
onderduiken toen de deportaties begonnen, maar ze had het niet 
gewild, omdat ze haar zus Nanette niet alleen wilde laten. Loe de 
Jong weet het aan louter toeval dat zij in Westerbork niet met de 
eerstvolgende dinsdagtrein, maar een week later op transport naar 
Sobibor werden gesteld. Hij veronderstelde dat zijn tantes, die in 
barak 57 met 500 andere vrouwen waren ondergebracht, niet de 
minste kans op bescherming hadden gemaakt. Tante Alida had bij 
de Joodse Raad in Amsterdam geen enkele functie willen aanvaar-
den. ‘De bourgeois Joden die daar de toon aangaven, dat moet mijn 
tante Alida bepaald onsympathiek zijn geweest, dat kan niet anders’, 
zei Loe de Jong in 1982 over zijn onverzettelijke tante.45

Alida de Jong koesterde geen illusies, zoals blijkt uit haar laatste 
briefje dat ze enkele uren voor haar vertrek met de deportatietrein 
schreef aan haar vriendin ‘Miep’. ‘Na ruim 2 weken in Westerbork 
te zijn geweest, vertrekken wij heden naar een ons onbekend oord. 
Zowel Nan als ik zijn rustig; wij hebben de klap in alle kalmte op-
genomen. Wij wisten immers wat komen zou. Wij zijn lichamelijk 
en geestelijk gezond en zullen onze uiterste best doen de “zaak” te 
overleven. Zo dat niet geschiedde, welnu, dan hebben wij ons leven 
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geleefd. Wij kunnen niet nogmaals 59 + 57 jaren “halen”. […] Wij 
zijn ongebroken. Nan, Aal.’46 Zevenendertig dagen na hun broer, 
schoonzus en nichtje werden zij in datzelfde vernietigingskamp ver-
gast. Van arrestatie tot verdelging duurde het negentien dagen.47

Sally en Liesje en Ies en Suuz werden na hun arrestatie vlak voor 
de Frans-Spaanse grens drie maanden opgesloten in een gevange-
nis in Bordeaux. Eind september 1943 werden ze overgebracht naar 
kamp Mérignac ten oosten van de stad. Op 1 november 1943 was 
er toestemming om een kort briefje – vanwege de censuur in het 
Frans – naar Ina Stärcke in Amsterdam te sturen. Sally schreef in 
verhullende woorden over een ‘verblijf bij vrienden in een hotel in 
Bordeaux, waar het niet meer was zoals vroeger’. Ze verkeerden ‘on-
danks alle moeilijkheden […] in goede gezondheid. Ook moraal en 
esprit zijn zoals het hoort. […] De dames hebben een kleine kamer, 
omdat Suus zwanger is (ze verwacht een kind in januari 1944 en je 
begrijpt dat dit ons een beetje meer vrijheid en privacy oplevert).’ 
De menu’s waren niet ‘zoals voor de oorlog’, maar er was ‘toch ook 
plezier en hier mooi weer’. Liesje eindigde de brief: ‘We hebben een 
paar goede vrienden in Bordeaux die voor eten en kleren zorgen. We 
hopen zeer dat we hier kunnen blijven! Lieve Ina, ik verlaat je en 
reken altijd op jou, ondanks het verdriet dat ik je aandoe. Omhels 
iedereen van mij, speciaal de kleine jongens. Ik omhels je, tot spoe-
dig weerziens.’48

Ina Stärcke kreeg het op 4 november gedateerde briefje de dag na 
kerst bezorgd. In de begeleidende van 16 december 1943 van ene heer 
Van Donk uit Bordeaux stond dat ze de volgende dag naar Polizei-
haftlager Drancy vlak bij Parijs zouden vertrekken met als eindbe-
stemming Konzentrationslager Auschwitz. Hij verzocht vader Van 
Male de identiteitspapieren van zijn dochter zo spoedig mogelijk te 
sturen, zodat ze konden bewijzen dat Liesje vanwege haar Arische af-
komst buiten vervolging moest worden gesteld. De ouders Van Male 
verstuurden de gewenste verklaringen naar de heer Van Donk, naar 
Drancy en naar de Joodse Raad in Parijs, maar hoorden niets meer. 
Spetter vertelde dat Liesje in Drancy psychisch zou zijn geknakt 
toen ze zich realiseerde dat de kans verkeken was om te bewijzen dat 
ze half Joods was. Daar kwam nog bij dat Suus Spetter begin decem-
ber van haar dochter Deborah was bevallen. Het meisje bleef slechts 
enkele dagen of weken in leven.49 
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Via Drancy belandden de vier in Auschwitz.50 Mogelijk verble-
ven beide vrouwen enkele weken in het vrouwenkamp voordat zij 
werden vergast.51 Liesje kwam in maart 1944 om en Suuz werd op 27 
april 1944 omgebracht.52 De beide mannen konden zich handhaven. 
Sally kreeg gevangenenummer 107287.53 Hij werkte als arts in de tijd 
dat Josef Mengele zijn medische experimenten uitvoerde in Block 
10.54 Ies kreeg gevangenennummer 167655 en werd ondergebracht in 
een steenkolenmijn. Later belandde hij in kamp Buna [Auschwitz 
III, bekend als Monowitz], waar hij in een fabriek van IG Farben 
chemische producten en medicamenten moest vervaardigen.55 

Kort voordat Auschwitz eind januari 1945 door de Russen werd 
bevrijd, waren de gevangenen westwaarts afgevoerd. Sally en Ies lie-
pen elkaar op 29 januari 1945 in een subkamp in het plaatsje Gleiwitz 
(Gliwice in het Pools) in Opper-Silezië tegen het lijf in een wirwar 
van tienduizenden. Sally vertelde Ies dat hun beider vrouwen waren 
overleden. Het lukte om bij elkaar te blijven in de ‘dodenmars’ bij 28 
graden vorst. De tocht werd per treinwagon voortgezet. Ze bemach-
tigden een hoekplaats, zodat ze steun in de rug hadden. Onderweg 
leefden ze van sneeuw en 200 gram brood per dag. Ze kwamen langs 
de kampen Mauthausen en Dachau die overvol bleken te zijn en 
deze lichting gevangenen niet meer konden opnemen. Zes dagen 
later belandden ze in Aussenkommando Dora dat deel uitmaakte 
van het complex Buchenwald in het Harzgebergte. Daar werden in 
Stollen (grotten) onderdelen voor de V1’s en V2’s gefabriceerd, de 
wapens waarmee Loe de Jong in Londen werd bestookt. Het lukte 
Ies om als niet-Jood te worden geregistreerd, maar Sally werd van-
wege zijn uiterlijk als Jood ingeschreven. In de eerste nacht na aan-
komst meldde hij zich voor een transport naar Sangerhausen in de 
hoop dat hij als arts enige bescherming zou genieten. Spetter kwam 
terecht in een kamp in Osterode waar hem eind maart het bericht 
bereikte dat Sally nog in leven was. Toen Spetter op 21 april 1945 
tijdens een deportatie van Ellrich naar Eisleben door de Amerikanen 
werd bevrijd, was er van Sally echter geen spoor meer te bekennen.56

Op 10 juni 1949 trad in Nederland een wet ‘houdende voor-
zieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van 
vermisten’ in werking die het ambtenaren van de burgerlijke stand 
mogelijk maakte om een akte van overlijden op te stellen van gede-
porteerde Joden van wie met een ‘zeer hoge graad van waarschijnlijk-
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heid’ aangenomen mocht worden dat zij waren overleden. Formeel 
gold als overlijdensdatum ‘de dag, volgende op die, waarop het laatst 
van het bestaan van de vermiste is gebleken’, maar dat kon in het 
geval van Sally de Jong niet worden vastgesteld. Daarom werd zijn 
naam in de Staatscourant van 31 januari 1952 vermeld in de lijst van 
vermisten met als overlijdensdatum 31 mei 1945. In dit soort gevallen 
werd gemakshalve de laatste dag van een plausibele maand aange-
houden, zodat er toch tot op zekere hoogte ‘statistisch verantwoor-
de’ overlijdensdata golden. Als er drie maanden na publicatie geen 
verzoek tot rectificatie was binnengekomen, nam de ambtenaar van 
de burgerlijke stand de persoon op in de registers van overlijden.57

Het valt te betwijfelen of Sally op 24 april ooit nog de 31-jarige 
leeftijd heeft bereikt. Loe de Jong bezocht medio april 1963 de Inter-
national Tracing Service van het Internationale Rode Kruis in Arol-
sen, Bondsrepubliek Duitsland, waar kopieën van rapporten van 
gevangenen uit alle nazigevangenissen, concentratie- en vernieti-
gingskampen zijn gearchiveerd. Het spoor liep dood na kamp Dora 
bij een extern commando Buchenwald, ergens in het Harzgebergte. 
‘Arolson bracht een bevestiging van wat Ies Spetter me al had ver-
teld’, schreef De Jong in zijn autobiografie. ‘Waar, wanneer en hoe’ 
Sally is omgekomen, ‘weet ik niet en zal ik nooit weten.’58

De Jong was ongeveer een jaar voor zijn bezoek aan Arolsen op 
een 23 pagina’s tellend rapport gestuit, getiteld ‘De Ondergang van 
het Nederlandsche Jodendom’. Hij wist zeker dat zijn tweelingbroer 
de auteur was geweest van dit anonieme ooggetuigenverslag van de 
deportaties vanuit Westerbork.59 In 1997 vertelde De Jong NIOD-on-
derzoekster Conny Kristel dat hij het handschrift van zijn schoonzus 
Liesje had herkend toen hij bij zijn onderzoek de originele versie 
onder ogen kreeg. Hij veronderstelde dat Sally zijn vrouw de tekst 
had gedicteerd.60 Hij stuurde zijn neef Abel in 1962 een kopie van 
het uitgetypte exemplaar; het handgeschreven origineel is onvind-
baar.61

Er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat het rapport inderdaad 
door Sally is geschreven. De opsteller zegt in zijn naschrift dat hij 
zes maanden in Westerbork als arts had gewerkt. Ies Spetter vertel-
de Kristel dat Benno Nijkerk van de ‘Dutch-Paris’-groep in Brussel 
hem en Sally had gevraagd over de Jodenvervolging in Nederland 
te rapporteren.62 Het document is dus eind april, begin mei 1943 
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geschreven in de paar weken dat zij hun vluchtweg naar Spanje 
voorbereidden.63 De verzetsgroep van Benno Nijkerk smokkelde 
het rapport, verstopt in een uitgeholde scheerkwast, via Zwitserland 
naar Londen, waar het op Bureau Inlichtingen op 30 november 1943 
werd uitgetypt.64 Een overijverige beleidsambtenaar schreef in zijn 
inleidend commentaar dat deze onbekende auteur een aantal rake 
‘stemmingsbeelden’ gaf, maar niet meer over de Jodenvervolging 
buiten Westerbork wist dan de gemiddelde Nederlander. Het rap-
port werd dan ook op vele punten onjuist bevonden en enkele be-
schouwingen als ‘onaanvaardbaar’ beoordeeld. De ‘onwelwillende’ 
auteur zou een ‘door ressentiment verwrongen kijk [op] het gebeu-
ren over Joden in het algemeen en over de Joodsche Raad in het bij-
zonder’ hebben en zou verstoken zijn geweest van dieper inzicht en 
zin voor rechtvaardigheid.65 Het hoofd van het Bureau Inlichtingen, 
Somer, gaf het rapport, inclusief deze badinerende opmerkingen, op 
23 december 1943 vrij voor alle diensten. De Jong herinnerde zich 
dat hij bij lezing van dit anonieme rapport in Londen was getroffen 
door de scherpe inhoud.66

Sally’s vooruitziende blik is met de huidige kennis achteraf dan 
ook indrukwekkend te noemen. Hij typeerde de Februaristaking 
van 1941 als ‘de eerste, geslaagde, politieke algemene staking […] 
in de geschiedenis van het Nederlandse proletariaat’ [die] ongetwij-
feld één van de beste uitingen blijft van solidariteit en strijd tegen 
het fascisme’. Sally haalde het gesprek aan dat de voorzitters van de 
Joodse Raad, Cohen en Asscher, op 28 juni 1942 hadden met Him-
mler waarin zij erin toestemden te zullen meewerken aan de depor-
tatie van de Joden.67 De leiding van de Joodse Raad had daarmee 
‘een uitzonderingspositie’ geschapen voor een kleine minderheid 
die het lot van de ‘grote meerderheid van het Jodendom’ niet hoef-
de te delen. Er waren wel ‘details op haar credietzijde te schrijven 
[, maar] principieel werd de Joodse Raad een orgaan ter bescher-
ming van haar ambtenaren en aangestelden.’ Sally analyseerde dat 
dit ertoe had geleid dat de Nederlandse Joden hun ondergang niet 
‘solidair en zelfbewust’ onder ogen zagen en geen ‘georganiseerde 
passieve weerstand’ boden. Hij voorspelde dat ‘de geschiedenis’ de 
Joodse Raad en de geestelijke voorgangers zou ‘beschouwen als laf-
aards en verraders van hun eigen volk’.68 Deze visie verschilde weinig 
van het – weliswaar genuanceerder – standpunt dat De Jong in zijn 
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naoorlogse werk uitdroeg. Hij ontkende echter nadrukkelijk dat zijn 
oordeel over de Joodse Raad was beïnvloed door het rapport van zijn 
tweelingbroer.69 Twee decennia later bewees hij zijn broer postume 
eer door eind 1964 de titel Ondergang als stille verwijzing naar Sal-
ly’s rapport te opperen voor het later beroemd geworden boek van 
Presser.70

De twee vrienden die het best geïnformeerd waren over Sally 
werden in elkaars armen gedreven. Ina Stärcke viel begin 1946 voor 
de charmes van Ies Spetter die de reputatie genoot een onverbeter-
lijke rokkenjager te zijn.71 Zij trouwden datzelfde jaar. Ina had in het 
voorjaar van 1943 geregeld dat het dochtertje Sanneke Spetter van 
een halfjaar kon onderduiken bij een getrouwde nicht van Liesbeth 
Cost Budde in Den Haag.72 Haar vader haalde het 3-jarige meis-
je weer op bij een Haags opvangtehuis voor ondergedoken kinde-
ren. Hij trok in bij zijn nieuwe vrouw aan Amstel 101-II waar ze een 
nieuw gezin vormden. Hij vermeed elk contact met het pleeggezin 
van Sanneke, een oogarts uit Leiden.73 Mogelijk trachtte hij – al dan 
niet gesouffleerd door zijn vrouw, die in juni in dienst was getreden 
als maatschappelijk werkster bij de Commissie voor Oorlogspleeg-
kinderen (OPk) – een heikele voogdijprocedure te omzeilen.

Spetter kon zijn draai in Amsterdam niet vinden. Het gezin emi-
greerde in 1947 naar de Verenigde Staten. Ina volgde haar man met 
tegenzin.74 Ze vestigden zich in de buurt van New York en kregen 
twee kinderen: Ruthie in 1951 en Job in 1953.75 In november 1961 
pleegde Ina Stärcke zelfmoord door een overdosis aan slaappillen in 
te nemen.76 Het verbaasde Loe de Jong niet; in 1976 vertelde hij dat 
hij ooit ‘bezeten’ was geweest van dit ‘uiterst neurotisch meisje’ met 
haar ‘intense charme’. Ook toen was ze al ‘heel depressief ’ geweest 
en had ze suïcidale neigingen gehad.77

touwtrekkeriJ over de voogdiJ over  
ABel en dAAn 

De moeder van Liesbeth schreef een week na de bevrijding ‘dat jullie 
Daantje en Aatje wel tot je zult nemen, als het lieve tweetal die hun 
ouders zijn niet mocht terugkeeren’.78 Twee maanden later liet het 
echtpaar De Jong samen met de grootouders van Abel en Daan van 
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moederszijde, Janus Jacob Van Male en zijn vrouw Abigael van Ma-
le-Nunez Cordozo, vastleggen dat de ouders van de beide kinderen 
in buitenlandse kampen waren overleden. De notaris werd gemach-
tigd Loe de Jong tot voogd te benoemen van zijn beide neven en 
grootvader Van Male tot toeziend voogd.79 

Dat was echter niet zo simpel. Half augustus 1945 ging de kinder-
wet in die bepaalde dat familie niet vanzelfsprekend de zeggenschap 
kreeg over eigen kinderen, neven en nichten die de oorlog hadden 
overleefd. De in het leven geroepen Voogdijcommissie Oorlogs-
pleegkinderen (OPk) had tot taak onderduikkinderen op te sporen 
en te registreren, en de ‘zorg’ over deze kinderen op zich te nemen. 
Dit laatste betekende dat deze instantie beslissingsbevoegdheid had 
over de voorlopige plaatsing van het oorlogspleegkind. Als richtlijn 
gold het belang van het kind, waar de belangen van nog levende 
ouders, directe familie en pleegouders ondergeschikt aan werden ge-
steld. Het OPk diende een gegrond advies voor te bereiden op basis 
waarvan de arrondissementsrechter de definitieve voogdij moest toe-
wijzen. De kantonrechter was in dezen onbevoegd verklaard, zodat 
ouders of familie de voogdij niet tussentijds konden terugvorderen.80

De naoorlogse voogdijtoewijzing van de beide neven van Loe de 
Jong verliep tot het najaar van 1946 gespannen om daarna zonder 
problemen in onderling overleg te worden opgelost. De conflict-
stof in deze casus was uiteindelijk minder complex dan in de meeste 
overige 1362 dossiers waarin het OPk adviseerde. De wezen Abel en 
Daan waren nog zo jong dat over hen kon worden beslist zonder dat 
zijzelf werden gehoord.81 Bovendien werd over de hoofden van Abel 
en Daan geen strijd gevoerd over de erkenning van de Joodse iden-
titeit. De broertjes kwamen uit een geassimileerd Joods gezin. Voor 
hun ouders was Jood-zijn van ondergeschikt belang geweest en hun 
enige oom beschouwde het Jood-zijn in de eerste naoorlogse jaren 
als iets ‘waar je maar beter vanaf kon’ wezen.82 Loe de Jong wenste 
een assimilatorische, bij voorkeur niet-godsdienstige opvoeding van 
zijn neven. Hij had geen onoverkomelijk bezwaar tegen een gema-
tigd christelijke invloed zolang de pleegouders maar niet dogmatisch 
waren. Zijn standpunt verstond zich met de voorkeur van het OPk 
dat een christelijke levensovertuiging van de pleegouders hoog aan-
sloeg.

De beide pleegouders lieten het OPk weten dat zij hun pleegkind 
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het liefst bij zich wilden houden. Zij eisten hun voogdij echter niet 
zonder meer op, omdat zij de oom niet wilden dwarsbomen. Het 
OPk liet Abel en Daan voorlopig bij hun onderduikouders wonen. 
De kwestie werd pas opportuun toen het gezin De Jong in oktober 
1945 in Amstelveen kwam wonen. Het echtpaar De Jong, de groot-
ouders Van Male en de pleegouders Harteveld en De Vink besloten 
gezamenlijk het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOb) te vragen de 
gezinstoewijzing vast te stellen op grond van een medisch-psycho-
logisch onderzoek van Abel en Daan. Dit bindend advies werd bij 
voorbaat als uitslag gerespecteerd. Zij vonden dat de wetenschappe-
lijke staf van het MOb hier ‘qualitate qua, diepgaander en uitvoeriger’ 
toe in staat was dan de rapportrices van het OPk, die zich wat hun 
betreft dan ook niet meer over deze zaak hoefden te buigen. Liesbeth 
de Jong had ongetwijfeld het voortouw genomen in deze schikking 
via het MOb. Zij trad in het najaar van 1946 weer voor halve dagen in 
dienst bij haar vooroorlogse werkgever.83 

Het psychisch onderzoek werd uitgevoerd door de kinderanaly-
tica en zenuwarts Nel Tibout. Zij kwam begin januari 1946 tot het 
oordeel dat Abel wel en Daan niet in het gezin van De Jong kon 
worden opgenomen, hoewel ze gerede twijfel bleef houden. ‘Was 
hier geen familie die zeer op zijn komst gesteld is, vooral niet: waren 
er geen grootouders van moeders kant die met zeer veel – op zichzelf 
begrijpelijke – nadruk het kind graag in Amsterdam zouden zien’, 
redeneerde ze omzichtig, dan zou Abel beter bij de Hartevelds kun-
nen blijven wonen. Het ware beter geweest ‘de beslissing nog jaren-
lang uit te stellen’, maar ze was genoodzaakt haar salomonsoordeel te 
oordelen vanwege de grootouders Van Male van wie zie voorzag dat 
zij zich alleen bij deze uitslag konden neerleggen. Abel moest echter 
‘zeer ruime mogelijkheid tot contact met de Hartevelds’ blijven hou-
den.84 Tibout vond overplaatsing van Daan naar het gezin De Jong 
onverantwoord. Zijn fysieke groei en motoriek waren als baby en 
kleuter belemmerd geweest door ernstige dauwworm, rachitus, ook 
wel Engelse ziekte genoemd (zwakke botten vanwege vitaminege-
brek) en zijn aanleg voor astma. Bij overplaatsing zou hij ‘tussen de 
robuuste kinderen van De Jong in de verdrukking komen’.85

De Jong legde zich neer bij het MOb-oordeel, maar hij volhardde 
wel in zijn eis het voogdijschap over zijn beide neven te willen uit-
oefenen, evenals grootvader Van Male die het toeziend voogdijschap 
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bleef opeisen.86 Nu ontstond de ongemakkelijke situatie dat Abel 
moest worden afgestaan door het echtpaar Harteveld dat voor hem 
hadden willen blijven zorgen, en het echtpaar De Vink mocht Daan 
opvoeden, maar zonder voogdijtoekenning. Martin de Vink beidde 
zijn tijd. Hij vertrouwde erop dat de kans dat hem het voogdijschap 
zou toevallen alleen maar zou toenemen naarmate hij en zijn vrouw 
langer voor Daan zorgden. ‘Tussen de familie de Jong en ons bestaat 
een zeer goede en hartelijke verhouding, welke naar wij hopen die 
van familiebetrekkingen nabij zal kunnen komen, en die wij dus tot 
geen enkele prijs verstoord wenschen te zien’, schreef hij het OPk.87

De Jong forceerde een doorbraak toen de Hartevelds op een zon-
dagmiddag in juli 1946 op bezoek waren bij de familie De Jong in 
Amstelveen. De gastheer stelde dat Abel aan hem zou worden toege-
wezen en dat zijn neef beter kon blijven om de vakantie in zijn gezin 
door te brengen. Ontredderd reisde het echtpaar Harteveld zonder 
Abel naar huis; zij zouden zijn kleren nabrengen.88 Abel wilde tijdens 
de vakantie in juli en augustus in Groet niets anders dan terug naar 
oom Piet en tante Rietje. De Jong moest onderkennen dat Abels 
verblijf ‘geheel was mislukt’. Zijn onverzettelijke neefje had zich zo 
‘onmogelijk’ gedragen dat ook de grootouders Van Male ermee in-
stemden dat Loe hem op 21 september 1946 weer terugbracht bij het 
echtpaar Harteveld in Leiden. De pleegmoeder eiste dat De Jong 
schriftelijk bevestigde dat Abel hen blijvend werd toevertrouwd. Dat 
deed hij met als enige eis dat Abel naar een openbare school moest. 
Als ze hem per se op catechisatie wilden doen, dan in ieder geval niet 
bij een orthodoxe dominee.89

Abels instinctieve reactie bracht een doorbraak in de voogdijpro-
cedure teweeg. De Jong vertelde het OPk dat hij Abel in zijn gezin 
had willen opnemen, omdat hij de pleegouders Harteveld ‘niet zulke 
sterke persoonlijkheden’ vond. Het OPk observeerde dat het echt-
paar De Jong ‘drie stevige knapen’ had, terwijl de neefjes ‘twee schu-
we en teere jongetjes’ waren. De oom had adoptie vanzelfsprekend 
gevonden, ‘eerder dan zijn vrouw, die het innerlijk eigenlijk niet aan 
kon en wilde’.90 

In het najaar van 1947 stelde het OPk zijn advies op over de voog-
dijregeling voor de kinderrechter. De grootouders Van Male hadden 
aangeboden dat de familie Harteveld twee weken vakantie bij hen 
mocht doorbrengen op hun buitenhuis op Noordervroon 13 in Zou-
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telande. Het lag 15 kilometer van Middelburg, zodat Abel en Daan 
met elkaar konden spelen.91 Pleegvader Martin de Vink schreef het 
OPk verheugd dat het daardoor was gelukt om een vertrouwensband 
met de grootouders op te bouwen. De grootouders Van Male had-
den er vrede mee dat De Vink het voogdijschap zou worden toege-
kend en alle betrokkenen respecteerden De Jongs aanspraak op het 
toeziend voogdijschap.92

De beschikking van de arrondissementsrechtbank van Amster-
dam op 12 december 1947 was dan ook een hamerstuk.93 De twee 
jongens werden ieder toegewezen aan hun pleegouders en Loe de 
Jong werd benoemd tot toeziend voogd tot zijn neven de volwas-
sen leeftijd van 21 jaar zouden hebben bereikt. Abel was door zijn 
pleegmoeder verteld dat zijn ouders bij Onze-Lieve-Heer woonden 
en Ina Stärcke kwam het na de bevrijding bij de Hartevelds thuis 
nog eens officieel bevestigen.94 De 5-jarige Daan kreeg kort na de 
gerechtelijke uitspraak van de grootouders Van Male te horen dat 
Martin en Leni niet zijn echte ouders waren.95 

De echtparen Harteveld en De Vink hebben nooit een financiële 
tegemoetkoming van De Jong willen ontvangen voor de opvoeding 
van hun pleegkind.96 Het leek hem daarom een gepast gebaar zijn 
beide neven de vergoeding te schenken die hem in 1950 was toege-
kend voor wat eufemistish de ‘huisraadschade’ werd genoemd die 
zijn vader had geleden toen hij in het najaar van 1941 zijn melkzaak 
was uitgezet. De Jong had al meteen bij zijn eerste bezoek aan Am-
sterdam in juni 1945 proberen te achterhalen hoe ‘De nieuwe Sier-
kan’ van zijn vader was onteigend. De bewoners van zijn voormalig 
ouderlijk huis zeiden er niets van te weten. Later bleek dat ene L. 
Schippers de melkzaak onrechtmatig had verkregen voor de spot-
prijs van f 400,-, terwijl de fiscus de zaak per 1 september 1943 aan-
sloeg voor een bedrag van f 10.000,- aan goodwill en f 1000,- voor 
de inventaris.97

Schippers had de melkzaak op 21 april 1947 doorverkocht aan 
een boer uit Abcoude. De Jong spande eind jaren veertig bij de Raad 
voor het Rechtsherstel een procedure aan tegen deze nieuwe eige-
naar J. van Dien. Het vonnis luidde dat De Jong als enige erfgenaam 
van de oorspronkelijke eigenaar f 1300,- betaald moest worden. Hij 
ontving vijf jaar lang f 5,- per week en maakte dit bedrag steeds in 
gelijke helften over op de spaarrekening van Abel en Daan. Van 
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Dien verkocht de zaak in 1953 aan de familie Van de Ancker die de 
melkwinkel onder eigen naam voortzette tot 1978.98 De buurtwinkel 
die De Jongs vader in 1925 was begonnen en 16 jaar lang had gerund, 
werd dus nog 37 jaar voortgezet.

De neven groeiden ieder op als enig kind in hun eigen pleegge-
zin. Het contact tussen het pleeggezin De Vink en het gezin De Jong 
bleef goed. De heren des huizes – beiden overtuigd PvdA’ers – lagen 
elkaar. Neef Thijs logeerde in vakanties regelmatig in Middelburg en 
Joost kwam soms mee. Daan ging dikwijls mee op vakantie met het 
gezin van zijn oom en tante die in de jaren vijftig in een huurhuisje 
in Drenthe werd doorgebracht.99 Toen hij in 1960 rechten in Am-
sterdam ging studeren, woonde hij het eerste jaar in bij oom Loe en 
tante Liesbeth.

Dat lag anders bij Abel. Het contact bleef belast door zijn abrup-
te verblijf bij het gezin De Jong in de zomer van 1946. De Jongs 
contact als toeziend voogd bleef beperkt tot een jaarlijks bezoek op 
Abels verjaardag. Oom Loe kwam op oudejaarsmiddag altijd een 
uurtje langs, soms vergezeld van zijn zonen Joost en Thijs. Toen het 
vroor was hij een keer alleen gekomen via de Westeinder Plassen. 
Het vaste ritueel was dat Abel opendeed. Oom Loe feliciteerde hem 
en haalde als verjaarscadeau een blauw biljet van tien gulden uit zijn 
portemonnee. Later werd dat een lichtrood briefje van vijfentwin-
tig gulden, altijd knisperend nieuw. Het gesprek ging steevast over 
de goede schoolprestaties van Abel en vlotte nooit erg. De laagge-
schoolde peetouders konden nergens aan merken dat de man die 
bij hen over de vloer kwam uit een arbeidersmilieu afkomstig was.100

Een halve eeuw later was Loe de Jong de problemen vergeten en 
meende hij dat het destijds wellicht beter zou zijn geweest als hij 
‘onder alle omstandigheden’ toewijzing van zijn beide neefjes had 
opgeëist. Dat had ‘in het begin misschien moeilijkheden gegeven’, 
maar dan was zijn gezin ‘niet wildvreemd’ voor de jongetjes geweest 
en hadden zijn neven hun Jood-zijn vanzelfsprekender onder ogen 
kunnen zien.101 Die uitspraak getuigt van weinig zelfinzicht. Begin 
jaren zestig nam Loe op aandringen van zijn vrouw, Daan die in-
woonde als eerstejaars rechtenstudent, mee naar de echtelijke slaap-
kamer op de eerste verdieping om hem te vertellen over zijn ouders. 
Er hing een ongemakkelijke sfeer van schuld en schaamte, alsof hij 
voor het eerst seksuele voorlichting zou krijgen. Oom Loe deelde 
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kort mee dat zijn ouders toch zouden zijn gescheiden zodra ze uit 
de kampen waren teruggekeerd en dat hem die ellende gelukkig be-
spaard was gebleven. In die tijd was doorvragen ongepast. Dat deed 
je niet en al helemaal niet bij oom Loe die een autoriteit was op het 
gebied van de oorlog. Daan droop verbouwereerd af. Loe de Jongs 
onhandige poging om troost te bieden door het verlies van zijn ou-
ders voor te stellen als een blessing in disguise was een pijnlijke erva-
ring. Later, in de jaren zeventig, zouden zijn neven wel vragen aan 
hun oom gaan stellen, vaker en indringender dan hem lief was.102
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h O O F D s t U k  6

Oorlogsdocumentatie

een Perifeer riJkSinStituut

Van Poelje was meteen na de bevrijding herbenoemd in zijn oude 
functie van secretaris-generaal, maar hij moest het MG in Den Haag 
boven zich dulden. Met de paar ambtenaren die hij tot zijn be-
schikking had, kon hij voorlopig niet meer doen dan eind mei een 
circulaire versturen naar de Commissarissen van de Koningin om 
gemeentebesturen op te roepen hun beleid tijdens de oorlogsjaren 
te beschrijven. De geretourneerde verslagen stuurde hij door naar 
het RvO.1 Van Poelje werd per 27 augustus 1945 weggepromoveerd 
door prof. dr. Gerardus van der Leeuw, de minister van Onderwijs 
van het enkele dagen eerder aangetreden kabinet-Schermerhorn. De 
bewindsman voerde een reorganisatie door ten gunste van ambte-
naren die de nationaal-christelijke doorbraakgedachte uitdroegen. 
Het tweespan Van der Leeuw-Schermerhorn voerde in het nati-
onaal kabinet van ‘herstel en vernieuwing’ een ‘volksopvoeding in 
den breedsten zin’ door. De onderwijsminister van OkW trachtte de 
krachtige vernieuwingsideeën uit de bezettingsjaren via zijn minis-
terie te coördineren met een ‘actieve cultuurpolitiek’. Posthumus 
merkte dat ‘zijn’ RvO bij Van der Leeuw op een warm onthaal kon 
rekenen.2

Er bestond grote maatschappelijke behoefte om onderzoek te 
laten verrichten naar de door de bezetter begane wreedheden en de 
door het Nederlandse volk gevoerde vrijheidsstrijd. Het Eerste Ka-
merlid mr. A.G.A. ridder van Rappard (Liberale Staatspartij) vroeg 
de regering op 12 december 1945 een witboek op te stellen ‘van de 
martelingen, folteringen en mishandelingen, waaraan sommige 
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landgenoten door Duitschers en N.S.B.’ers hebben blootgestaan ge-
durende den bezettingstijd’. Hij stelde voor een commissie van drie 
bekwame juristen in het leven te roepen die getuigen onder ede zou-
den mogen horen. De minister-president sprak mede naar aanlei-
ding van dit verzoek op 4 januari 1946 met Posthumus. Aan het eind 
van die maand stelde Schermerhorn Van Rappard een wetsontwerp 
in het vooruitzicht waarin dit grondige onderzoek door het Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie ter hand zou worden genomen.3 
Daarin zou dan meteen het formele bestaansrecht worden geregeld, 
want het MG had het instituut dat per kb van 8 mei was opgericht 
op 26 mei formeel alweer afgeschaft. De Jong had Posthumus gead-
viseerd niet meer van een ‘rijksbureau’ te spreken. Dat deed te veel 
denken aan de economische rijksbureaus die tijdens de bezetting 
waren ingesteld voor de distributie. ‘Instituut’ klonk volwaardiger 
dan een louter uitvoerend overheidsbureau. De naamsverandering 
werd alvast doorgevoerd in het wetsontwerp in voorbereiding.4

De eerste naoorlogse landelijke verkiezing van 17 mei 1946 bracht 
echter een abrupt einde aan de doorbraakpolitiek van het kabi-
net-Schermerhorn. Het rooms-rode coalitiekabinet dat die zomer 
onder leiding van de kVP’er Beel aantrad, smoorde de ingezette ver-
anderingen in de kiem. De nieuwe kVP-minister van OkW, dr. J.J. 
Gielen, vond dat het ambitieuze RvO een toontje lager moest zin-
gen. Hij verfoeide de ‘staatspedagogiek’ van zijn sociaaldemocrati-
sche voorganger en stelde er ‘politiek Katholicisme’ zonder vergaan-
de staatsbemoeienis voor in de plaats. Hij maakte een eind aan het 
departement van Onderwijs als PvdA-bastion en gaf de ‘verzuilers’ 
onder zijn ambtenaren de overhand. Het omslachtige wetsontwerp 
in voorbereiding ging meteen overboord.5

Gielen bracht op 18 september 1946 een werkbezoek aan Oor-
logsdocumentatie. De minister was weinig gecharmeerd van het 
eenhoofdig gezag dat de beoogd president-directeur voor zichzelf 
opeiste in het collegiaal verzuild samengestelde Directorium. Post-
humus viel in ongenade en verloor de aansluiting met politiek Den 
Haag, terwijl de bewindsman grote achting opvatte voor de ‘volijve-
rige en kundige chef van het Instituut’.6 Hij liet het Directorium pas 
in maart 1947 weten dat vooraf geen inzicht werd gegeven in de con-
cepttekst van het Koninklijk Besluit (kb) waarin de heroprichting 
van het RvO werd geregeld. Evenmin werd bekendgemaakt welke 
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kandidaten werden voorgedragen voor een te installeren Commis-
sie van Bijstand. Dit idee van een zwaar opgetuigde Raad van Toe-
zicht met vergaande bevoegdheden kwam uit de koker van Van der 
Haagen.7

Posthumus wantrouwde hem en vreesde dat Oorlogsdocumen-
tatie onder curatele zou worden gesteld. De Jong meende echter dat 
zo’n adviescommissie het jonge instituut politiek en maatschappe-
lijk draagvlak kon bezorgen.8 Hij drong er bij Van der Haagen op 
aan oud-minister Bolkestein tot commissievoorzitter te benoemen. 
De 76-jarige politicus zei pas toe nadat drie kandidaten hadden ge-
weigerd. In de zomer van 1947 werd de voordracht van de Commis-
sieleden van Bijstand afgerond. De elf leden weerspiegelden naar de 
wens van de koningin ‘de verschillende schakeringen van ons volk 
die één waren in hun houding van verzet’. De vertegenwoordigers 
van de twee grootste regeringspartijen en de twee kleine verzetspar-
tijen hadden hun sporen in het verzet verdiend. Daarnaast waren 
er ambtelijke benoemingen uit de vier betrokken departementen: 
Onderwijs, Financiën, Oorlog en Justitie. Tevens had de Algemeen 
Rijksarchivaris, jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, en de bibliothecaris 
van de Koninklijke Bibliotheek, dr. L. Brummel, er zitting in. De 
Maastrichtse archivaris dr. A. Kessen werd secretaris.9

Op 5 september 1947 tekende Wilhelmina het Koninklijk Be-
sluit. Het RvO werd verondersteld te hebben bestaan sinds de op-
richting op 8 mei 1945. Het eerste van de slechts vijf artikelen luidde 
simpelweg: ‘Er is een Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat 
tot taak heeft een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar de 
geschiedenis van Nederland gedurende de tweede wereldoorlog.’ Ar-
tikel vier bepaalde dat de minister van Onderwijs de werkwijze, taak 
en bevoegdheden van het instituut in een gedetailleerd reglement 
diende vast te leggen.10

De Commissie van Bijstand werd vrijdag 17 oktober 1947 geïn-
stalleerd. Gerbrandy maakte zijn opwachting op de Herengracht, 
evenals de voorzitter van de Raad van State, Beelaerts van Blokland. 
Gielen benadrukte in zijn openingsrede de noodzaak van ‘weten-
schappelijke verwerking’ van de oorlog om ongewenste legende-
vorming te voorkomen en de werkelijke helden te kunnen eren.11 
Posthumus kondigde trots aan dat ‘ons […] een serie documentaire 
uitgaven voor de geest [staat] die te vergelijken zal zijn met Colen-
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branders Gedenkstukken’.12 Na afloop van de plechtigheid verzorgde 
De Jong een rondleiding door het grachtenpand. De bezoekers kre-
gen in de bibliotheek de gelegenheid archiefstukken aan te vragen. 
Gielen was geïnteresseerd in de reactie van de Duitse bezetter op het 
mandement van begin 1941 waarin werd afgekondigd dat Nsb’ers de 
sacramenten geweigerd moesten worden en De Jong zorgde dat de 
relevante stukken binnen enkele minuten op tafel lagen. Hij ver-
trouwde de minister toe dat hij dagelijks boven de ingang van het 
Rijksinstituut de imaginaire Engels spreuk gebeiteld zag staan: ‘Lest 
we forget!’ [Opdat we niet vergeten!]. Een jaar later zou hij ter ge-
legenheid van het vijftigjarig jubileumfeest van koningin Wilhelmi-
na een vergelijkbaar tekstfragment uit haar rede voor Radio Oranje 
aanbrengen: ‘Met weemoed gedenk ik de talrijke martelaren.’13

De Jong stuurde na langdurig vooroverleg met alle partijen een 
door de Commissie van Bijstand goedgekeurd conceptvoorstel van 
het in het Koninklijk Besluit aangekondigde reglement naar het 
departement.14 Er werd onder meer in bepaald dat de minister het 
driehoofdig Directorium en zijn secretaris diende te benoemen. 
Aanstelling en ontslag van personeel was voorbehouden aan het 
Directorium, alle overige interne aangelegenheden werden geregeld 
door de chef. De Commissie van Bijstand stond zowel het Directo-
rium als de minister bij. Het kwam twee keer per jaar bijeen om te 
adviseren over het algemeen beleid en de jaarlijkse begroting. Het 
Directorium beoordeelde de wetenschappelijke kwaliteit van publi-
caties, die pas konden verschijnen na toestemming van de minister.

Het document belandde bij het ministerie van Onderwijs echter 
in een la. Van der Haagen, die het RvO een warm hart toedroeg, ver-
trok eind 1948 naar Parijs waar hij hoofd van de afdeling Musea van 
de UNEsCO werd.15 De Jong merkte dat zijn opvolger E.A. Kuipers 
Oorlogsdocumentatie een onwelkome kostenpost vond. Die vond 
dat een gedetailleerde reglement overbodig was voor een instituut 
dat toch binnen enkele jaren zou worden opgeheven. Het gevolg was 
dat er decennialang geen haan zou kraaien naar een bestuursregle-
ment.16 De Commissie van Bijstand werd geen controlerend orgaan 
uit Den Haag, zoals Posthumus had gevreesd, maar een tandeloze 
waakhond die vrijwel nooit blafte.

Met het aantreden van Jo Cals per 15 maart 1950 als bewinds-
voerder op Onderwijs brak er – ondanks de onzekere bestaansbasis 
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van het perifere instituut – een langdurige periode van bestuurlijke 
continuïteit aan. De kVP’er stemde zijn beleid in toenemende mate 
af op de chef van het instituut in wie hij een groot vertrouwen had. 
Bolkestein legde in 1954 na zeven jaar de voorzittershamer neer. Al-
gemeen Rijksarchivaris, jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, nam zijn taak 
in de Commissie van Bijstand over.17

chef de BureAu 

In de pioniersjaren was Oorlogsdocumentatie allesbehalve ‘een rus-
tig gezelschap ambtenaren’, herinnerde De Jong zich.18 Onbesuisde 
uitgelatenheid, ‘gestoord’ vrijpostig gedrag en fel oplaaiende ruzies 
waren schering en inslag. Ingehouden spanning en frustraties von-
den na vijf bezettingsjaren hun ontlading in een extroverte sfeer van 
vreugde en verdriet.19 Het was ijskoud in de eerste naoorlogse winter 
in het kantoorpand aan de Herengracht 410. De medewerkers klit-
ten samen bij de moederhaard in het souterrain. De Jong maakte 
een afspraak bij het Rijkskolenbureau vlak bij de Westerkerk om 
een vergunning te verkrijgen om de kolenvoorraad aan te vullen. 
Iemand in de lange rij wachtende huisvrouwen siste dat ‘de joden 
zich weer naar voren’ drongen toen hij passeerde. Het was de enige 
antisemitische opmerking die hij in de naoorlogse jaren op straat 
had gehoord. Hij beschouwde deze ‘lichte mate van antisemitisme’ 
als een restant van de door de bezetter aangekweekte gevoelens uit 
de bezettingstijd.20 De Rijksgebouwendienst wees het RvO per 1 mei 
1946 een pand toe op nummer 479 even verderop.21 De warmte van 
de kachel in het souterrain trok op naar De Jongs werkkamer in de 
voorkamer.22 De Indische Afdeling op de bovenverdieping moest 
het stellen met een piepklein straalkacheltje, zodat de medewerkers  
’s winters de hele dag hun jassen en handschoenen aanhielden.23

Toen De Jong half september 1945 begon, waren er zes mede-
werkers. Een halfjaar later waren er twintig bijgekomen. Het hoog-
tepunt werd bereikt in 1948 met liefst 81 employees die voor het 
leeuwendeel in Amsterdam werkten. Er was kortstondig ook een 
archieflocatie aan de Pompstationsweg in Den Haag en een depen-
dance in Batavia. Twee derde van het personeel bestond uit tijde-
lijke krachten die binnen twee jaar afstroomden.24 Zij schiftten en 
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ordenden het overvloedige documentatiemateriaal dat dagelijks bin-
nenkwam. Ze kregen alleen met de altijd druk bezette De Jong te 
maken als de presentielijst die zij bij binnenkomst moesten tekenen, 
na negen uur door de conciërge op de werkkamer van de chef kwam 
te liggen. Spijbelaars werden gekapitteld. De Jong werd niet zozeer 
geliefd, als wel gerespecteerd vanwege zijn onvoorwaardelijke inzet 
en ongeëvenaarde deskundigheid. Hij genoot de reputatie alles wat 
hij wilde voor elkaar te krijgen. Het personeel kwam hem tot in de 
kleinste dingen tegemoet. Wat in latere jaren voor buitenstaanders 
wellicht serviel gedrag leek, was intern vanzelfsprekende dienstbaar-
heid.25

De Jong had als chef de bureau de dagelijkse leiding, maar liet 
zich meer aan beleidszaken gelegen liggen dan aan het operationele 
werk. Hij bereidde als secretaris van het Directorium de maande-
lijkse vergadering op dinsdagochtend voor. Hij kende alle dossiers 
en wist voor alles een praktische oplossing. De Jong overvleugelde 
zijn superieuren in parate kennis over de bezettingsperiode. Hij kon 
uit eigen ervaring vertellen over de tweespalt die in de loop van 1942 
tussen koningin Wilhelmina en premier Gerbrandy was gegroeid, 
inside-information waar bezet Nederland van verstoken was ge-
weest. Zijn expertise bleef niet onopgemerkt in de vakwereld en het 
deftige Historisch Genootschap nodigde hem in 1947 uit als lid.26

In het driekoppige Directorium waren de verhoudingen gespan-
nen. De Jong kon alleen goed overweg met de voorkomende Her-
mesdorf. Zoals iedereen had hij grote moeite met Sneller die met 
zijn autoritair en achterdochtig gedrag stroef in de omgang was.27 
Hij was een rabiaat antimarxist die vond dat er op het instituut te 
veel sociaaldemocraten, Joden en getrouwde vrouwen rondliepen.28 
Tussen De Jong en Posthumus tekende zich een steeds grotere ani-
mositeit af. De Jong vond zijn voormalige hoogleraar een ‘begaafd 
onderzoeker’ die ‘baanbrekende’ publicaties had geschreven, maar 
als organisator bitter tegenvallen. Hij merkte dat Posthumus ‘niet 
volledig betrouwbaar’ was, aangezien hij voortdurend op extra in-
komsten vlaste om zijn luxe levensstijl te kunnen bekostigen. Hij 
had als ‘president-directeur’ van het RvO na de bevrijding bij het 
MG een dienstwagen met chauffeur geclaimd. Hij liet zich in ‘zijn’ 
Chevrolet, die geheel geboekt stond op instituutsbudget, naar zijn 
vele werkzaamheden rijden. Posthumus was hoogstens twee dagen 
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per week op het instituut, en De Jong ontweek hem dan zo veel 
mogelijk.29

Sneller had echter de strijd aangebonden met Posthumus die hij 
verweet een ‘leiderspositie’ na te streven. Hij had voor zichzelf een 
jaarlijks honorarium van f 6500,- bedongen, terwijl de beide ‘gewo-
ne’ bestuursleden f 3000,- betaald kregen.30 Begin 1946 stelde Van 
der Leeuw dit bedrag naar beneden bij tot f 4500,-.31 Ook topamb-
tenaar Van der Haagen had het gemunt op deze ‘eigengereide’ orga-
nisator die ‘met veel push’ en met al ‘te groote wildheden’ het nodige 
voor zijn andere instituten in de wacht sleepte. De duur betaalde 
bestuursvoorzitter moest ertoe worden gebracht zich te schikken in 
de veel lagere vergoedingen die gangbaar waren in het nationale ar-
chief- en bibliotheekwezen.32 Een paar maanden later stelde Sneller 
‘zijn’ aRP-Tweede Kamerfractieleider Jan Schouten per brief op de 
hoogte van de ‘bibliotheek-kwestie’. Posthumus had zijn collectie 
verzetsliteratuur aan het instituut verkocht voor een bedrag van  
f 7500,-, een veelvoud van wat hij had betaald aan Lydia Winkel die 
de collectie in bezettingstijd met gevaar voor eigen leven had verza-
meld. Deze transactie om nieuw cashvermogen op te bouwen, was 
na de geldsanering van september 1945 nog eens extra lucratief.33

De Jong onderhield de contacten met de buitenwereld. Het RvO 
organiseerde samen met de Grote Adviescommissie der Illegaliteit 
(GaC) in de winter van 1945-’46 de tentoonstelling ‘Weerbare De-
mocratie’ in De Nieuwe Kerk in Amsterdam die een overweldigend 
aantal van 160.000 bezoekers trok.34 De Jong raakte in Den Haag 
betrokken bij een door Posthumus geëntameerd plan om een Na-
tionaal Oorlogsmuseum op te richten, maar het initiatief bloedde 
dood.35 Hij slaagde er wel in het populairwetenschappelijke kwar-
taaltijdschrift Nederland in oorlogstijd op te zetten, dat Posthumus in 
zijn plan van september 1943 had bepleit; het verscheen van 1946 tot 
1950. De Jong voerde er zelf de eindredactie van. Dit instituutsor-
gaan bereikte in 1948 de hoogste oplage met 11.000 exemplaren en 
werd grotendeels gratis verspreid als vorm van relatiebeheer, een 
kostbaar visitekaartje in tijden van papierschaarste.36

In juni 1947 verzocht de fractieleider van de PvdA, jhr. mr. Ma-
rinus van der Goes van Naters, in de Tweede Kamer een enquête in 
te stellen naar het regeringsbeleid in de periode 1940-1945. De volks-
vertegenwoordiging had in de exilperiode de regering niet kunnen 
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controleren en het herstel van de democratie vereiste dat dit met 
terugwerkende kracht alsnog zou gebeuren. Deze ‘Parlementaire 
Enquête Commissie over het regeringsbeleid 1940-1945’ (PEC ’40-
‘45) werd in november 1947 geïnstalleerd. Het lag in de bedoeling 
dat het secretariaat zou worden gevoerd door Oorlogsdocumentatie 
als ‘politiek neutraal’ instituut. De Jong kon dan meteen de negen 
commissieleden snel inwerken. Het Directorium wilde de chef ech-
ter niet missen vanwege zijn ‘centrale positie’ op het instituut. Zelf 
hield hij ook de boot af met het gekunstelde argument dat hij van-
wege zijn werk bij Radio Oranje zou worden gehoord, waardoor er 
zich een ongewenste verstrengeling van belangen zou voordoen.37

De Jong voelde er niets voor de komende jaren in Den Haag aan-
wezig te moeten zijn. Het RvO wilde alleen betrokken zijn als het 
PEC-secretariaat een apart op te richten afdeling zou worden onder 
leiding van bijvoorbeeld dr. Piet Sanders, de voormalige secretaris 
van minister-president Schermerhorn, of drs. Max Kohnstamm, die 
zijn erefunctie als persoonlijk secretaris van Wilhelmina niet tot in 
lengte van dagen wilde voortzetten. De Jong onderhield het contact 
met hen, zodat hij de koninklijke familie op de hoogte zou hou-
den van de waardevolle collecties van Oorlogsdocumentatie.38 Het 
secretariaat kwam uiteindelijk terecht bij een aparte afdeling van de 
Dienst van stenografen van de Staten-Generaal. De Jongs rol zou 
beperkt blijven tot ‘verbindingsman’. Hij had de werkbelasting goed 
voorzien. De bedoeling was dat de Enquêtecommissie haar werk-
zaamheden in een jaar zou voltooien, maar de commissie bleef liefst 
negen jaar in functie.39

De Jong zou bij Oorlogsdocumentatie langdurig samenwerken 
met drie wetenschappelijk onderzoekers die in de eerste naoorlogse 
jaren in dienst traden. Een van hen was Ben Sijes, een Joodse arbei-
derszoon die enkele jaren Indologie had gestudeerd. Hij geloofde 
als radencommunist in het spontane verzet van de massa. Hij was 
goed ingevoerd in de communistische ideologie en het partijappa-
raat, maar een fel tegenstander van de CPN. Posthumus had hem 
daarom in het najaar van 1944 op zijn onderduikadres gevraagd om 
de geschiedenis van de Februaristaking van 1941 te schrijven. Sijes 
werd op 15 mei 1945 de eerste medewerker van het instituut voor een 
maandsalaris van f 200,-. De Jong verdubbelde zijn salaris nadat hij 
in dienst kwam.40 Hij bleek Ben Sijes in 1939 bij een scholingsbij-
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eenkomst al eens vluchtig te hebben ontmoet. Ze kwamen uit een 
vergelijkbaar Joods milieu en beiden betreurden het verlies van veel 
familieleden. ‘We waren vrienden, al is het van zijn kant met iets 
meer jaloezie gepaard gegaan dan bij anderen’, zei De Jong in 1962. 
‘Dat was omdat ik directeur was; hij kwam altijd in verzet tegen 
hoger geplaatsten.’41

Sijes kwam al in het voorjaar van 1946 tot de conclusie dat de 
Februaristaking niet het resultaat was geweest van een doelbewust 
besluit van de CPN, maar dat de communisten wel ‘de lucifer bij het 
kruitvat hebben gehouden’. Posthumus drong aan op spoedige pu-
blicatie, maar Sneller was tegen. Hij vond dat deze monografie ge-
schreven diende te worden door een gerenommeerd historicus met 
een ‘brede visie’ en een grotere greep op de materie. De Jong schoof 
in april 1947 Presser naar voren als hoofdauteur, maar Sneller vond 
dat Sijes’ onderzoek te mager was. Pas begin 1950 ging hij er ein-
delijk mee akkoord dat De Jong de in zijn ogen ongekwalificeerde 
onderzoeker ondersteunde bij het schrijven van het manuscript.42

De Februaristaking kwam pas in 1955 uit en werd Sijes’ bekendste 
titel. Hij bleef dicht bij de bronnen, terwijl De Jong als getraind 
historicus en geoefend schrijver veel stelliger formuleerde. De latere 
instituutsonderzoeker Nanno in ’t Veld typeerde Sijes als volgt: ‘Ben 
extravert in de omgang en sober, op het droge af in zijn werk. Loe 
was daarentegen niet erg uitbundig in de persoonlijke omgang, maar 
in zijn werk wil er nog wel eens een zonsondergang worden gelast, 
die historisch niet onwrikbaar vaststaat.’43 De Jong werd de professi-
onele leidsman en beschermheer van Sijes. Hij prees diens oorspron-
kelijke onderzoek aan en zwakte zijn eigen invloed af. ‘Ik heb ook 
wel bijgedragen aan het werk van Ben Sijes’, zei hij in 1990, ‘maar 
dat is onbelangrijk geweest. Ik maakte zijn manuscript op plaatsen 
duidelijker en helderder, maar dat was alles, het was hoogstens een 
kleinigheid toevoegen aan het schitterende beeld dat hij ontworpen 
had.’ Zonder de protectie van De Jong zou de wetenschappelijke 
carrière van Sijes zich niet zo voorspoedig hebben ontwikkeld.44

Hun levenslange vriendschap strekte veel verder dan collegiale 
omgang. Zij deelden een emotionele verwantschap. De Jong was 
serieus, maar waardeerde de Jiddische gein en Joodse zelfspot van 
Sijes die ’s ochtends op kantoor altijd eerst even langsging bij Loe. 
Drie decennia lang zouden ze bijna dagelijks discussiëren over hun 
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onderzoekswerk.45 Hij was ‘voor mij een uiterst belangrijke gespreks-
partner om de problematiek van de bezettingszijde in terloopse ge-
sprekken door te nemen, elke dag weer’, zei De Jong in 1990. ‘Hij 
kan dus als een van de geesten op de achtergrond beschouwd wor-
den, uit wiens opmerkingen [mijn] hele werk is voortgevloeid.’46 Po-
litieke analyse en polemiek waren de sterkste kanten van Sijes, die 
fungeerde als het politieke geweten van De Jong.47 Ze deelden hun 
principiële afwijzing van de CPN, maar De Jong vond radencommu-
nisme een ‘onzinbeweging’. Sijes holde naar zijn mening achter een 
‘vorm van joods messianisme aan’.48 In de jaren vijftig profileerde De 
Jong zich als een behoudende socialist, maar net als Sijes was hij op 
sommige punten onverzettelijk.

Ze steunden elkaar door dik en dun in het niet uit te wissen 
verdriet over hun uitgemoorde familieleden. De Joodse psychiater 
Herman Musaph meende dat ‘Loe en Ben elkaar lief hadden als 
broeders. Met alle ambivalenties die daarbij horen.’49 De Jongs enige 
uitspraak in deze richting is dat Ben ‘ergens […] wel de plaats van 
mijn tweelingbroer [zal] hebben ingenomen’.50 Hij billijkte het soms 
onbehouwen gedrag van zijn boezemvriend op kantoor. Sijes kon fel 
uithalen naar collega’s en langdurig mokken, maar stelde zijn gedrag 
bij nadat De Jong met hem had gepraat.51

Een halfjaar na Sijes trad Dolf Cohen in dienst.52 Een maand na 
de bevrijding had hij Sneller al eens gepolst of hij als wetenschappe-
lijk medewerker bij Oorlogsdocumentatie aan de slag kon. Hij werd 
afgewezen en De Jong weet dat aan Snellers antisemitische houding. 
Enkele weken later deed Cohen nogmaals een gooi bij De Jong die 
hij kende van de conferentie voor geschiedenisstudenten in Woud-
schoten uit 1936. Cohen was in de oorlog op 18 augustus 1941 de 
laatste die bij Huizinga was gepromoveerd.53 Het kostte De Jong 
geen moeite om Posthumus te overtuigen dat deze ‘uiterst capabe-
le kracht’ het wetenschappelijke gehalte van de onderzoeksstaf als 
enige doctor kon versterken.54 

Op 1 oktober 1946 werd Cohen benoemd tot hoofd van de af-
deling Voorbereiding Publicaties. Onder zijn redactie verschenen 
de eerste publicaties van het RvO, de verslagen en belangrijke do-
cumenten van de rechtszittingen van Mussert en Rauter.55 Het ver-
zorgen van bronnenpublicaties was hem als mediëvist wel toever-
trouwd. Hij verwachtte dat zijn afdeling, die ‘Bronnenpublicaties’ 
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ging heten, op termijn zou uitgroeien tot de ‘wetenschappelijke kern 
van het instituut’. Cohens perfectie en academische degelijkheid 
werden gewaardeerd, maar botsten met De Jongs morele gedreven-
heid en eerzucht om direct resultaat te behalen. Onderhuids speelde 
mee dat De Jong jaloers was op Cohens doctorstitel. In december 
1948 werd Cohen benoemd tot adjunct-chef. Hij verving De Jong 
die veelvuldig op dienstreis was en schoof aan bij directievergaderin-
gen als onderzoek en publicaties op de agenda stonden.56

De derde collega met wie De Jong intensief zou samenwerken 
was Hans van der Leeuw. Hij was de oudste van drie zonen van de 
eerste naoorlogse minister van Onderwijs. Van der Leeuw studeerde 
bij het uitbreken van de oorlog scheikunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Door de vereiste loyaliteitsverklaring kwam hij in het 
studentenverzet terecht. Na de oorlog pakte hij zijn studie, die hem 
nog maar weinig kon interesseren, niet meer op. Hij werd hoofd van 
de afdeling Recherche van de Commissie voor de Perszuivering, en 
dat maakte hem tot een invloedrijke en enigszins gevreesde figuur.57 
Zijn functie leidde hem meermaals naar het RvO, waar De Jong 
hem vroeg of hij het historisch onderzoek naar de rijksbureaus voor 
handel en nijverheid op zich wilde nemen.58

In strategisch inzicht en werkkracht deed Van der Leeuw nauwe-
lijks onder voor zijn chef. Op sociaaleconomisch en juridisch terrein 
was hij diens meerdere, maar zijn schrijfstijl was minder vloeiend dan 
van De Jong. Zijn wijdvertakte netwerk in voormalige verzetskringen 
vormde een goede aanvulling op de relaties die De Jong onderhield in 
journalistieke kring, onder politieke besluitvormers en in de interna-
tionale wetenschap. Van der Leeuw ontpopte zich als juridisch spe-
cialist in de afwikkeling van schadevergoedingen die de Nederlandse 
staat claimde bij voormalig nazi-Duitsland. Hij vervulde een sleutel-
rol bij de toekenning van de vele miljoenen die Nederland in de loop 
der jaren kreeg uitgekeerd in het kader van de Wiedergutmachung. 
De vierde medewerker met wie De Jong lang vergroeid zou raken, 
was Lideke Bonger-de Lange die begin 1947 via verzetsman Herman 
Sandberg, de latere hoofdredacteur van Het Parool, was getipt dat er 
bij Oorlogsdocumentatie secretarieel werk was. De Jong nam de on-
ervaren, maar overgekwalificeerde sollicitante aan voor een maand-
salaris van f 175,-. Ze had gymnasium alfa doorlopen en kortstondig 
rechten gestudeerd. Snel typen zou ze in de praktijk wel leren en het 
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instituut vergoedde een cursus steno.59 Per 1 maart nam ze de taken 
over van De Jongs eerste secretaresse Sonja Meyer. De Jongs onge-
breidelde werklust vond bij haar een vertrouwde bedding. Korte 
brieven dicteerde hij haar ’s ochtends uit zijn hoofd; lange brieven 
schreef hij eerst met de hand. Bij rapporten stelde hij eerst een in-
houdsopgave op. Daarna leverde hij deelteksten aan die zijn secreta-
resse verwerkte tot een lopend verhaal. Lideke scheidde in de jaren 
vijftig van haar eerste man Frans Bonger en mocht ’s middags om 
halfvier naar huis om haar schoolgaande kinderen op te vangen, op 
voorwaarde dat ze het resterende typewerk ’s avonds thuis afmaakte. 
Ze hertrouwde later met Piet Heuwekemeijer. Vijfendertig jaar lang, 
tot haar pensioen eind 1982, bleef Lideke Heuwekemeijer de ‘onvol-
prezen medewerkster’ van haar chef.60

Het instituut verhuisde in oktober 1950 naar een derde pand: een 
statige patriciërswoning uit 1669 op Herengracht 474, die een lagere 
maandhuur maar ook minder opslagruimte had. Het 8 kilometer 
lange archief van vooral door particulieren geschonken materiaal 
werd geschoond en ontdaan van dubbele en overlappende docu-
menten. Het Rijksarchief accordeerde de saneringslijst voor vernie-
tiging. Eind 1949 kon het Haags archiefdepot worden gesloten.61 Er 
bleef in Amsterdam een archief over van bijna 2,5 kilometer lengte 
dat per dekschuit naar de overkant van de gracht werd verhuisd. De 
grote klus van verzamelen, grove selectie en ruwe inventarisatie was 
geklaard en tijdelijke krachten waren niet meer nodig. Eind jaren 
veertig waren dan ook vrijwel alle tijdelijke krachten van de loon-
lijst verdwenen. Een kern van gekwalificeerde krachten bleef over 
om het kostbare archief van Oorlogsdocumentatie te catalogiseren 
en ontsluiten, een tijdrovend werk dat nog decennia in beslag zou 
nemen.62

lAndeliJke PuBliciteit en internAtionAAl 
verzAmelen

‘Ik heb altijd bewust goede verbindingen met de media onderhou-
den’, lichtte De Jong in 1985 toe, ‘omdat ik mij volstrekt realiseerde 
dat het een jong en kwetsbaar instituut was zonder enige zekerheid.’63 
De hechte band die hij bij Radio Oranje met het Nederlandse volk 
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had gesmeed, haalde De Jong weer aan via het instituut. Hij had een 
goed gevoel voor publiciteit, in tegenstelling tot het intern verdeelde 
Directorium dat een visie op public relations ontbeerde. Een consis-
tent mediabeleid ontbrak. De Jong ondervond dat zijn innige band 
met zijn publiek zijn zeggingskracht in Den Haag versterkte. Politici 
en bestuurders kwamen en gingen, terwijl De Jong decennialang de 
gezichtsbepalende figuur van Oorlogsdocumentatie bleef. Hij deins-
de er bij politieke aanvaringen steeds minder voor terug om de pu-
blieke opinie in zijn voordeel te mobiliseren.

De Jong begreep dat eenduidige naamsbekendheid van groot 
belang was. De door Posthumus bedachte lange naam ‘Rijksbureau 
voor documentatie van de geschiedenis van Nederland in oorlogs-
tijd’ werd in het dagelijks spraakgebruik verbasterd. De Jong keurde 
de ‘mythische letters’ RvO af als een afkorting omdat deze te veel 
leek op RVD (Rijksvoorlichtingsdienst) en RVI (Rijksverkeersinspec-
tie). Kortweg ‘Rijksinstituut’ schiep verwarring met andere organi-
saties die zo heetten. In een intern rondschrijven van maart 1947 
kondigde hij een eenduidige naamgeving af: ‘Wij zijn van Oorlogs-
documentatie’.64 Sindsdien nam men op de receptie binnenkomend 
telefoonverkeer altijd kortweg op met ‘Oorlogsdocumentatie’ als 
trefwoord.

De Jong onderzocht via welke kanalen hij het publiek het best 
kon bereiken om hun privéverzameling aan Oorlogsdocumentatie 
te doneren.65 In april 1946 plaatste hij een drietal proefadvertenties 
om de respons te peilen. Hij adverteerde in het katholieke weekblad 
De Nieuwe Eeuw, in het gereformeerde provinciale Friesch Dagblad 
en in de socialistische verzetskrant Het Parool. In mei 1946 sprak hij 
met het hoofdbestuur van de Ptt af dat Oorlogsdocumentatie in alle 
achtduizend postkantoren in Nederland een kwartaal lang posters 
mocht ophangen.66 Deze vormen van instituutsreclame leverde ech-
ter nauwelijks reacties op, en daarom gooide De Jong het over een 
andere boeg. 

Eind september 1946 verscheen er een artikel van zijn hand in 
De Groene Amsterdammer, waarin grote woorden niet werden ge-
schuwd. De Jong verwoordde hierin de taakopvatting van het in-
stituut in een notendop: Oorlogsdocumentatie is ‘een nieuwe tak 
van staatszorg’ op tijdelijke basis. Hij voorspelde dat ‘de periode van 
oorlog en onderdrukking bij latere beschouwing een crisispunt zou 
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blijken te zijn in ons nationaal bestaan’. Nederland mocht een voor-
beeld nemen aan landen als Engeland, de Vs, Frankrijk en België 
waar tijdig onderzoek was geïnitieerd naar zowel de Eerste als de 
Tweede Wereldoorlog. Wetenschap en volksopvoeding gaan hand in 
hand. Zijn instituut had ook een ‘moreele of moreel-staatkundige 
taak; bezinning op het nationaalsocialistische gevaar waaraan het 
Nederlandsche volk zich eerst ten kosten van zoo vele en zoo zware 
offers heeft ontworsteld’. De Jong liet weten schenkingen te heb-
ben ontvangen van bijna tweeduizend Nederlanders ‘uit alle deelen 
van het land en uit alle lagen van de bevolking’.67 Hij was vooral 
geïnteresseerd in dagboeken, waarvan er al meer dan driehonderd 
waren ontvangen. Desgewenst liet hij er fotokopieën van maken en 
retourneerde hij het origineel. ‘Volstrekte geheimhouding geduren-
de enkele tientallen van jaren’ was gegarandeerd.68 Twee jaar na het 
verschijnen van het artikel was het aantal verzamelde dagboeken ge-
groeid tot meer dan 450 stuks.69

De Jong had inmiddels het ideale communicatiekanaal aange-
boord. Vanaf november 1945 had hij bij zijn voormalige baas Hans 
van den Broek, die directeur van de ‘Nederlandse Radio-Omroep 
in Overgangstijd’ (later de ‘Nederlandse Radio Unie’) was, een paar 
minuten zendtijd losgepeuterd op zondagavond. Van den Broek 
stond oogluikend toe dat Oorlogsdocumentatie vlak voor het 
nieuwsbulletin van acht uur enkele minuten zendtijd afsnoepte van 
twee saaie regeringsvoorlichtingsprogramma’s ‘Voor de Nederlandse 
strijdkrachten’ en ‘Het Rijk overzee’. Deze verplichte regeringspro-
paganda maakte dat de regeringszender de strijd met de gevestigde 
omroepverenigingen om de luisteraar verloor.70 De Jongs proviso-
risch ingelaste radiopraatjes konden niet in de radiobode worden 
aangekondigd, maar het populaire stemgeluid van de oud-presen-
tator van Radio Oranje trok volop aandacht. Deze korte items kun-
nen worden gezien als een vervolg op de uitzending van 28 maart 
1944 waarin het Instituut voor Oorlogsdocumentatie voor het eerst 
bij het Nederlandse publiek was geïntroduceerd. De Jong legde zijn 
instituutsmedewerkers de wervingskracht uit van primetime: ‘het 
voordeel van deze drie minuten is dat velen in den lande al gedach-
teloos de radio zullen hebben aangezet om het tijdsein en het nieuws 
van 8 uur te hooren’.71

In oktober 1946 kreeg hij toestemming voor een tweede serie 



173

uitzendingen op donderdagavond. In totaal verzorgde De Jong 32 
‘radiopraatjes’ van 3 tot 6 minuten voor het instituut. Al met al was 
er in deze periode van november 1945 tot en met maart 1947 dus 
ruim tweeënhalf uur uitzendtijd mee gemoeid.72 De Jong buitte deze 
gratis kruimels zendtijd vakkundig uit. De twee radio-uitzendingen 
over het instituutstijdschrift Nederland in oorlogstijd leverden enkele 
duizenden abonnees op. Op de nationale herdenkingsdag van zater-
dagochtend 3 mei 1947 introduceerde De Jong de Erelijst van Geval-
lenen. Oorlogsdocumentatie ging in navolging van de oproep van 
koningin Wilhelmina van eind 1943 over Radio Oranje een ‘boek 
voor onze helden en martelaren’ samenstellen die een ‘ereplaats in 
ons midden’ zou krijgen. Aansluitend hield hij een persconferentie. 
In de dagen erna stroomden zevenhonderd verzoeken bij het insti-
tuut binnen om gesneuvelde familie en vrienden te laten opnemen 
in dit nationale register.73

De Jongs oproepen tot het insturen van informatie leidden tot 
massale respons.74 Het instituut ontving tonnen materiaal dat be-
stond uit aanplakbiljetten, foto’s, films, illegale bladen en dagboe-
ken. De Jong maakte er aansprekende beeldpropaganda van in het 
Polygoonweekjournaal van 1948 waarin aandacht aan Oorlogsdocu-
mentatie werd besteed. Het item werd bekeken door een miljoen 
Nederlandse bioscoopbezoekers.75 Toen de cameraploeg zich op 6 ja-
nuari op het instituut meldde, had hij een draaiboek voorbereid. De 
Jong sprak tevens het begeleidend commentaar in en verscheen voor 
het eerst voor de camera. Hij bietste niet om directe schenkingen 
zoals in zijn radiopraatjes, maar toonde trots de algemene bekend-
heid van het RvO als merknaam.76

In het item vertelde hij met minimale middelen een spannend 
verhaal over de oorlog. Bewegende beelden uit de oorlogsjaren waren 
nog nauwelijks beschikbaar. Het publiek zag hoe karrenvrachten ar-
chiefmateriaal het grachtenpand in werden getakeld. In zijn eerste 
zin introduceerde hij meteen de kern: ‘Op dezelfde wijze waarop in 
vorige eeuwen de specerijen en de Lakense stoffen naar boven wer-
den gehesen, komen nu de kranten en de boeken binnen.’ In het 
volgende shot legde hij met een stevige zwaai zes brieven met de 
duidelijk zichtbare handtekening van gehate nazileiders op tafel. ‘Bij 
de voorbereiding van onze publicaties gebruiken we documenten 
waar handschriftkundigen van kunnen genieten, zoals: de schoolse 
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handtekening van Mussert, de wilde zwaai van Rost van Tonnin-
gen en die van Seyss-Inquart. De gedrongen handtekening van Rau-
ter, de hanenpoot van Himmler en de vernietigende kras onder de 
brieven van Hitler.’ De grafologische pseudowetenschap gold tot in 
de jaren zestig nog als een betrouwbare onderzoeksmethode om de 
persoonlijkheid te doorgronden.77 De toenmalige kijker huiverde bij 
deze psychologische simplificaties in de zekerheid dat deze nacht-
merrie voorbij was: landverrader Mussert had een jaar geleden het 
doodvonnis ondergaan, Seyss-Inquart was na een uitspraak van het 
Neurenberger Internationale Militaire Tribunaal opgehangen, en de 
overige vier gevreesde figuren hadden zelfmoord gepleegd.78 In het 
volgende filmfragment trekken de bezettingsjaren in zes korte shots 
van posters, Duitse verordeningen en illegale kranten voorbij. ‘Bij 
Oorlogsdocumentatie herbeleven we 1940 …, 1941 …, 1942 …, 1943 
…, 1944 … en 1945.’ Het nijvere Nederlandse volk, dat werkte aan 
de Wederopbouw, kon er gerust op zijn dat Oorlogsdocumentatie 
onder leiding van L. de Jong de vijf dramatische bezettingsjaren on-
derzocht.

De acquisitie van archieven van regeringsinstanties was van stra-
tegisch groter belang dan particuliere schenkingen.79 Het ‘jachtsei-
zoen’ was meteen na de oorlog geopend, en De Jong was een vroe-
ge kaper op de kust. Hij ondernam in de eerste vijf jaar een tiental 
internationale dienstreizen om archiefmateriaal te lokaliseren en te 
verwerven. Zijn eerste speurtocht voerde hem in juni 1946 naar de 
westelijke zone van Duitsland. Het openbaar vervoer was gebrekkig 
en daarom ging hij met de dienstauto van het instituut dat in ok-
tober 1945 één van de paar duizend rijvergunningen was toegekend 
voor ‘werkzaamheden in de provincie’. De Jong had leren rijden van 
de chauffeur en begin 1946 had hij zijn rijexamen behaald. Hij moest 
zich wel laten militariseren tot ‘officier van de Civiele Dienst Bur-
gers’, omdat in Duitsland nog niet vrij mocht worden rondgereisd. 
Het enige salvo dat hij in zijn leven afvuurde was een proefschot uit 
zijn dienstpistool. Het schot verstierf in de duinen van Groet, en het 
dienstpistool mocht hij in Duitsland bij zich dragen.80

In Berlijn bezocht De Jong twee centra waar de Amerikanen een 
dozijn processen voorbereidden tegen nazioorlogsmisdadigers van 
het tweede gelid. Alle geallieerde landen mochten kopieën maken 
van het bezwarend materiaal. Het RvO profiteerde daar volop van.81 
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De Jong stuitte in het Amtsgericht in Ibbenbüren, even ten noorden 
van Münster, op het archief-Wimmer dat vernoemd is naar de Ne-
derlandse Generalkommissar für Verwaltung und Justiz. Het bevat 
de grootste hoeveelheid Duitse archiefstukken uit de Nederlandse 
bezettingsperiode. Het was een waagstuk om deze vondst de grens 
over te krijgen, maar het lukte en het behoort tot de kroonjuwelen 
van het RvO-archief.82

In Nederland onderhield De Jong de contacten met instanties 
die over oorlogsarchieven beschikten, zoals het Bureau Nationale 
Veiligheid, de Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen, en de sec-
tie krijgsgeschiedenis van de Generale Staf. Donaties van historische 
waarde bij andere overheidsinstanties werden naar De Jong doorge-
leid. Ook voormalige illegale organisaties stonden hun archieven af 
aan Oorlogsdocumentatie. Posthumus had al kort na de bevrijding 
de hand gelegd op de Nsb-archieven.83 In 1947 hadden ruim drie-
duizend geïnteresseerden de archieven en de bibliotheek van Oor-
logsdocumentatie geraadpleegd.84 Medio 1948 kwam er nog steeds 
nationaalsocialistisch archiefmateriaal uit Duitsland binnen en De 
Jong had de relevante geallieerde archieven in Londen en Washing-
ton nog niet volledig in kaart gebracht.85 Deze overheidscollecties 
vormden een belangrijke troefkaart om het bestaan van het RvO als 
rijkschatbewaarder te legitimeren. Deze archiefstukken beslaan zo’n 
drie vierde van de huidige collectie.86

Deze bewaarfunctie van het jonge instituut stond ter discussie. 
Het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging maakte 
onder meer aanspraak op het archief-Wimmer. Het Directorium be-
sprak de status van het archief met Algemeen Rijksarchivaris Gras-
winckel, die zitting had in de Commissie van Bijstand.87 De Jong 
verwachtte pas in 1951 een integraal overzicht te hebben van de ver-
worven archieven.88 De Rijksarchivaris bevestigde in september 1949 
dat het RvO als ambtelijke dienst van het ministerie van Onderwijs 
de archivalia in bruikleen mocht beheren, maar dat de stukken op 
termijn bij het Algemeen Rijksarchief dienden te worden onderge-
bracht.89 

Deze beslissing betekende dat het RvO formeel geen dependan-
ce van het Algemeen Rijks Archief was en evenmin volgens artikel 
1 van de Archiefwet van 1918 als tijdelijke archiefbewaarplaats kon 
worden aangemerkt.90 De Rijksarchivaris had dus geen directe ver-
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antwoordelijkheid om in individuele gevallen te beslissen over inza-
ge van de oorlogsarchieven waarbij hij garanties mocht eisen over de 
vermelding van de bronnen bij publicatie. Graswinckel adviseerde 
de minister van Onderwijs in april 1952 dan ook de openbaarheid 
van de overheidsarchieven van Oorlogsdocumentatie voorlopig op 
te schorten.91 

Staatssecretaris van Onderwijs Cals nam dat advies deels over. 
Hij informeerde de Rijksarchivaris op 12 juli 1952 dat bepaalde on-
derzoekers wel inzage mochten krijgen in de archieven uit 1940-1945 
die bij Oorlogsdocumentatie berustten. Ook het interne personeel 
moest het materiaal immers kunnen catalogiseren, beschrijven en 
onderzoeken. Cals had daarom het Directorium gemachtigd be-
slissingen te nemen over de toegankelijkheid van het archief voor 
zowel interne als externe onderzoekers.92 Daarmee bekrachtigde hij 
formeel de staande praktijk dat De Jong en zijn onderzoeksstaf be-
slissingsbevoegdheid hadden over verzoeken tot inzage. De chef-se-
cretaris van het RvO legde in geval van twijfel bijzondere gevallen 
en aangevochten afwijzingen voor in de directievergadering. Na ver-
loop van jaren gebeurde dat nauwelijks meer en nam De Jong beslis-
singen op eigen verantwoordelijkheid. Begin jaren zeventig zou deze 
werkwijze leiden tot een harde confrontatie tussen De Jong en Gras-
winckels opvolger, Algemeen Rijksarchivaris mr. A.E.M. Ribberink.

een StrAtegiSche wending

Nu Oorlogsdocumentatie per kb was heropgericht, de Commissie 
van Bijstand was geïnstalleerd en het onderzoeksmateriaal binnen-
stroomde, leek het voortbestaan van het RvO gegarandeerd. Niets 
was minder waar. De Jong zag kVP-minister Gielen als ‘een van de 
zwakste ministers van na de oorlog’ van wie geen ambitieuze visie 
op de toekomst te verwachten viel.93 De toegekende begroting voor 
1948 bleef net onder de drie ton steken, terwijl De Jong – net als het 
jaar ervoor – vijf ton had aangevraagd.94 De minister kondigde in 
de Tweede Kamer ook nog eens aan dat dit ‘tijdelijke instituut’ op 
termijn van zijn begroting zou verdwijnen en er binnenkort alvast 
bezuinigd zou worden op Oorlogsdocumentatie. 

De Jong realiseerde zich dat zijn instituut een overtuigende toe-
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komstvisie moest lanceren om de begrotingsronde van 1949 te over-
leven. Hij stelde in de bestuursvergadering aan de orde dat er een 
gedegen werkplan moest komen om wetenschappelijke publicaties 
voort te brengen. De directieleden wilden er niet aan. Posthumus 
zei mismoedig dat er toch niet aan de Haagse bezuinigingsdrift te 
ontkomen viel en Sneller sneerde dat De Jong zich te veel door ‘re-
clame-overwegingen’ liet leiden. De Jong beraamde een plan met 
zijn contactambtenaar Joris van der Haagen. Op 17 januari 1948 viel 
er een ministeriële brief op de mat waarin op korte termijn een pu-
blicatieplan met bijhorende planning werd gevraagd.95

De Jong belegde in een tijdsbestek van een kwartaal zeven ver-
gaderingen met directie- en interne stafleden in wisselende samen-
stelling. Het Directorium keurde zijn doorwrochte publicatieplan 
op 19 april 1948 goed. Het voorzag in 24 bronnenpublicaties, 6 ca-
talogi, 10 monografieën, een samenvattend Hoofdwerk in 5 delen 
en een afzonderlijke schooluitgave.96 Voor de eerste drie series was 
zes jaar uitgetrokken.97 De bronnenpublicaties die meer dan de helft 
van de titels uitmaakten, had De Jong integraal overgenomen uit 
de nota die Cohen in december 1947 had aangeleverd voor zijn af-
deling Bronnenpublicaties.98 De Commissie van Bijstand eiste dat 
de monografieën zo veel mogelijk zouden worden uitbesteed aan 
externe auteurs om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te on-
derstrepen.99 Als laatste stond het ‘synthetisch Hoofdwerk’ gepland 
voor de tweede helft van de jaren vijftig.100 Het instituut kon dus op 
basis van deze nota per 1 januari 1961 worden opgeheven. Het was de 
eerste keer dat er een duidelijk onderbouwde opheffingsdatum werd 
afgegeven sinds het instituut was opgericht.101

De Jong stuurde de publicatienota op 26 mei 1948 naar het mi-
nisterie. Hij ging vergezeld van de ontwerpbegroting voor 1949 die 
hij uit tactische overwegingen op drie ton had gesteld, hetzelfde 
bedrag als vorig jaar.102 Van der Haagen en de chef van de afdeling 
Financiële Controle, mr. Van Bruggen, schatten in dat de begroting 
voor de komende jaren wel veiliggesteld was.103 Begin augustus kreeg 
De Jong echter onverwacht een telefoontje uit Den Haag dat Gielen 
toch zou hebben besloten het RvO na 1949 te schrappen van de on-
derwijsbegroting.104 Deze ingreep kwam uit de koker van PvdA-mi-
nister van Financiën Pieter Lieftinck, die alom werd gevreesd van-
wege zijn rigoureuze saneringen. Vakministers moesten het steevast 
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bij hem ontgelden. Hij schrapte vooral kosten die voortvloeiden uit 
de bezettingsperiode.105 Lieftinck, ook de ‘Kei van de Kneuterdijk’ 
genoemd, besloot tevens dat de begrote uitgaven aan het RvO onder 
directe controle kwamen van de door hem in het leven geroepen 
centrale accountantsdienst.106

De Jongs gedachten gingen meteen uit naar het Nationaal Steun 
Fonds (NsF ) als redder in de nood. Deze instantie was opgericht 
door Walraven van Hall, die de ‘bankier van het verzet’ werd ge-
noemd, omdat hij vrijwel de gehele illegaliteit had gefinancierd uit 
voorschotten van particulieren en instellingen. De Jong had een jaar 
eerder al gesproken met de broer van de in januari 1945 gefusilleer-
de NsF-leider, mr. Gijsbert van Hall, die medeoprichter en tevens 
voorzitter was van het naoorlogse NsF. Het RvO was 8000 gulden 
gefourneerd om de geschiedenis van het NsF te schrijven. De Jong 
had dit onderzoeksproject eind 1947 ondergebracht bij de jurist Piet 
Sanders, voormalig secretaris van de Commissie Generaal in Neder-
lands-Indië.107

De regering had het NsF meteen na de oorlog 90 miljoen gulden 
betaald om voorschotten af te betalen die in de oorlog waren geac-
quireerd. Het NsF had in 1948 nog een slordige 10 miljoen in kas. 
Dit bedrag mocht worden besteed aan instanties die voldeden aan 
de oorspronkelijke doelstelling: steun aan het voormalig verzet. De 
NsF-voorzitter en zijn secretaris Peter Plantenga reageerden meteen 
positief op De Jongs voorstel om het RvO te bekostigen als hoeder 
van de nagedachtenis aan het verzet.108 

Het was voor De Jong dankzij zijn invloedrijke Haagse contac-
ten geen probleem om ervoor te zorgen dat hij op maandagochtend 
9 augustus 1948 aan tafel zat met politieke besluitvormers op het 
hoogste niveau. Het was de eerste werkdag van het nieuwe kabi-
net-Drees dat die zaterdag was aangetreden. De Jong kende de mi-
nister-president persoonlijk en secreteris-generaal van Algemene 
Zaken, mr. C.L.W. Fock, had hij meermaals in Londen ontmoet. 
Via hem was De Jong in april van dat jaar ook al eens genodigd om 
de minister-president een vertrouwelijk rapport te presenteren over 
hoe de Russen van 1939 tot 1941 de Baltische staten hadden bezet. 
Op 15 juni 1948 had De Jong zijn rapport aangeboden en besproken 
met Beel in het Torentje. Hij had erop aangedrongen dat hier ver-
volglessen uit getrokken dienden te worden om Nederland voor te 
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bereiden op een eventuele toekomstige bezetting door de Russen.109

Ditmaal legde De Jong een inderhaast opgestelde nota op tafel 
over zijn eigen organisatie. ‘Voor het schilderen van een tafereel van 
Nederlands vrijheidsstrijd tegen de Duitse overweldiger zouden 
palet, verf, penseel en doek bijeengebracht zijn, doch met de ver-
vaardiging van het schilderij zou niet worden begonnen’, beschreef 
De Jong de noodsituatie. Het RvO loste een morele verplichting in 
‘jegens de meer dan 250.000 landgenoten, die in de oorlogsjaren het 
offer van hun leven brachten’.110

De oplossing was in een kwartier beklonken. Het NsF zou alle 
begrotingsjaren van 1949 tot en met 1960 bekostigen die De Jong 
op een totaalsom van 2,1 miljoen gulden had begroot. Inmiddels 
was ook de directeur Rijksbegroting van het ministerie van Finan-
ciën aangeschoven. Zijn politieke baas Lieftinck was in dit nieuwe 
kabinet op zijn post gebleven en moest instemmen met de red-
dingsoperatie uit publieke gelden. Drees besprak De Jongs nota met 
zijn nieuwe minister van Onderwijs, dr. F.J.Th. Rutten, die minder 
‘partijman’ was dan zijn voorganger Gielen en Oorlogsdocumenta-
tie veel gunstiger gezind was. Vrijdagochtend 13 augustus stemden 
Rutten en Lieftinck ermee in dat het NsF alvast 298.000 gulden voor 
1949 mocht doneren aan het RvO, dat versneld van de begroting 
van OkW werd afgevoerd en ook niet meer pro memorie werd aan-
gehouden.111

Dankzij De Jong was de ‘korte crisis van 1948’ binnen twee weken 
bezworen. Alom was de achting voor zijn crisismanagement groot. 
Posthumus was opgelucht dat het RvO was bevrijd van ‘het regime 
Gielen’ die geschiedschrijving op een koopje had willen afdoen.112 
Nu kon dan eindelijk ‘uit het kwade het goede geboren worden’. De 
Jong was er nog niet gerust op. Hij kreeg gelijk, want de minister 
van Financiën stuurde eerst zijn Centrale Accountantsdienst langs 
die moest nagaan of het geprognosticeerde bedrag van 2,1 miljoen 
gulden niet flink naar beneden kon worden bijgesteld. 113 A.W. Bak-
ker kwam half oktober het eerste ‘liquidatierapport’ in Amsterdam 
opmaken. De inspecteur van dienst beantwoordde aan het proto-
type van de steile saneerder die, niet gehinderd door inhoudelijke 
kennis van zaken, fors zou weten te snoeien. Hij doorzag echter niet 
het sluwe aanbod van De Jong om Lideke Bonger-de Lang alvast 
kladversies van zijn eindrapport te laten uitwerken. Zij speelde de 
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doorslag van elke uitgetypte bladzijde linea recta door naar haar 
chef. Op grond van deze heimelijke voorkennis probeerde De Jong 
de saneringslust van de man om te buigen naar een meer inhoude-
lijk onderbouwde visie.114

Die opzet slaagde deels. Accountant Bakker nam in zijn eind-
rapport van 23 oktober 1948 op dat het RvO ‘uitnemende prestaties’ 
leverde en niet binnen enkele jaren geliquideerd hoefde te worden. 
Hij schroefde de begroting echter terug tot anderhalf miljoen door 
onder meer te stellen dat het Hoofdwerk ook wel eind 1958 kon 
worden afgerond, liefst twee jaar eerder dan De Jong had bepleit. 
Het Directorium en de voorzitter van de Commissie van Bijstand, 
Bolkestein, tekenden hiertegen meteen bezwaar aan.115 Rutten had 
op 21 september al in de Tweede Kamer gezegd dat de minister van 
Financiën geen verantwoordelijkheid droeg voor de voortgang van 
de werkzaamheden van het RvO. Hij informeerde Lieftinck op 11 
januari 1949 dat hij hoogstens kon instemmen met een verlaging van 
het budget van 2,1 naar 1,9 miljoen.116

De hoofdinspecteur van de Generale Thesaurie, H.J. de Boer, die 
belast was met de afwikkeling van de NsF-gelden en ook zitting had 
in de Commissie van Advies, fluisterde De Jong in dat deze brief 
van Rutten met bijhorende stukken in de stapels post van Lieftinck 
zoek was geraakt [lees: gemaakt]. Het RvO deed er verstandig aan 
de zaak voorlopig [lees: voorgoed] te laten rusten. Bij een openlijke 
confrontatie tussen Financiën en Onderwijs zou Rutten ongetwij-
feld aan het kortste eind trekken. Toen Lieftinck zijn ministerspost 
medio juli 1952 verliet, was Ruttens brief van drieënhalf jaar geleden 
nog steeds zoek. De nieuwe PvdA-minister van Financiën, J. van de 
Kieft, die op 2 september 1952 aantrad, was meteen bereid de reste-
rende NsF-gelden voor Oorlogsdocumentatie ter beschikking te blij-
ven stellen.117 De komende twee decennia zou het RvO dankzij de 
economische hoogconjunctuur de wind in de zeilen krijgen.

In de tussentijd moest De Jong op zijn instituut ingrijpend be-
zuinigingen. Hij had in zijn publicatienota van mei 1948 al ‘met lede 
ogen’ geconstateerd dat het de Nederlands-Indische regering aan wil 
ontbrak om de koloniale geschiedschrijving met ‘ernst en ijver’ aan 
te pakken.118 De Jong moest de Indische collectie met kunst- en vlieg-
werk in stand houden. Sneller had geopperd het archief in bruikleen 
af te staan aan het Koloniaal Instituut, maar dit voormalig koloniaal 
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bolwerk heroriënteerde zich op wereldwijde ontwikkelingshulp. De 
Indische Afdeling verscheen in 1949 op het RvO-budget met een 
minimale personeelsbezetting onder leiding van mevrouw Elisabeth 
de Jong-Keesing apart. Indië-specialist prof. dr. I.J. Brugmans gaf 
in november 1950 lauwe steun om een bronnenpublicatie te redige-
ren van de belangrijkste documenten uit de Indische collectie.119 De 
Indische collectie werd in 1952 uit financiële overwegingen onderge-
bracht in een stichting ‘Indië in de Tweede Wereldoorlog’ (INtWO). 
Zij werd in een bijlage van het jaarverslag apart verantwoord. Haar 
voortbestaan hing af van enkele kleine externe geldgevers. Na het 
trauma van de dekolonisatie was er in de jaren vijftig vrijwel geen in-
teresse in voormalig Nederlands-Indië. Het Directorium wist staats-
secretaris Cals er in 1967 toch van te overtuigen dat het wetenschap-
pelijk onderzoek naar Indië bij Oorlogsdocumentatie thuishoorde 
onder de Japanse bezetting, en daarop verscheen de Indische Afde-
ling weer op de begroting van het RvO.120

Die rooskleurige perspectieven werden eind jaren veertig niet 
voorzien. De Directoriumleden en de secretaris gingen op 9 juni 
1949 op audiëntie bij Rutten. De minister wilde dat het nieuwe 
profiel van Oorlogsdocumentatie als wetenschappelijk onderzoeks-
centrum krachtig in een aantal overzichtelijke punten zou worden 
samengevat en naar de buitenwereld gecommuniceerd. De Jong 
formuleerde negen richtlijnen waarin hij medewerkers, politici en 
het grote publiek informeerde over de kerntaken van Oorlogsdocu-
mentatie. Er werden geen gesprekken meer gevoerd met ‘vertegen-
woordigers van de Duitse bezettingsmacht en met politieke delin-
quenten’, omdat dit nauwelijks meer nieuwe historische informatie 
opleverde. Het RvO-huisorgaan Nederland in Oorlogstijd zou op 
korte termijn worden beëindigd. De Jong liet het publicatieplan van 
mei 1948 integraal afdrukken in het een na laatste nummer van de-
cember 1949. Voortaan zou het accent liggen op wetenschappelijke 
publicaties die ‘een afzonderlijke machtiging tot uitgave [zouden 
krijgen] van de minister van OkW’.121

De elf dicht bedrukte bladzijden waren zware kost voor de le-
kenlezer. Het was een gedetailleerde uitwerking van de doelstelling 
van het kb uit 15 september 1947: ‘het instellen van een wetenschap-
pelijk onderzoek naar de geschiedenis van Nederland gedurende de 
Tweede Wereldoorlog’. Het optimistische tijdschema was bedoeld 
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om de politieke besluitvormers tevreden te stellen en het plan intern 
als drukmiddel te kunnen gebruiken. ‘Als wij de eerste moeilijke 
jaren maar door zouden komen,’ motiveerde De Jong zijn strakke 
regie, ‘dan moesten wij dankzij onze publicaties een dermate grote 
bekendheid hebben gekregen dat men ons wel een normale plaats 
op de begroting zou moeten geven.’122

De Jong coördineerde de werving van de auteurs en briefde hen. 
Hij zette hoog in. Hij wierf uitsluitend hoogleraren of eventueel een 
gepromoveerd historicus. In de professionele kring van historici kon 
slechts uit een handvol geschikte kandidaat-auteurs worden gere-
kruteerd. Zij konden uitgebreid bronnenonderzoek verrichten in de 
rijke collecties van Oorlogsdocumentatie die voor buitenstaanders 
nog nauwelijks ontsloten waren. Hij fungeerde – niet de jure, maar 
wel de facto – als eindredacteur. De Jong las de manuscripten, soms 
aan het eind, maar indien mogelijk becommentarieerde hij ook tus-
sentijds. De slotbewerking lag steeds in zijn handen en hij onder-
hield het contact met de uitgever.123

De strategische waarde van dit inhoudelijk en beleidsmatig sleu-
teldocument voor het bestaansrecht van Oorlogsdocumentatie kan 
nauwelijks worden overschat. De Jongs publicatieschema legde het 
fundament voor de Nederlandse historiografie over de bezettings-
jaren. Oorlogsdocumentatie verwierf in de jaren vijftig en zestig 
wetenschappelijk prestige met de monografieën van Bouman over 
de april-meistakingen van 1943 (1950), Sijes over de Februaristaking 
van 1941 (1954), Sanders over het NsF (1960), Rüter over de grote 
Ns-staking van september 1944 tot mei 1945 (1960) en Presser over de 
Jodenvervolging (1965).124 

Rüter was nog maar net in Leiden tot hoogleraar Vaderlandse 
Geschiedenis benoemd toen De Jong hem in september 1946 con-
tracteerde voor de monografie over de spoorwegstaking van septem-
ber 1944. Rüter onderzocht zowel de heroïsche als de collaboreren-
de aspecten van de Ns in bezettingstijd. Rijden en Staken verscheen 
vertraagd in 1960.125 In december 1946 contracteerde De Jong prof. 
dr. P.J. Bouman, die in februari was benoemd tot hoogleraar Socio-
logie in Groningen, om de monografie over de staking van april-mei 
1943 te schrijven. Hij was de enige die zich aan het strakke tijdsche-
ma wist te houden, omdat Sijes onder zijn begeleiding belangrijk 
deelonderzoek verrichtte naar de Twentse textielstaking van waaruit 
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de stakingsgolf was begonnen.126 Zijn April-Mei-stakingen van 1943 
kwam in 1950 uit als eerste monografie. Dr. P. Sanders publiceerde in 
1960 zijn geschiedenis van het verzetswerk van het Nationaal Steun 
Fonds op basis van gedegen bronnenonderzoek. 

Pressers Ondergang was in 1965 de hekkensluiter en was de enige 
monografie die ongekend hoge verkoopcijfers behaalde.127 De Jong 
had dit project in zijn publicatieschema aangekondigd als een drie-
delige studie over ‘deportatie en gevangenschap van Nederlanders in 
Europa in de Tweede Wereldoorlog’. Het kostte hem grote moeite 
hiervoor een geschikte auteur te vinden.128 De Jong had in april 1948 
oud-studiegenoot Jaap Meijer als ‘joodse jood’ in het Directorium 
voorgesteld als potentiële auteur. Zij kenden elkaar uit de studietijd 
toen Meijer als seminarist De Jong vergeefs voor het Joodse geloof 
willen interesseren. Hij was op 2 oktober 1941 bij Jan Romein ge-
promoveerd op de romantische negentiende-eeuwse Joodse dichter 
Isaac da Costa. Op 20 juni 1940 was hij getrouwd met Lies Voet, die 
in de onderbouw van het Vossius zat toen Loe eindexamen deed.129 
Hun op 22 februari 1943 geboren eerste zoon gaven ze de heroïsche 
naam Ischa, een samentrekking van ‘Israël Chajjim’, Hebreeuws 
voor: ‘Israel leeft!’ Het gezin overleefde Bergen-Belsen. 

Meijer genoot na de oorlog de naam dat hij het met vrijwel ie-
dereen aan de stok kreeg, en ook bij Oorlogsdocumentatie liep het 
uit op trammelant. De Jong had grote achting voor zijn vakkennis, 
maar hun beider eigenzinnige karakters botsten.130 De recalcitran-
te Meijer liet zich de wet niet voorschrijven door de secretaris die 
strikte eisen stelde. Hij liet Posthumus medio januari 1949 weten ’te 
elfder ure’ af te zien van de opdracht, omdat ‘het contact met drs. 
L. de Jong in geen enkel opzicht tot gewenschte resultaten’ leidde.131

Vervolgens bezochten De Jong en Posthumus professor mr. Isaac 
Kisch van de UvA en polsten hem – vergeefs – of hij de auteur van 
het Geschiedwerk wilde worden. Hij was een gerespecteerd lid van 
de Joodse gemeenschap en was een van de weinigen geweest die in 
de oorlog zijn lidmaatschap van de Joodse Raad uit protest had op-
gegeven.132 De Jong sondeerde op zijn dienstreis begin maart 1949 
in Londen of een internationaal onderzoeksproject omtrent de con-
centratiekampen opgezet zou kunnen worden. Het werd hem echter 
duidelijk dat zo’n poging veel meer tijd en energie zou kosten dan 
een onderzoek naar de Jodenvervolging op nationale schaal.133
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In september 1949 overwoog het Directorium Abel Herzberg de 
opdracht te gunnen. Herzberg werkte twee jaar aan zijn Kroniek der 
Jodenvervolging die in november 1950 zou verschijnen als bijdrage 
aan het verzamelwerk Onderdrukking en Verzet.134 De Jong achtte het 
manuscript waarmee Herzberg op dat moment tot ongeveer de helft 
was gevorderd ‘uit een oogpunt van algemene geschiedschrijving 
niet voldoende’.135 Herzberg raadpleegde ‘slechts sporadisch’ bron-
nen waar hij onbeperkt toegang toe had gekregen. De literatuurlijst 
van de Kroniek is uiterst kort, en er staat geen enkele titel op die 
Oorlogsdocumentatie had gepubliceerd.136 De Jong vond Herzbergs 
werk ‘als persoonlijke getuigenis van iemand die de Jodenvervolging 
beleefd en doordacht had, voortreffelijk. Hij schreef echter niet em-
pirisch genoeg, terwijl Oorlogsdocumentatie zich juist door gedegen 
bronnenonderzoek wilde onderscheiden van het verzamelwerk On-
derdrukking en Verzet.137

De Jong opperde in de laatste Directoriumvergadering van 1949 
Presser voor de opdracht te benaderen. Hij liep al minstens twee jaar 
met dat idee rond, maar hij had gevreesd dat de opdracht te con-
fronterend zou zijn voor Presser, die zijn vrouw Dé Appel in de Ho-
locaust had verloren. Presser zei echter meteen toe. Hij hoopte in het 
schrijven van dit boek juist een vorm te vinden om het verlies van 
zijn vrouw te kunnen dragen.138 Voorzitter Sneller schreef Presser op 
13 januari 1950 dat ‘Uw boek door ons College wordt beschouwd als 
een der voornaamste titels in het publicatieprogram’. Presser kreeg 
alle gewenste ondersteuning van de afdeling Gevangenissen en Con-
centratiekampen (OGC) en hij kon altijd een beroep doen op Dolf 
Cohen.139 De Jong begeleidde Presser vooral in de laatste fase van dit 
schrijfproces. Hij zou voor grote publiciteit zorgen bij de lancering 
van de titel en nam de Engelse vertaling geheel voor zijn rekening.

een collegiAAl BeStuurSmodel

In augustus 1949 nam Posthumus afscheid als directielid. Het was 
geen vrijwillige keuze geweest. De minister van Onderwijs had hem 
in juni dringend verzocht zijn ontslag als voorzitter van Oorlogs-
documentatie in te dienen bij de koningin. Rutten had bezwaren 
tegen de belangenverstrengeling tussen zijn bestuursfunctie en zijn 
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commerciële werkzaamheden bij uitgeverij Brill in Leiden. Het eer-
vol ontslag dat hem met ingang van 1 augustus werd verleend onder 
dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten, maskeerde een 
eerloos vertrek.140

De werkelijke reden voor zijn vroegtijdig vertrek bij het RvO was 
dat velen in ambtelijk Den Haag hem ‘berekenend pragmatisme’ 
verweten bij het realiseren van zijn vele ambitieuze projecten.141 Dat 
was al gebleken toen hij in 1943 lid van de Raad van Commissaris-
sen werd bij uitgeverij Brill. Het bedrijf – met driehonderd jaar de 
oudste uitgeverij van Nederland – behaalde dat jaar onder directeur 
Theunis Folkers de hoogste omzet ooit met drukwerk dat hij uit-
bracht in opdracht van de bezetter. Posthumus was op 16 septem-
ber 1946 benoemd als waarnemend directeur en nam sinds mei 1947 
de functie van Folkers waar, die door de ‘Zuiveringsraad voor het 
Bedrijfsleven’ uit zijn functie was ontheven. Diezelfde instantie had 
Posthumus op 21 november veroordeeld tot een jaar schorsing bij 
Brill wegens ‘laakbaar gedrag’ tijdens de oorlog, maar hiertegen was 
hij in hoger beroep gegaan. Zijn vonnis was op 15 juni 1948 door 
de ‘Centrale Zuiveringsraad’ onder voorzitterschap van J. Donner 
omgezet in vrijspraak, hoewel hem ‘laakbare nalatigheid in het ver-
hinderen van collaboratie’ verweten bleef worden. De Raad meen-
de echter dat directeur Folkers hetzelfde beleid zou hebben gevoerd 
‘indien een ander dan beschuldigde [Posthumus] commissaris ware 
geweest’.142 

De reputatie van de 69-jarige Posthumus was beschadigd, maar 
hij leek er niet rouwig om te zijn. Hij was op 12 maart 1949 benoemd 
tot directeur van de wetenschappelijke uitgeverij Brill. Per 1 septem-
ber zou hij met emeritaat gaan, waarna hij zijn handen geheel vrij 
had voor zijn nieuwe veeleisende functie. Bij de aankondiging van 
zijn vertrek in de Commissie van Bijstand beperkte Posthumus zich 
tot de mededeling ‘dat hij het niet wenschelijk achtte, zijn functie 
te blijven vervullen vanwege zijn benoeming tot directeur van de 
firma Brill’. Daarna was er nog slechts sporadisch contact tussen de 
oprichter van het instituut en zijn geesteskind. Posthumus bleef tot 
1958 directeur van Brill dat onder zijn leiding uitgroeide tot een in-
ternationale wetenschappelijke uitgeverij.143

Op de achtergrond speelde binnen de gelederen van Oorlogsdo-
cumentatie nog een gevoelige kwestie. De Jong nam het Posthumus 
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bijzonder kwalijk dat hij zich had ingezet voor de rehabilitatie van 
Felix Kersten, de Finse lijfarts van Heinrich Himmler. Kersten wierp 
zich op als redder van het Nederlandse volk door te beweren dat hij 
de Reichsführer-ss tijdens een massagebehandeling in vertrouwelij-
ke gesprekken uit het hoofd had gepraat Nederlanders en masse naar 
Polen te deporteren. Posthumus geloofde Kersten, beijverde zich 
voor zijn rehabilitatie en droeg hem zelfs voor als kandidaat voor de 
Nobelprijs voor de Vrede. De Jong twijfelde echter sterk aan Ker-
stens relaas. Hij bevroedde dat Posthumus een ‘aanzienlijk bedrag’ 
van Kersten had geleend om deze felbegeerde prijs voor Kersten ‘in 
de wacht te slepen’. Hij verafschuwde dat Posthumus geldgewin 
boven historische waarheidsvinding zou hebben gesteld.144 

Zijn vermoeden van ontvangen smeergeld heeft De Jong nooit 
kunnen staven. Hij toonde later wel aan dat Kerstens vermeende 
verijdeling van de deportatie een fantasme was. Hij publiceerde in 
1972 onder de titel ‘Heeft Felix Kersten het Nederlandse volk gered?’ 
een taaie verhandeling over de onbetrouwbaarheid van de bronnen 
in deze kwestie voordat hij dit raadselachtige deportatieplan in deel 
4 van Het Koninkrijk besprak. Hij kon de puzzel van deze gecompli-
ceerde intrige slechts deels weerleggen, maar het uitgebreide artikel 
behoort tot De Jongs beste speurwerk als contemporain historicus. 
Zijn conclusie was dat ‘Felix Kersten een volstrekt onbetrouwbare 
getuige’ was en dat aan zijn deportatieverhaal ‘geen waarde’ mag 
worden toegekend.145

Na het onverwacht snelle vertrek van Posthumus viel Sneller de 
voorzittershamer in het Directorium toe op grond van zijn anciën-
niteit. Hij vond dat de ‘rode nuance’ in het bestuur door secretaris 
De Jong ruimschoots werd vertegenwoordigd en droeg jhr. prof. dr. 
P.J. van Winter voor als kandidaat voor de vrijgevallen bestuursfunc-
tie. Deze hoogleraar in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis 
van de Rijksuniversiteit Groningen was afkomstig uit de liberale zuil 
die tot dan toe niet bij het instituut was vertegenwoordigd.146 Zijn 
kandidatuur zou de nationale grondslag van het instituut versterken. 
De hoogleraar wimpelde de uitnodiging voor deze tijdrovende func-
tie in Amsterdam tot tweemaal toe af, maar zei toe nadat minister 
Rutten begin 1950 een derde en laatste dringend verzoek deed.147 

De Jong kon uitstekend overweg met Van Winter. Zij boden als 
‘humanitaire groep’ tegenwicht tegen de beide confessionele colle-
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ga’s. De enige dissonant was de al enige tijd overspannen Sneller die 
steeds geprikkelder en achterdochtiger reageerde en alom werd ge-
vreesd. Alleen zijn beide mededirecteuren wisten dat hij terminaal 
ziek was. Hij kreeg per 1 oktober eervol ontslag onder dankbetuiging 
voor bewezen diensten. De 68-jarige hoogleraar Sneller overleed op 
10 november 1950.148

De voorzittershamer schoof door naar Hermesdorf, die met 
Van Winter en De Jong overleg voerde over de ontstane vacature. 
Ze wilden af van het model van Posthumus die het RvO – net als 
zijn geesteskinderen de NEha en het IIsG – had willen leiden als een 
president-directeur die leiderschap, management en bestuurlijke 
controle in zich verenigde. Zij overwogen een ingrijpende bestuur-
lijke reorganisatie. Hermesdorf opperde dat De Jong de positie van 
Sneller zou kunnen innemen. Die laatste voelde echter niets voor de 
combinatie chef-directeur. Hij voldeed ook niet aan het vereiste pro-
fiel van een ‘algemeen geacht en ervaren historicus’ waarvoor toch 
eigenlijk alleen een hoogleraar in aanmerking kwam.149 De Jong 
wilde evenmin dat het Directorium vervangen zou worden door een 
fulltime directeur die de algemene leiding op zich zou nemen. De 
Utrechtse hoogleraar Pieter Geyl had hiervoor de Haarlemse docent 
en auteur dr. J.S. Bartstra van PvdA-huize voorgedragen. De zitten-
de chef zag niets in een constructie met twee kapiteins op een schip.

De Jong wilde een Directorium behouden dat bevoegd was het 
wetenschappelijk gehalte van publicaties te beoordelen, omdat hij 
voorzag dat er in het Hoofdwerk veel gevoelige kwesties opgerakeld 
zouden worden. De brede levensbeschouwelijke samenstelling van 
de hoogleraren in het Directorium diende als buffer tegen weten-
schappelijke kritiek uit het beroepenveld en pareerde ongewenste 
politieke druk vanuit Den Haag.150 Na het autocratische bewind van 
Posthumus en het autoritaire voorzitterschap van Sneller volgde in 
1951 een periode van collegiaal bestuur. 

Er werd besloten de vrijgevallen zetel van Sneller opnieuw te 
laten bezetten door een kandidaat van protestants-christelijk huize. 
Prof. mr. A.M. Donner jr., hoogleraar Staatsrecht aan de VU, werd 
gepolst, maar was niet beschikbaar. Diens collega, de econoom prof.
dr. T.P van der Kooy, een leerling van Sneller, wilde wel. De Jong 
was positief over deze kandidaat die ‘in ambtelijke kring’ vertrou-
wen kon wekken voor het onderzoek van Oorlogsdocumentatie.151 
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Van der Kooy was echter in de oorlog de rechterhand geweest van de 
invloedrijke secretaris-generaal H.M. Hirschfeld op het ministerie 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Beide heren hadden veel-
vuldig onderhandeld met de bezetter en tal van impopulaire maat-
regelen getroffen tegen de wil van het verzet. De vertegenwoordigers 
van het voormalige verzet in de Commissie van Bijstand waren dan 
ook fel gekant tegen deze kandidaat. Maar liefst zeven van de tien 
Commissieleden meenden dat Van der Kooy de goede reputatie van 
het RvO zou schaden.152

Cals mocht als kersverse katholieke staatssecretaris uit het per 15 
maart aangetreden tweede kabinet-Drees beslissen. Van der Kooy 
liet Cals weten zich onder geen beding vrijwillig te willen terug-
trekken, want dat zou worden gezien als een schuldbekentenis over 
zijn houding in de oorlog, terwijl hij met zijn onderscheiding in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw allang erkenning had gekregen. Als 
de bewindsman Van de Kooy zou afwijzen, was het nog maar de 
vraag of een tweede kandidaat gevonden zou kunnen worden. Een 
ChU-kandidaat zou zeker tot scheve ogen leiden bij de aRP, de ver-
zetspartij bij uitstek. De veiligste keuze was om de gereformeerde 
invloed in het RvO-bestuur met Van der Kooy te continueren. Aan 
de oppositie van de Commissieleden kon echter niet zonder meer 
voorbij worden gegaan, zeker nu Oorlogsdocumentatie werd gefi-
nancierd uit NsF-gelden.153 

De Jong vond een oplossing. Hij gaf zijn medewerkers opdracht 
in de archieven van Oorlogsdocumentatie ontlastend materiaal 
voor Van der Kooy te traceren. Zij stuitten op een rapport van de 
sD waarin stond dat deze hoge ambtenaar nationaalsocialisten uit 
de rijksbureaus had geweerd. De hoge ambtenaar Van der Kooy 
was ‘eindeutig gegnerisch eingestellt’ en droeg ‘die Seele des Wider-
stands’ uit.154 Deze Duitse observatie trok de haperende politieke be-
sluitvormingsmachine vlot. De meerderheid van de Commissie van 
Bijstand ondersteunde de kandidatuur van Van der Kooy op basis 
van deze nieuwe informatie in tweede instantie wel. De harde kern 
van drie oud-verzetsstrijders, onder wie een lid van de CPN en de 
PvdA, stapte op. Het effende de weg voor Cals die de aanstelling van 
Van der Kooy per 1 oktober 1951 alleen nog maar hoefde te bekrach-
tigen.155 De Jongs gracieuze voorzet legde de basis voor een vruchtba-
re en langdurige samenwerking met Cals. 
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In deze nieuwe samenstelling was het verzuilde evenwicht in 
het Directorium weer hersteld, en ditmaal waren er geen botsen-
de karakters meer. Van der Kooys aantreden luidde twee decennia 
in van evenwichtige verhoudingen en constructief collegiaal over-
leg. De voorzitter bestuurde op afstand en De Jong genoot als chef 
de bureau zeer ruime eigen bevoegdheden. De staatsrechtgeleerde 
Hermesdorf gaf er halverwege de jaren vijftig de voorkeur aan de 
voorzittershamer over te dragen aan de historicus Van Winter. De 
drie bestuurders voeren blind op De Jongs expertise, dossierkennis 
en netwerk. De secretaris stelde de conceptagenda en de notulen op. 
De voorzitter kende de meningen van de overige twee directeuren 
en mocht hij dat niet weten, dan souffleerde De Jong. Er ging geen 
brief, begroting of beleidsnota de deur uit die niet door de secretaris 
was opgesteld. Alle in- en uitgaande post ging door zijn handen. 
Tot begin jaren zeventig bleven interne confrontaties uit. Door de 
krachtige inbreng van de secretaris fungeerde het driehoofdige be-
stuursmodel in wezen als vierhoofdig overlegorgaan. De Jong ge-
dijde uitstekend in deze harmonische sfeer waarin hij weinig weer-
woord ondervond.156
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h O O F D s t U k  7

Politiek commentator

nAoorlogSe Politieke heroriëntAtie

De Jong hoopte in Londen dat er na de bevrijding in Nederland een 
nationale omroep zou komen naar Brits model. Iedereen bij Radio 
Oranje was onder de indruk gekomen van de hoge kwaliteitsstan-
daard van de bbC die werd gezien als de beste professionele zender 
ter wereld.1 Minister-president Schermerhorn trof voorbereidingen 
om te voorkomen dat het oude verzuilde omroepbestel zou worden 
hersteld zodra het Militair Gezag in november zou worden opgehe-
ven. Hij kende de vier grote gevestigde omroepen (aVRO, kRO, NCRV 
en VaRa) een zetel toe in het Stichtingsbestuur van de radio-omroep 
in overgangstijd, naast een aantal vertegenwoordigers van maat-
schappelijke, politieke en religieuze organisaties.2 In de stichtingsak-
te van 28 juli 1945 prijkte kortstondig de naam van De Jong als elfde 
lid van dit nieuwe Stichtingsbestuur. Die verbleef tot begin septem-
ber in Londen en was er niet eens van op de hoogte dat zijn naam 
een zetstuk was in dit politieke steekspel.3

Het ideaal van de oprichting van een nationale omroep naar Brits 
voorbeeld stond echter haaks op de gevestigde belangen van de oude 
omroepverenigingen die hun vooroorlogse wettelijke positie wilden 
herstellen. De nieuwe minister-president Beel die in juli 1946 was 
aangetreden, was een notoire tegenstander van de tijdelijke omroep-
stichting die als vechtarena fungeerde van de gevestigde omroepen 
die eigen zendtijd nastreefden. De PvdA had toen de eis voor een 
nationaal omroepbestel op publiekrechtelijke leest allang verlaten en 
had de VaRa hard nodig om de socialistische partijpolitieke beginse-
len naar de achterban uit te dragen. Beel smolt de geldverslindende 
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organisatie van de radio-omroep in oorlogstijd per 16 februari 1947 
om tot de ‘Nederlandse Radio Unie’. In deze federatieve structuur 
werd de zendtijd weer als vanouds verdeeld tussen de verzuilde voor-
oorlogse omroepverenigingen. Nog geen 3 procent van de program-
ma’s werd gezamenlijk ingevuld. Met deze restauratie van het voor-
oorlogse publieke omroepbestel was de ‘radiokwestie’ van de baan.4 

Van den Broek was destijds als directeur van ‘Radio Herrijzend 
Nederland’ tevens benoemd directeur van de opvolger ‘Nederlandse 
Radio-omroep in overgangstijd’. Deze poging om een nationale om-
roep te creëren, strandde, en de carrière van Van den Broek eindigde 
daarmee op een zijspoor. Hij werd directeur van Radio Nederland 
Wereldomroep die op 15 april 1947 werd opgericht.5 De Jong ver-
zorgde vanaf het najaar van 1945 in Amsterdam twee programma’s 
als afronding van de Radio Oranje-uitzendingen. Op dinsdagavond 
beantwoordde hij een kwartiertje vragen van luisteraars over de be-
zettingstijd en op vrijdagavond tien uur zette hij zijn buitenland-
overzicht voort. Op die vragenrubriek was hij volledig uitgekeken, 
maar de internationale politiek zou hij graag ‘tot in lengte van dagen’ 
blijven verzorgen, liet hij Van den Broek weten.6 Zijn voormalige 
baas bij Radio Oranje speelde hem een buitenlandoverzicht bij de 
Wereldomroep toe die De Jong tot 1960 bleef verzorgen. Terwijl hij 
in oorlogstijd miljoenen landgenoten vanuit het buitenland had be-
reikt, sprak hij in vredestijd een kleine gemeenschap van enkele dui-
zenden Nederlanders in het buitenland toe.

De Jong bleef binnen de PvdA behoren tot de sterk gedecimeer-
de groep voorstanders van een nationale omroep. Dat weerhield 
hem er niet van bij de VaRa-radio een eigen buitenlandrubriek te 
beginnen.7 In zijn eerste uitzending van januari 1946 raakte hij al 
meteen een gevoelige snaar. Hij betreurde dat ‘een radio die zich tot 
alle luisteraars richtte uit de ether verdwenen was’. De Jong liet zich 
in de eerste naoorlogse jaren radicaler uit dan de gematigde VaRa 
en PvdA. Zijn politieke visie viel samen met die van de twee be-
langrijkste verzetskranten van het eerste uur. Het heroïsche Vrij Ne-
derland stond symbool voor een vernieuwd en gezuiverd links. En 
zoals bij veel overlevenden van Joods-Amsterdamse huize werd Het 
Parool daarnaast De Jongs lijfblad.8 In het laatste oorlogsjaar had Jan 
Meijer samen met Wim van Norden tot de kern behoord van het 
verzetsblad van Pieter ’t Hoen, alias Frans Goedhart. Bij terugkomst 
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in Amsterdam bleek De Jong Meijer nog te kennen uit de landelijke 
Bond van de Sociaal-Democratische Studentenclubs (bsDsC). Deze 
journalisten die in bezet Nederland met gevaar voor eigen leven het 
vrije woord hadden verkondigd, vormden een hechte gemeenschap. 
De Jong behoorde als emigré niet tot de inner circle, maar de voor-
malige verzetsstrijders vonden wel dat hij het hart op de goede plaats 
droeg.9

De Jong onderschreef het gezamenlijk manifest dat de zusterbla-
den Vrij Nederland en Het Parool in het voorjaar van 1944 hadden 
uitgebracht. Zij wilden de verzuiling doorbreken, een geleide econo-
mie die sociale zekerheid garandeerde, een veiligheidsbeleid van ge-
allieerde democratische landen en een omgang met de overzeese ge-
biedsdelen op voet van gelijkheid. Dit ‘socialisme zonder marxisme’ 
viel vrijwel samen met de drie programmapunten die de gijzelaars 
van de politieke elite in het interneringskamp Sint-Michielsgestel 
formuleerden voor de Nederlandse Volksbeweging (NVb): sociale 
rechtvaardigheid, breideling van het kapitalisme en recht van zelf-
beschikking van de koloniën.10 Deze brede politieke vernieuwings-
beweging mondde op 9 februari 1946 uit in de oprichting van de 
PvdA. De Jong werd – net als de redacteuren van Het Parool en Vrij 
Nederland – lid van deze volkspartij.11 De doorbraakkranten wilden 
echter onder geen beding partijorgaan worden, zoals het Vrije Volk 
dat voor de oorlog voor de sDaP was geweest. Zij behielden hun re-
dactionele onafhankelijkheid.12

Daarnaast zette De Jong zich nog op enkele andere fronten po-
litiek in. Hij was een van de 28 ‘principiële socialisten’ die Sam de 
Wolff op 17 maart 1946 optrommelde in hotel Krasnapolsky om ‘de 
strijdbaarheid van de nieuwe socialistische beweging te vergroten en 
de ideologie te verdiepen’.13 Dit initiatief leidde uiteindelijk tot de 
oprichting van het Sociaaldemocratisch Centrum (sDC) dat voort-
zetting bepleitte van oude sDaP-programmapunten. Deze radicale 
vernieuwers kregen echter nauwelijks vaste grond onder de voeten 
binnen de nieuwe partij.14 Buiten zijn aanwezigheid op deze bijeen-
komst, blijkt nergens uit dat De Jong in de eerste naoorlogse jaren 
georiënteerd zou zijn geweest op de linkervleugel van de partij. Het 
laat zich aanzien dat de flamboyante Sam de Wolff zijn jongere vriend 
van voor de oorlog voor het gemak tot zijn kring van sympathisanten 
had gerekend om zo veel mogelijk mensen op te trommelen.15
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De Wolff strikte De Jong in het najaar van 1946 ook als een van 
de zeventien leden van het Comité van Aanbeveling van de Vereni-
ging ‘Nederland-Polen’ die tot doel had de economische, culture-
le en wetenschappelijke banden tussen de landen te verbeteren.16 
Sindsdien heeft De Jong nauwelijks meer contact gehad met Sam de 
Wolff die zo belangrijk was geweest voor zijn socialistische vorming. 
Hij prees hem in een herdenkingsnummer van Koemi Orie uit 1953 
ter gelegenheid van diens 65ste verjaardag enigszins obligaat als ‘een 
man uit één stuk, een man met karakter, een strijder met brandend 
rechtvaardigheidsgevoel’.17

De Russen waren een onmisbare militaire bondgenoot geweest 
tijdens de oorlog, maar De Jong had zijn positieve gevoelens voor 
het communistische regiem verloren toen hij kort na de oorlog over 
de concentratiekampen in Siberië las.18 In de aanloop tot de Koude 
Oorlog behoorde hij echter niet tot de publicisten die de oplaaiende 
‘Russenvrees’ aanwakkerden.19 De Jong keerde zich zoals veel linkse 
intellectuelen echter definitief tegen het communistisch machtsblok 
toen de Russen in februari 1948 in Tsjechoslowakije de communist 
Clement Gottwald steunden. Daardoor werden alle sleutelposities in 
het Praagse parlement door de communistische partij bezet en kwam 
er een einde aan de laatste Oost-Europese democratie. De Jong be-
speurde overal in het Westen, inclusief Engeland, ‘een behoefte tot 
groter eenheid’. Nochtans oordeelde De Jong in een hoofdartikel 
in De Groene Amsterdammer mild dat het Sovjet-machtsvertoon 
over zijn satellietstaat ‘aanmatigend’ was geweest. De Russen had-
den ‘een nieuwe schep kruit in het vat gegooid, dat overigens niet 
door hen alleen gevuld wordt’, maakte hij een voorzichtige balans 
op. Hij rekende erop dat de zestien mogendheden die medio maart 
in Parijs confereerden de Sovjet-Unie tot een ‘algemene schikking’ 
zouden dwingen.20 Het leidde een maand later tot de oprichting van 
de NaVO die De Jong vanaf de jaren vijftig met grote overtuiging in 
de publieke opinie zou gaan propageren. 

een oPruiend SPreker 

Toch waren er tot 1949 twijfels of De Jong de belangen van het vrije 
Westen wel overtuigend uitdroeg. Hij ging in zijn politiek activisme 
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steeds kortstondig all-out voor single issues. Het duidelijkste voor-
beeld daarvan is zijn opstelling in de Indonesische kwestie. Begin 
juni 1945 had De Jong in Londen over de radio nog diplomatiek 
neutraal gezegd dat er ‘hulp’ moest komen voor ‘ons nationaal pro-
gram voor de bevrijding van Nederlands-Indië’ zodra ‘Nederland 
weer op minimum orde is gesteld’.21 Terug in bevrijd Nederland 
sloot zijn visie op de Indonesische vrijheidsstrijd aan bij de ideeën 
die werden uitgedragen door de twee grote linkse verzetskranten Vrij 
Nederland en Het Parool.22

Hij sloot zich aan bij de ‘Vereniging Nederland-Indonesië’ (VN-I) 
waar Henk van Randwijk – gesteund door Vrij Nederland-redacteu-
ren als Bertus Schaper, Joop den Uyl en Milo Anstadt – een van 
de drijvende krachten was. De Jongs Vossius-vrienden van De Vrije 
Katheder behoorden ook tot de oprichters.23 De VN-I beriep zich op 
het ‘7 december ideaal’, de toezegging die koningin Wilhelmina in 
1942 had gedaan in haar radiorede exact een jaar na de Japanse aan-
val op Pearl Harbour.24 De vorstin had voor het eerst over ‘Indone-
sië’ gesproken en aangekondigd dat de regering voornemens was om 
het moederland en de koloniën na de oorlog te verenigen in een ge-
menebestconstructie naar Brits voorbeeld.25 Regering en parlement 
werd in november 1945 een petitie aangeboden, ondertekend door 
meer dan 200.000 sympathisanten die een vreedzame oplossing be-
pleitten in het geschil met de Republiek Indonesië. De Jong was een 
van de 20.000 aanhangers die de VN-I begin februari 1946 bijeen-
bracht in de markthallen van Amsterdam om adhesie uit te spreken 
aan de vrijheidsstrijd nadat pogingen tot een diplomatiek vergelijk 
met de Republiek Indonesië waren gestrand.26

Op 21 juli 1947 sloeg de Nederlandse regering militair toe. Ruim 
6 procent van de in totaal 110.000 partijleden van de PvdA zegde 
hun partijlidmaatschap uit protest op. De Jong was een van die 
zevenduizend leden die de partij eind juli ‘teleurgesteld en veront-
waardigd’ verliet.27 Eind augustus 1947 noemde hij deze eerste Poli-
tionele Actie ‘zelfverblinding’. Nederland zou verzeild raken in ‘een 
even langdurige als kostbare guerrilla’ en kwam internationaal geïso-
leerd te staan.28 Trouw berichtte dat De Jong zich op de VaRa-radio 
agressief had uitgelaten.29 Het conservatieve protestants-christelijke 
blad vond dat een ambtenaar van een Rijksinstituut geen socialis-
tische propaganda mocht uitventen. Sneller (aRP) riep De Jong in 
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de eerstvolgende Directoriumvergadering tot de orde. Zijn politieke 
uitspraken zouden de belangen van het instituut hebben geschaad. 
Hermesdorf (kVP) viel hem bij in deze reprimande. De Jong liet zich 
de mond echter niet snoeren en wenste zijn politieke overtuiging die 
hij uitdroeg bij de VaRa gescheiden te zien van zijn werkzaamheden 
bij Oorlogsdocumentatie.30

Ook de VaRa-radio viel over de dissidente mening van deze op-
ruiende spreker.31 De Jong meende te weten dat PvdA-voorzitter 
Koos Vorrink de voorzitter van het VaRa-hoofdbestuur, J.B. Broeksz, 
zou hebben ingefluisterd dat hij zich van de ‘partij had afgewend’. 
Broeksz deelde in de vergadering van het hoofdbestuur van septem-
ber 1947 mee dat De Jong wel ‘socialistisch inzicht’ had, maar niet 
meer beschouwd kon worden als ‘man van onze beweging’. De voor-
zitter pareerde voorzichtige oppositie dat deze man het volk in Ne-
derland vanuit Londen toch bemoedigend had toegesproken stevig: 
‘L. de Jong weet dat hij eruit gaat.’32 

Vervolgens diende de Verenigingsraad eind november met deze 
beslissing in te stemmen. In het begeleidend communiqué stond dat 
De Jong ‘vanwege diens communistische sympathieën’ vervangen 
moest worden.33 Broeksz lichtte toe dat ‘er zeer veel teksten [waren], 
waarin veranderingen moesten worden aangebracht, terwijl het is 
gebeurd dat de door ons geschrapte gedeelten de volgende week 
weer in de tekst voorkwamen’.34 Het hoofdbestuur had al een opvol-
ger gevonden in prof. dr. C.D.J. Brandt, de Utrechtse hoogleraar in 
de Geschiedenis van de twintigste eeuw, die ook het buitenlandover-
zicht van het PvdA-tijdschrift Socialisme & Democratie verzorgde.35

Enkele vertegenwoordigers uit de grote steden tekenden bezwaar 
aan. De PvdA-afdeling uit Amsterdam vond dat De Jong een ‘goede 
visie’ had op buitenlandse vraagstukken en dat zijn kritiek op de 
Indonesische kwestie gehoord mocht worden. Partijlidmaatschap 
was niet nodig zolang de commentator zich een ‘democratisch so-
cialist’ toonde. Broeksz volhardde echter in zijn standpunt dat de 
VaRa de plicht had te breken met een ‘groot tegenstander [die] op 
eigen houtje op naam van de beweging tegenleiding gaat geven’. Het 
resultaat was dat de vergadering ermee instemde dat De Jong door 
Brandt zou worden vervangen.36 De beoogde opvolger bleek aan-
zienlijk meer te vragen – liefst f 60,- per aflevering. Broeksz had ech-
ter weinig keus. De Jong die zijn buitenlandrubriek bijna twee jaar 
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lang op vrijdagavond had uitgesproken, kreeg zijn congé kort voor 
de jaarwisseling.37

Op zondagmiddag 23 januari 1948 werd aan het begin van de uit-
zending aangekondigd dat het weekoverzicht voortaan door Brandt 
zou worden verzorgd.38 Een week later werd een communiqué met 
de formele toelichting in de VaRa-radiogids afgedrukt die luidde 
dat er een ‘verschil van inzicht over de inhoud’ was gerezen tussen 
de VaRa en De Jong die ‘op grond van zijn afwijkende inzichten’ 
al geruime tijd geen partijlid meer was: ‘Het spijt ons dat de heer 
De Jong dit niet aan het VaRa-bestuur heeft medegedeeld en uit die 
veranderde situatie niet onmiddellijk zelf de enig juiste consequen-
tie heeft getrokken. Want de VaRa mag bereid zijn om verschillende 
meningen binnen de PvdA voor de microfoon tot uiting te laten 
komen, maar kan niet toestaan dat onder háár verantwoordelijkheid 
inzichten worden verkondigd, die ingaan tegen het standpunt van 
de partij.’39

De Waarheid berichtte op 24 januari 1947 echter dat de VaRa-bui-
tenlandcommentator de laan uit wat gestuurd, omdat hij zich had 
uitgesproken tegen de Marshallpolitiek, de Amerikaanse hulp die 
werd geboden om de West-Europese kapitalistische economieën 
weer op gang te krijgen. ‘Zij die gisteren het buitenlandoverzicht 
van dr. Brandt hoorden, kennen nu de Marshallaise van de VaRa.’40 
Het was onjuist, want De Jong had in zijn laatste VaRa-radio-uit-
zending uitgesproken dat het wenselijk was ‘dat de zestien landen 
in West-Europa die een beroep op de Marshallhulp doen zo spoedig 
mogelijk bijeen’ moesten komen.41 Het Parool greep het incident aan 
om de hokjesgeest van het bedompte verzuilde omroepbestel te he-
kelen.42 De doorbraakkrant kon de VaRa het recht niet ontnemen 
om als exclusieve vertegenwoordigster van de PvdA haar microfoon 
te weren voor personen die zich schuldig maakten aan ‘ketterij’. 
‘Buiten die officiële differentiatie van het Nederlands geestesleven 
bestáát blijkbaar geen andere mogelijkheid dan de woestijn, waar de 
daklozen elkaar als geestelijk “displaced persons” zonder radio-echo 
iets mogen toeroepen.’43 

Ook De Jongs vrienden van De Vrije Katheder sprongen voor hem 
in de bres. De redactie kon niet begrijpen dat het ‘gematigd linkse 
standpunt’ van ‘wellicht de populairste radiospreker van ons land’ 
zelfs de VaRa nog te radicaal was. ‘De verdwijning van de heer De 
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Jong uit de radiosfeer zou men kunnen vergelijken met een verbod 
van de weekbladen De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland.’ De 
hoofdredacteur van deze laatste krant klaagde de PvdA en de VaRa 
aan, waar elk afwijkend standpunt de nek zou worden omgedraaid. 
Door de ‘ketterjagerij’ op een overtuigd democraat en socialist als 
De Jong was opnieuw ‘een stukje oorlogswinst geliquideerd’ van in 
moeilijke tijden gegroeide verdraagzaamheid en vernieuwing, vond 
Henk van Randwijk.44

De Jong liet van zich horen in Het Parool van 5 februari 1948.45 
Hij wilde de ‘tegenstellingen tussen het VaRa-bestuur en mijzelf 
[niet] verscherpen’, maar corrigeerde onjuistheden die over de gang 
van zaken naar buiten waren gebracht. Hij had vergeefs gezocht naar 
‘de drie regels’ die Broekz ‘tot tweemaal toe geschrapt’ zou hebben. 
Hij was de VaRa dankbaar dat hij zijn ‘ruime standpunt’ tot voor 
kort had mogen uitpreken, maar twijfelde er niet aan dat zijn ont-
slag het gevolg was van zijn oppositie tegen de militaire strijd in In-
donesië. Broeksz lichtte een week later in de VaRa-radiogids toe dat 
De Jong in zijn buitenlandrubriek had uitgesproken – nota bene 
nadat deze gewraakte passage twee keer eerder was geschrapt – dat 
‘Nederland een zichzelf bezoldigend rijksveldwachter zou zijn ten 
behoeve van Amerikaanse beleggers’.46 De Jong zou dus hebben ge-
suggereerd dat de aankoop van Amerikaans wapentuig voor de strijd 
in Nederlands-Indië de Amerikaanse economie ten goede kwam.47 

Dat riekte naar communistische propaganda, en het incident 
kreeg dan ook een staartje. Een week nadat De Waarheid op 24 ja-
nuari had bericht over Broeksz’ beschuldiging dat De Jong commu-
nistische sympathieën zou hebben, werd in de openbare vergadering 
van de CPN-afdeling Amsterdam gevraagd of De Jong als bondge-
noot kon worden begroet in de strijd tegen het Marshallplan. Het 
was waarschijnlijk louter agitatie, maar deze uitspraak werd opge-
vangen door een agent van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bVD) 
die in maart 1948 een dossier aanlegde over deze verdachte persoon.48 
De eerste observaties klonken echter geruststellend. De inlichtin-
gendienst van de Amsterdamse politie rapporteerde op 14 april 1948 
dat er nog nooit ‘politioneel of justitieel was opgetreden’ tegen De 
Jong, die ‘zonder bezwaar kan worden gerekend tot de groep van 
gematigd linkse socialisten.’49

Wellicht hing de verdenking ook samen met het feit dat De Jongs 
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sympathie voor de Indonesische vrijheidsstrijd was doorgedrongen 
in Indië. Bureau Batavia, een dependance van het RvO dat de Indi-
sche collectie aanlegde, ontving sinds juli 1946 eveneens periodieken 
en publicaties van de inlichtingendiensten. In het najaar van 1947 
had de waarnemend directeur van de Netherlands Forces Intelligen-
ce Service (NEFIs) echter in een vertrouwelijke brief aan de chef van 
de generale staf van het kNIL en de directeur op het steunpunt van 
het Krijgsgeschiedkundig Archief in Batavia geschreven dat het RvO 
geen informatie meer mocht ontvangen en dat de contacten met 
deze instelling geleidelijk moesten worden verbroken. De reden was 
dat uit Nederland bericht was ontvangen dat de directeur ‘zeer links 
georiënteerd is, veel internationale contacten heeft en iedere vrijdag-
avond voor de VaRa spreekt’. Diverse medewerkers van zijn ‘besmet-
te instituut’ in Amsterdam zouden ‘linkse oud-Spanjestrijders’ zijn.50

AntikoloniAle oPPoSitie

De Jong bleef pleiten voor onmiddellijke stopzetting van de koloni-
ale oorlog. Hij behoorde tot de groep verontrusten die regering en 
parlement op 29 november 1947 vergeefs opriep om ‘meer te letten 
op de kansen voor een diplomatieke oplossing dan op het gevaar 
van prestigeverzwakking’ in dit Aziatische conflict.51 Het Nederland-
se leger begon op 19 december 1948 de Tweede Politionele Actie en 
mocht daarbij rekenen op bijval van een ruime meerderheid in de 
Nederlandse publieke opinie.52 

De volgende dag richtte een aantal bestuursleden van de bijna 
ter ziele gegane ‘Vereniging Nederland-Indonesië’ (VN-I) en redac-
teuren van de progressieve bladen De Vrije Katheder, De Vlam en 
De Groene Amsterdammer het ‘Comité voor Vrede in Indonesië’ op. 
Het organiseerde op tweede kerstdag een massale demonstratie in 
de Diamantbeurs onder voorzitterschap van Van Randwijk. Loe de 
Jong had zitting in het forum met opinieleiders als Wim Wertheim, 
Henriëtte Roland Holst, Jan Romein, Sam de Wolff, Albert Helman 
en Jef Last. De Jong hekelde de eenzijdige voorlichting van de PvdA 
en de VaRa over het militair ingrijpen. Hij doelde op de aandrang 
die de partijleiding op PvdA-leden via de eigen omroep had uitgeoe-
fend om de Vereniging Nederland-Indonesië te verlaten, omdat deze 
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door communisten zou zijn geïnfiltreerd. De ongeveer 1300 bezoe-
kers gingen ‘na het protest zeer enthousiast naar huis’ maar De Jong 
had niet bemerkt dat de demonstratie effect op de publieke opinie 
had gehad.53

Op 24 december 1948, twee dagen vóór de kerstmanifestatie en 
vijf dagen na de tweede militaire actie, sprak Van Randwijk zich in 
Vrij Nederland – hij was geen hoofdredacteur meer, maar mocht vrij-
elijk in zijn blad schrijven – onomwonden uit voor de Indonesische 
onafhankelijkheid. De Jong sloot er met zijn commentaar in zijn 
buitenlandcolumn op aan dat de regering met de Nederlands-Indo-
nesische oorlog de realiteit in het complexe internationale speelveld 
uit het oog had verloren. Ze had in een eerder stadium toegestaan 
dat een Commissie van Goede Diensten van de Veiligheidsraad 
bemiddelde en daarmee dus erkend dat de Indonesische kwestie 
geen louter binnenlandse aangelegenheid, maar een internationaal 
conflict was. De Jong wees erop dat oud-minister Van Kleffens als 
Nederlands ambassadeur in de Verenigde Staten aanhoudend had 
gewaarschuwd voor het gevaar van internationaal prestigeverlies in 
geval van oorlog. De topdiplomaat van zijn regering had inderdaad 
vanuit Washington getelegrafeerd dat Nederland het zich niet kon 
permitteren ‘steeds meer [op te roeien] tegen de sterke stroom [van 
dekolonisatie], die de wereld in deze periode der historie beweegt’.54

Volgens De Jong was de kern van het probleem dat de ‘Neder-
landse regering […] het principiële recht op vrijheid van Indonesië 
nimmer [heeft] erkend’. ‘Hoe is het ter wereld mogelijk, dat soci-
alisten dit simpele, eenvoudige feit niet hebben willen zien!’, ver-
zuchtte hij. Het door luitenant-gouverneur-generaal Van Mook in 
de herfst van 1945 inderhaast in elkaar getimmerde plan van een Ne-
derlands-Indonesische Unie kwam ‘van den beginne af ’ tegemoet 
aan het ‘met de mond erkende “recht op vrijheid” der Indonesische 
volkeren’, maar dit was een heilloze koers geweest. De Nederland-
se politiek was ‘in wezen gericht op handhaving van de koloniale 
band’. De gekunstelde poging om de republiek in te kapselen naast 
‘nog een dozijn andere niet-bestaande en dus nog te formeren deel-
staten’ was tot mislukken gedoemd. De Jong voorspelde dat de In-
donesiërs ‘de banden met Nederland’ zouden staken zodra zij hun 
‘merdeka [vrijheid]’ hadden bevochten. ‘Die beslissing is al bepaald. 
Door Nederland zelf.’ De beide politionele acties ‘hebben haar, he-
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laas, historisch onvermijdelijk gemaakt’.55 
Het Nederlands militair ingrijpen verliep militair succesvol. De 

Republiek Indonesië werd binnen een dag op strategische punten 
bezet en hun belangrijkste leiders opgepakt. De Jong was in janu-
ari 1949 medeondertekenaar van de in de oprichtingsvergadering 
van het ‘Comité voor Vrede in Indonesië’ opgestelde vlammende 
oproep aan de regering, het parlement en de Verenigde Naties om 
een vreedzame oplossing na te streven. Militair optreden was strijdig 
met de beginselen van het internationaal recht, gevaarlijk voor de 
wereldvrede en noodlottig voor de volkeren van Indonesië.56

In de eerste drie maanden van 1949 sprak De Jong acht keer op 
openbare protestvergaderingen tegen de koloniale oorlog.57 Soms 
sprak hij twee keer op een avond op verschillende locaties, voor het 
laatst op 28 maart 1949 in Rotterdam. Tijdens een bijeenkomst in 
Dordrecht op 20 januari 1949 citeerde De Jong uit een anonieme 
brief van een ooggetuige over bombardementen op Jokjakarta over 
een ‘onmenselijk optreden van Nederlandse militairen’, waarbij on-
schuldige burgers waren neergeschoten. kVP-minister van Overzeese 
Gebiedsdelen, J.H. van Maarsenveen, verzocht om inzage in de brief 
voor nader onderzoek, maar de getuige wilde anoniem blijven uit 
vrees voor represailles.58 Daardoor besloot de legercommandant in 
Indonesië de klacht niet in behandeling te nemen.59 

Op 10 maart hield De Jong in de Tuinzaal van het Concertge-
bouw in Haarlem een gepassioneerd betoog voor een publiek van 
ongeveer 225 mensen over het toen net verschenen politiek pam-
flet van de PvdA-koloniaal specialist Jacques de Kadt, de informele 
leider van een groeiende minderheid in de partij die de Indonesi-
sche afhankelijkheid had bepleit vanaf de dag dat de Republik In-
donesia was uitgeroepen.60 De Jong betoogde dat Nederland na vijf 
jaar onderdrukking geen enkel moreel recht had een ander volk te 
bezetten. Het was een misverstand te denken dat de Indonesische 
nationalistische beweging van Japanse makelij was; het was een in-
heems vrijheidsstreven dat vanaf de jaren twintig was gegroeid. Het 
ambtenarencorps dat toen ‘doof en blind’ was geweest voor deze 
vrijheidsdrang en de nationalistische leiders had verbannen, was 
opnieuw in functie. De Jong wist te vertellen dat een ‘zeer vooraan-
staande man uit een van onze grootste bedrijven, die De Jong in 
Londen had ontmoet – ongetwijfeld Unilever-directeur Paul Rij-
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kens – een artikel had willen schrijven ‘in een van onze links gerich-
te bladen’ – waarschijnlijk Vrij Nederland – ter voorkoming van de 
Tweede Politionele Actie, maar hij had daar ‘om der wille van zijn 
positie’ van afgezien. Het verzet tegen militair optreden in Indonesië 
werd dus veel breder gedragen dan werd vermoed.

Onder politici noemde De Jong wel man en paard. De Jong vond 
dat voormalig minister-president Beel, onder wiens verantwoor-
delijkheid de militaire acties waren uitgevoerd, als Hoge Vertegen-
woordiger een volstrekt ongeloofwaardige figuur was om de diep-
gaande vertrouwensbreuk met Indonesië te repareren en Nederlands 
geïsoleerde positie in de Veiligheidsraad te doorbreken. Hij riep pre-
mier Drees als ‘rechtschapen socialist’ op tot inkeer te komen. De 
PvdA diende een voorbeeld te nemen aan de succesvolle Britse La-
bour Party, die direct na afloop van de oorlog in Europa zelfbestuur 
had toegestaan in Brits-Indië. Kort daarvoor had hij ook al in Vrij 
Nederland geschreven dat bloedvergieten voorkomen had kunnen 
worden ‘indien de PvdA maar een grein van de fantasie en de moed 
van [de Britse premier] Clement Attlee had gehad’.61 De Jong riep 
zijn publiek op tot strijdbaarheid: ‘Wij zullen uitgelachen, gehoond 
en bespot worden, doch de toekomst zal ons in het gelijk stellen!’62

Zijn voorspellingen kwamen uit. De regering ging onder grote 
internationale druk over tot een vergelijk met de Republik Indone-
sia. In april volgden onderhandelingen die leidden tot het Van Roij-
en-Roemakkoord dat op 6 mei werd gesloten en de opmaat vormde 
voor de in het najaar gehouden Ronde Tafel Conferentie waarin de 
soevereiniteitsoverdracht van eind 1949 werd overeengekomen. De 
Jong evalueerde later dat Drees ‘iets eerder en iets sterker dan ande-
ren heeft gezien dat de zaak niet meer te winnen was’.63

De Jong was verbaasd dat kVP-minister Rutten van Onderwijs 
hem op 27 mei 1949 uitnodigde voor een kort persoonlijk onder-
houd. Aanleiding was de kritiek die hij op het regeringsbeleid inzake 
Indonesië had geuit in het katholieke weekblad De Nieuwe Linie.64 
De Jong lichtte toe dat hij ‘niet lichtvaardig tot die bestrijding was 
overgegaan’. Hij was het ‘in geweten verplicht’ geweest om zijn 
persoonlijke overtuiging publiekelijk uit te dragen en niet te ver-
loochenen. Het Directorium had hem hier ook al over gekapitteld, 
maar niemand kon hem het vrije woord ontnemen. De principi-
ele De Jong toonde zich van zijn pragmatische kant en zei dat de 
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zaak inmiddels ‘makkelijker [lag], nu de Regering onder de druk der 
internationale omstandigheden sedert enige tijd de weg ingeslagen 
had, die hij van meet af aan als de juiste had gezien’. Hij beloofde de 
minister ‘een loyale uitleg’ aan hun onderhoud te zullen geven. 

Twee weken later werd hem in een bestuursvergadering gevraagd 
wat hij met deze uitspraak tegen de minister had bedoeld. De Jong 
lichtte toe dat, ‘als hij zich opnieuw tot het uitoefenen van publieke 
kritiek op het regeringsbeleid gedwongen achtte, hij daaruit de con-
sequentie zal dienen te trekken met betrekking op zijn positie bij het 
Instituut’.65 Wat hem betreft was het laatste woord over deze zaak nu 
gesproken. Mogelijk wist De Jong in dit stadium ook dat voorzitter 
Posthumus binnenkort toch het veld zou ruimen. Hij bond in ieder 
geval niet in omdat de bVD hem vanaf maart 1948 had geschaduwd, 
want daar heeft hij nooit weet van gehad. 

Mogelijk was minister Rutten hier wel van op de hoogte, maar de 
bevindingen van de bVD pleitten eerder voor De Jongs verantwoorde 
politieke stellingname, dan dat hij een verdachte of staatsgevaarlijke 
indruk maakte. In zijn dossier staat dat De Jong ‘bij verschillende 
gelegenheden aan de goede kant’ heeft gestaan.66 Hij ‘is zeer zeker 
geen persoon met achterbaksheid, maar heeft een geheel open ka-
rakter. Het is niet zijn gewoonte een blad voor de mond te nemen. 
Hij zou geestelijk niet in staat zijn een dubbele rol te spelen en zou 
bij wijze van spreken een slecht illegaal werker zijn.’ Wel noteerde 
de rapporteurs dat hij relaties onderhield – namen werden niet ge-
noemd – met ‘in politiek opzicht twijfelachtige figuren’.67 De Jongs 
standpunt contra het hedendaags communisme waren sinds de ge-
beurtenissen in Tsjechoslowakije in februari 1948 feller gekant tegen 
het communisme dan voorheen, getuige zijn wekelijkse rubriek in 
Vrij Nederland.68

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet de korpschef van de 
gemeentepolitie van Nieuwer Amstel, de woonplaats van De Jong, 
in oktober 1951 dan ook weten dat de actieve rapportage over de in-
woner gestaakt kon worden. Dit hing ongetwijfeld samen met het 
feit dat De Jong in het voorjaar van 1951 weer was toegetreden tot 
de PvdA.69 Hij vond het belangrijk dat een Nederlands staatsburger 
zich bij een politieke partij aansloot en wilde het goede voorbeeld 
geven door de PvdA zijn verdere leven trouw te blijven. 70 Hij hecht-
te aan een numeriek sterke sociaaldemocratische partij die – net als 
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de Britse Labour Party – dankzij een gematigde koers regeringsver-
antwoordelijkheid kon dragen. 

Vanaf 1951 werden in De Jongs bVD-dossier nog slechts zijn in-
ternationale vliegbewegingen via Schiphol naar communistische 
landen opgenomen en is er een enkel krantenartikel over De Jongs 
publieke optreden uitgeknipt. De agitatie in de kolommen van De 
Waarheid, waarin De Jong als ‘trouwe aanhanger van Wall Street’ en 
– in een adem met Ben Sijes – als CIa- dan wel bVD-agent werd ge-
typeerd, klinkt dus weinig overtuigend.71 De ‘grote Londenaar’ was 
een ‘tovenaar’, een ‘mijnheer de geschiedverdraaier’.72 

Deze scheldkanonnade was onversneden agitatie, maar de ver-
dachtmakingen waren niet volstrekt ongegrond. Voor zover bekend 
is, heeft De Jong in zijn functie van directeur van het RvO drie 
keer contact gehad met de bVD, en mogelijk is dit vaker gebeurd. 
In maart 1956 stelde de veiligheidsdienst in een technisch archiefon-
derzoek vast dat de archieven van Oorlogsdocumentatie voldeden 
aan de nationale beveiligingseisen. Daarna werden er tijdelijk docu-
menten ondergebracht die als zeer geheim waren geclassificeerd en 
uitsluitend door De Jong mochten worden geraadpleegd.73 In 1969 
en 1970 had hij er weet van dat de politie en de bVD een paar maal 
in verhoogde staat van paraatheid waren gebracht om te voorkomen 
dat het RvO tijdens studentenopstanden in de binnenstad van Am-
sterdam bezet zou worden.74 In 1975 betrok de bVD De Jong bij een 
onderzoek naar de laster van Richard Gerken over de oud-generaal 
van het Nederlandse leger B.R.P.F. Hasselman. Het lijkt erop dat 
deze vertrouwelijke opdracht de aanleiding is geweest dossier-De 
Jong in datzelfde jaar definitief af te sluiten.

columniSt BiJ vrij nederland

De Jong was in 1946 door hoofdredacteur Henk van Randwijk al 
eens gevraagd of hij incidenteel bijdragen wilde leveren aan Vrij Ne-
derland; daar was het in de eerste drie naoorlogse jaargangen niet 
van gekomen.75 Nadat hem in januari de VaRa-radiorubriek was ont-
nomen, was het een ideale oplossing dat hij zijn buitenlandoverzicht 
kon voortzetten bij Vrij Nederland.76 Van Randwijk schuwde het 
buitenland niet, maar zijn aandacht was beperkt, grillig en onregel-
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matig. Bertus Schaper leverde slechts sporadisch eigen bijdragen.77 
De Jong bracht continuïteit; hij had tien jaar ervaring als buiten-
landcommentator, bracht zijn eigen redactionele formule met zich 
mee, declareerde geen buitenlandse reizen en leverde zijn kopij altijd 
stipt op tijd.

Half maart 1948 verscheen een eerste artikel van zijn hand. De 
Jong was net terug van zijn tweede dienstreis naar zijn voormalige 
woonplaats en leverde zijn indrukken heet van de naald. In het La-
gerhuis was de communistische inval in Praag van eind februari ‘Hit-
leriaans van techniek’ genoemd. De West-Europese landen moesten 
vanwege dit gevaar in versneld tempo ‘tot een stabieler geheel’ aan-
een worden gesmeed om ‘met Amerikaanse steun de Sovjet-Unie tot 
een algemene schikking bereid te krijgen’.78 Met deze zin luidde hij 
het motto in dat vanaf 20 maart 1948 twee decennia lang in het ‘Bui-
tenland overzicht door L. de Jong’ zou worden bezongen. 

Slechts weinigen wisten dat het opinieblad dat jaar bij ongewij-
zigd beleid regelrecht op een faillissement afstevende. Het week-
blad had in de eerste maanden na de bevrijding  meer dan 100.000 
abonnees gehad, althans op papier. Elk boekjaar moesten er in het 
verpauperde Nederland echter wanbetalers worden geschrapt, en 
in augustus 1947 betaalden er nog slechts 18.000 lezers voor hun 
abonnement. Vrij Nederland had gereformeerde wortels, maar was 
anno 1948 inmiddels een overwegend seculier opinieblad, dat voor-
al door christensocialistische lezers werd gelezen. Het progressieve 
opinieblad stak pover af tegenover het meest gelezen opinieblad van 
Nederland, Elseviers Weekblad, dat werd uitgegeven door voorma-
lig Telegraaf-redacteur Hendrik Arie Lunshof.79 Het strijdbare con-
servatieve weekblad waar mr. G.B.J. Hiltermann hoofdredacteur 
buitenlandcommentaren was, verschafte volop verstrooiing en ver-
scheen in een veel prettiger opmaak dan zijn concurrenten.80

De linkse weekbladpers zocht een gepast antwoord door de 
krachten te bundelen in een groot progressief opinieweekblad. Vrij 
Nederland en De Groene Amsterdammer begonnen na enkele aftas-
tende gesprekken in maart 1948 serieuze fusiebesprekingen. Het 
zieltogende De Stem van hoofdredacteur Marcus van Blankenstein 
praatte ook mee. Die krant was een recente samensmelting van het 
kleine verzetsblad Je maintiendrai en het voormalige Londense Vrij 
Nederland.81
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De Parool-groep zat goed bij kas. Het maakte de nieuwe combi-
natie financieel mogelijk, samen met de Arbeiderspers, die eigen-
dom was van de PvdA en het NVV. Het ging niet alleen om ideolo-
gische steun. Het succesvolle dagblad Het Parool zou in combinatie 
met een sterk weekblad – Vrij Nederland – een strategische positie 
kunnen opbouwen voor heel links Nederland. De nieuwe aandeel-
houders eisten garanties voor continuïteit. De autocratische leider 
Henk van Randwijk diende plaats te maken voor de aanzienlijk 
bescheidener en minder geprofileerde redactiechef van Het Parool, 
Johan Winkler, als nieuwe hoofdredacteur.82 

De Groene Amsterdammer haakte af en er vond alleen een fusie 
plaats tussen de beide resterende partners: Vrij Nederland en De 
Stem.83 De goedgezinde financier verwierf de eigendomsrechten 
van het nieuwe Vrij Nederland dat een veel kleinere berooide part-
ner werd. Het personeelsbestand moest worden ingekrompen. Van 
Randwijk kreeg een koninklijke behandeling. Hij mocht op eigen 
titel en geheel onafhankelijk wekelijks een artikel schrijven over bin-
nen- of buitenlandse onderwerpen. 

Daarnaast werd gesnoeid in de buitenlandredactie. De 68-jari-
ge ‘diplomatenjournalist’ Van Blankenstein liet zich niet ringeloren 
door de veel jongere nieuwe hoofdredacteur Winkler, die de reorga-
nisatie doorvoerde. Hij claimde de positie van buitenlandredacteur 
in het nieuwe Vrij Nederland. In zijn correspondentie met Winkler 
viel hij De Jong aan. Deze ‘schrijftafelcommentator’ miste het nodi-
ge gezag. ‘Hij is geen boeiend scribent, zijn kennis berust op kran-
tenlectuur en niet op kennis van de buitenwereld, haar realiteit en 
haar persoonlijkheden, en hij mist de fantasie om meer dan registre-
rend te zijn.’ De Jong mocht de laatste jaren bewezen hebben een 
voortreffelijke verzamelaar van documentatie te zijn, maar hij was 
in zijn oordeelsvorming ‘een beetje half zacht, […] hij heeft geen 
eigen visie’. De Jong zou te weinig onvoorwaardelijke steun hebben 
betoond aan Amerika en het koloniale beleid van de Nederlandse 
regering. ‘Ik heb hem te vaak, volkomen te goeder trouw, zien zwen-
ken. Ten opzichte van Rusland heeft hij zelden vast in zijn eigen 
schoenen gestaan.’84 De Jong zou ook niet voor niets bij de VaRa zijn 
ontslagen: dat had te maken met ‘zijn pro-Russische houding in zijn 
radio-overzichten’, schreef Winkler aan een vriend.85

De Jong genoot de protectie van Van Randwijk die hem enke-
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le maanden eerder had aangenomen toen de fusiebesprekingen net 
waren begonnen.86 Op de reorganisatievergadering van 1 september 
1948 werd Van Blankenstein gepaaid en kreeg De Jong wat hij vroeg. 
Hij werd ‘kronikeur’ buitenland tegen betaling per wekelijks artikel. 
Van Blankenstein kreeg een onbezoldigd adviseurschap aangeboden 
en Vrij Nederland verplichtte zich tot een minimale afname van jaar-
lijks twaalf artikelen tegen betaling van f 100,- per stuk. De Jong zou 
pas twintig jaar later uitkomen op dat stevige honorarium voor zijn 
wekelijkse column bij Vrij Nederland.87

Van Blankenstein voelde zich als internationaal gerenommeerd 
journalist onwaardig behandeld en bedankte voor de eer.88 Nadat De 
Jong hem eind 1938 bij De Groene Amsterdammer had weggewerkt 
en daar in november 1942 ook aan had meegewerkt bij Radio Oran-
je, moest hij ten derde male het onderspit delven tegen zijn jongere 
collega die ten koste van hem een wekelijkse buitenlandrubriek had 
bemachtigd. Hij hield de eer aan zichzelf en schreef Winkler verbit-
terd dat de vooruitstrevende weekbladpers dan maar gemonopoli-
seerd moest worden door een ‘paar dilettanten’ in de buitenlandse 
politiek.89 

Op donderdag 7 oktober 1948 verscheen het eerste nummer van 
Vrij Nederland in een nieuwe lay-out. De rubriek ‘Een week wereld 
door drs. L. de Jong’ kreeg een vaste plaats op de tweede pagina. 
Zijn artikel besloeg met 800 tot 1000 woorden iets meer dan de helft 
van de buitenlandpagina, bijna twee keer zoveel ruimte als gangbaar 
was bij columnisten. Zijn artikel werd opgesierd door een politieke 
prent van Leo Jordaan, met wie De Jong bij De Groene Amsterdam-
mer had samengewerkt.90

De rubriek ‘Een week wereld’ werd in het Nederlandse media-
landschap een baken van continuïteit en stabiliteit.91 De wispeltu-
rige Van Randwijk kon zich niet vinden in het redactionele beleid 
van de nieuwe meer bezadigde hoofdredacteur Johan Winkler en zei 
Vrij Nederland tabee met zijn afscheidsartikel van 4 februari 1950. 
Het markeerde een voorlopig einde aan de radicale linkse oriëntatie 
die het opinieblad anderhalf decennium later opnieuw zou inslaan. 
Het onafhankelijke opinieblad Vrij Nederland volgde de koers van 
de PvdA uit eigen overtuiging.92 Ko Suurhoff was voorzitter van de 
PvdA en had tevens zitting in de redactieraad van Vrij Nederland, 
maar waakte alleen over de algemene politieke koers van het opi-
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nieblad. Parool-directeur Wim van Norden nam aan deze vergade-
ringen deel namens de commissarissen.93 De gematigd socialistische 
standpunten van De Jong werden onderschreven.94 Met de oprich-
ting van de NaVO in 1948 was de nationale consensus over de neutra-
liteit in de buitenlandse politiek van de afgelopen anderhalve eeuw 
ingewisseld voor een vrijwel unanieme Atlantische oriëntatie onder 
de hoede van supermogendheid Amerika. De gepolariseerde verzuil-
de verhoudingen waren een hot issue in de binnenlandse politiek, 
maar strekten zich niet uit tot de buitenlandse politiek waarover in 
de Koude Oorlogssfeer volstrekte eensgezindheid heerste. Uiter-
aard was de dekolonisatie van Indonesië en Nieuw-Guinea een heet 
hangijzer, maar koloniaal bezit werd in de Nederlandse politiek be-
schouwd als een binnenlandse aangelegenheid en De Jong kon dit 
onderwerp mijden in zijn buitenlandrubriek. Hij legde zich toe op 
de ontwikkelingen van de grote machtsblokken in de wereldpolitiek 
en leverde geen direct commentaar op de Nederlandse buitenlandse 
politiek.

Het opleveren van de kopij voor het buitenlandoverzicht maakte 
deel uit van De Jongs vaste wekelijkse routine. Hij las altijd al Het 
Parool en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Sinds Londen was hij 
The Times blijven lezen.95 Aan het jaaroverzicht van dit ‘meest gezag-
hebbende Engelse blad’ ontleende hij het idee om vanaf 1948 ook 
in Vrij Nederland een jaaroverzicht op te nemen onder de titel ‘Een 
jaar wereld’. Die stond meestal in het dubbeldikke Kerstnummer en 
soms in de krant van de laatste week van het jaar.96 Boekhandel en 
tijdschriftagentschap Van Gelderen aan het Damrak bezorgde naast 
deze drie vaste dagelijks abonnementen wekelijks een portefeuille 
van een tiental buitenlandse opiniebladen.97

Na het avondeten spreidde De Jong zijn kranten uit op de eetta-
fel in de woonkamer. De vader des huizes verdiepte zich tot halfelf in 
zijn kranten, terwijl het geroezemoes in de woonkamer volledig aan 
hem voorbijging.98 Hij knipte artikelen uit en onderstreepte relevan-
te passages.99 Dinsdagavond ordende hij zijn gedachten en maakte 
hij een ruwe opzet voor zijn artikel aan de hand van geselecteerde ar-
tikelen. Op woensdagochtend ging hij vroeger naar kantoor dan op 
andere dagen, stipt na het radionieuws van zeven uur. Dat gaf hem 
net iets meer dan een uur de tijd om zijn kopij uit te typen op een 
zware typemachine uit 1939 van het merk Imperial die hij in Londen 
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had aangeschaft om zijn serie Je maintiendrai op uit te typen.100 Hij 
bleef zijn ‘heerlijk oude bakbeest’ zijn leven lang gebruiken.101 De 
Jong typte in rap tempo met twee vingers minimaal vijf en maximaal 
zes foliovellen tekst op anderhalve regelafstand. Op kantoor waren 
op de gang het ratelend geluid en het waarschuwingsbelletje, dat 
overging als het eind van de regel was bereikt, goed te horen. 

Soms zaten er lange, aaneengeregen zinnen tussen, maar ze land-
den altijd. Een enkele keer volgde De Jong in zijn artikelen een 
gekunstelde redenering of kreeg de lezer een langdradige feitenbrij 
voorgeschoteld over topconferenties of militaire verwikkelingen. 
Dat er vrijwel geen doorhalingen voorkomen in zijn typoscript ge-
tuigde van een zelfverzekerde betoogtrant en verraadt dat hij zijn 
tekst niet meer herlas in de krap bemeten tijd die hij zich toestond. 
Hij haalde zijn deadline altijd. Tussen halfnegen en negen uur kwam 
een loopjongen of secretaresse van Vrij Nederland de kopij opha-
len.102 Vrij Nederland-journalist Igor Cornelissen herinnert zich dat 
zijn kopij ‘zoal niet heilig dan toch wel onaantastbaar was’.103 Nooit 
werd kopij van hem geweigerd. ‘Ik schreef wat ik zelf dacht en daar 
werd niets in veranderd’, benadrukte De Jong in een terugblik.104 De 
redacteur vond zelden tik- of schrijffouten en voorzag de tekst hoog-
stens van een titel of tussenkopjes.

televiSiePreSentAtor BiJ PhiliPS

De Jong vond nog een medium waarmee hij een interessant publiek 
kon bereiken. Philips introduceerde in april 1948 televisie in Neder-
land. De Philips Experimentele Televisie (PEt) kreeg een tijdelijke li-
centie om op reguliere basis drie avonden per week anderhalf uur te 
mogen uitzenden voor een paar honderd kijkers in de directe omge-
ving van Eindhoven.105 Al snel bleek dat de enkele honderden kijkers 
die konden worden bereikt vooral waren geïnteresseerd in actuele 
gebeurtenissen.106 De Jong werd benaderd of hij een toelichting kon 
geven op recente ontwikkelingen in het buitenland.107 Hij had in 
maart 1938 bij De Groene Amsterdammer al eens een reportage ge-
schreven over deze intrigerende nieuwe Philipstechnologie die op de 
Jaarbeurs in Utrecht was gepresenteerd.108 Hij was meteen enthou-
siast en trad op in drie van de 264 televisieprogramma’s die Erik de 
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Vries, de nestor van de Nederlandse televisieregie, in de Eindhoven-
se studio opnam. Dit maakt dat De Jong tot de pioniers behoort 
onder de televisiepresentatoren van Nederland.109 

Hij werd in zijn eerste uitzending van 12 oktober 1950 aangekon-
digd als ‘de man die in de oorlogsjaren de politieke overzichten uit-
sprak voor Radio Oranje en die na de oorlog zijn wekelijkse politiek 
commentaar heeft voortgezet in Vrij Nederland en voor de micro-
foon van de Nederlandse Wereldomroep’. De Jong propageerde in 
onversneden Koude-Oorlogstaal de Korea-oorlog, die eind juni was 
uitgebroken. De Amerikanen straften de ‘agressor Noord-Korea […] 
onder auspiciën van de Verenigde Naties’ af. ‘Had men zo moedig, 
zo eensgezind tegen nazi-Duitsland en het fascistisch Italië stelling 
gekozen in de dertiger jaren, dan had men vermoedelijk de Tweede 
Wereldoorlog kunnen voorkomen. […] Door zwakheid kunnen wij 
geen vrede kopen. Alleen door kracht.’

De Jong presenteerde in zijn tweede uitzending eind 1950 zijn 
jaaroverzicht over 1950. ‘Ik wil beginnen met U gerust te stellen’, 
legde de presentator vaderlijk de proxy war uit. De wereld was getui-
ge van een machtsstrijd tussen een ‘communistisch en een niet-com-
munistisch deel’, maar dit conflict zou niet tot de gevreesde Derde 
Wereldoorlog leiden. De rivaliteit tussen de grootmachten werd el-
ders in lokale oorlogen uitgevochten, terwijl de ‘Westelijke gemeen-
schap’ in NaVO-verband veilig onder Amerikaanse vleugels school.

Op 10 mei 1951 verscheen De Jong voor de laatste keer in beeld 
om de Duitse inval van negen jaar geleden te herdenken. Hij opende 
met dezelfde ochtendscène die hij negen jaar later in de eerste afleve-
ring van de televisiedocumentaire De Bezetting zou gebruiken. Zijn 
vrouw schudde hem om op 10 mei 1940 om vijf uur ’s ochtends wak-
ker in zijn woonappartement aan het Surinameplein, en hij wist: 
‘Het was oorlog’. Hij ontleende ook een detail aan de Polygoon-Pro-
filti-filmreportage die hij in januari 1948 had gemaakt. De camera 
zoomt in op een ‘rare krabbel’. ‘Dwars door de “H” staat een dikke 
streep naar beneden’, licht De Jong toe. ‘Handschriftkundigen be-
weren dat dit wijst op een vernietigende tendens in iemands karak-
ter. Nou, dat is bij Hitler wel uitgekomen.’ De Jong vertelde zijn 
luisteraars dat als nazi-Duitsland de oorlog zou hebben gewonnen, 
na de Joden ook de katholieken en de protestanten door Hitler zou-
den zijn vernietigd. De gebrachte offers ‘hebben naar mijn inner-
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lijkste overtuiging een zin gehad dieper dan we kunnen bevroeden’.
De PEt ging op 10 juli 1951 uit de lucht. De Nederlandse regering 

verleende met een televisiebeschikking landelijke zendmachtiging 
aan de Nederlandse Televisie Stichting (Nts), waarin de vijf bestaan-
de radio-organisaties samenwerkten. Philips bracht de technische 
apparatuur uit Eindhoven over naar Studio Irene, een leegstaand 
kerkje in het centrum van Bussum.110 Op 2 oktober 1951 opende 
staatssecretaris van OkW Cals de eerste officiële publieke Nederland-
se televisie-uitzending die op hoogstens vijfhonderd toestellen werd 
bekeken.111 Zes jaar later zou De Jong weer terugkeren op het beeld-
scherm als buitenlandcommentator.
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h O O F D s t U k  8

Een productief neuroticus

internAtionAAl loBByen

In de Directoriumvergadering van september 1947 stelde De Jong 
voor om op het instituut een internationale conferentie te beleggen.1 
Hij had in zijn buitenlands netwerk van historici gemerkt dat er 
grote behoefte bestond meer te weten te komen over elkaars onder-
zoek naar de Tweede Wereldoorlog. Vrije toegang tot elkaars archie-
ven werd met de mond beleden, maar kwam in de snel om zich heen 
grijpende wantrouwende sfeer van de Koude Oorlog nauwelijks 
van de grond. Nederland dat voor de oorlog neutraal was geweest 
en zich tijdens de oorlog een trouw geallieerd bondgenoot had ge-
toond, verkeerde als klein land in een gunstige positie om hierin als 
gastland een voortrekkersfunctie in te vervullen. Posthumus achtte 
de tijd aanvankelijk nog niet rijp, maar werd toeschietelijker na De 
Jongs reddingsoperatie met de NsF-gelden, waarbij hij de kersverse 
onderwijsminister Rutten had overtuigd van het bestaansrecht van 
het instituut door een ‘grote internationale conferentie’ in het voor-
uitzicht te stellen.2 

De Jongs ambitie was eigenlijk een maatje te groot voor het in-
stituut, maar hij kreeg deze conferentie van de grond dankzij zijn 
internationale lobby en doortastend organisatietalent. Op zijn 
dienstreis van maart 1948 had professor John W. Wheeler-Bennett, 
de voorzitter van het British Joint Consultative Committee on Cap-
tured German Archives, hem medewerking toegezegd. De Jong had 
hem een jaar eerder leren kennen bij de inventarisatie van de archie-
ven van het Auswärtige Amt in Berlijn. Ook had hij een positief 
onthaal gekregen bij de Engelse historicus Hugh R. Trevor-Roper 
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die in 1947 zijn naam als gezaghebbend kenner van het Derde Rijk 
had gevestigd met zijn boek Last Days of Hitler. De Jongs invloed-
rijke gesprekspartners hadden grote waardering voor het populair-
wetenschappelijke RvO-tijdschrift Nederland in Oorlogstijd. Zo kort 
na de oorlog beschikte geen enkel zusterinstituut in Europa over een 
eigen publiciteitsorgaan. Bij terugkomst besloot De Jong op de ach-
terzijde van het blad een Engelse samenvatting van de inhoud af te 
drukken, zodat het tijdschrift als een van de eerste publicaties over 
de Nederlandse bezettingsperiode werd opgenomen in de weten-
schappelijke bibliotheken van buitenlandse onderzoeksinstituten.3 
Op 24 juni 1948 verzekerden De Jong en Cohen zich eveneens van 
de medewerking van Belgische collega’s in Brussel. Het congres zou 
in de eerste week van september 1949 plaatsvinden, tien jaar na het 
uitbreken van de oorlog.4

In oktober 1948 verstuurde De Jong een vertrouwelijk memoran-
dum naar invloedrijke Engelse, Amerikaanse, Franse en Nederlandse 
collega’s met het verzoek een voorbereidend comité voor de beoogde 
conferentie te vormen.5 Hij paaide de Amerikanen door alvast aan te 
kondigen dat in 1950 een tweede bijeenkomst over de oorlog in de 
Pacific in de Vs zou plaatsvinden.6 De Jong bezocht Londen begin 
februari 1949 opnieuw en sprak met Engelse en Franse onderzoe-
kers. Professor Arnold J. Toynbee, directeur van het gezaghebbende 
Royal Institute of International Affairs, stelde zijn particuliere insti-
tuut ter beschikking voor een bijeenkomst van het voorbereidend 
comité-in-oprichting.7 Ook professor W. Keith Hancock commit-
teerde zich alvast als spreker op de conferentie. Hij stond aan het 
hoofd van een team van historici dat de officiële Britse geschiedenis 
over de Tweede Wereldoorlog voorbereidde. 

De Jong streefde naar september 1949 als conferentiedatum, 
maar dat bleek te kort dag. Bovendien rees het idee om een sec-
tie voor de Tweede Wereldoorlog op te richten bij het International 
Committee of Historical Sciences (IChs) dat haar IXde wereldcon-
gres in Parijs zou houden van 28 augustus tot 3 september 1950.8 De 
Jong bezocht de Franse organisatoren in mei 1949, maar zij waren 
niet ontvankelijk om thema’s over de periode na 1939 op te nemen 
in het congresprogramma als gevolg van verscherpte internationale 
tegenstellingen door de communistische staatsgreep van begin 1948 
in Praag. De organisatoren wilden voorkomen dat er tweespalt zou 
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ontstaan tussen de deelnemers uit Oost en West.9 
De Jong besloot het initiatief geheel in eigen hand te houden. 

In het najaar van 1949 informeerde hij het voorbereidend comi-
té-in-oprichting dat de conferentie in Amsterdam zou plaatsvinden 
in de eerste week van september 1950, dus niet als onderdeel van, 
maar in aansluiting op het Parijse wereldcongres.10 Dit jaar uitstel 
gaf hem ook de ruimte om in het najaar van 1949 een zesweekse reis 
door de Verenigde Staten te maken om sprekers en deelnemers te 
werven onder beroepshistorici van officiële instanties. Ambassadeur 
Van Kleffens bezorgde hem in Washington de nodige introducties. 
De Jong raadpleegde belangrijke collecties in de Department of the 
Army, de Library of Congress en de National Archives waarvan hij 
microfilms naar Amsterdam liet overbrengen. In New York woonde 
hij een zitting van de Verenigde Naties bij en benutte hij de kans om 
de drie universitaire topinstituten in de New Englandstaten, Har-
vard, Yale en Princeton, te bezoeken.11 Hij stak het continent over 
per trein en bezocht Chicago en Californië. In Palo Alto bezocht hij 
de grootste particuliere Amerikaanse oorlogsdocumentatie-instel-
ling, the Hoover Library on War, Revolution and Peace.12

In het kalenderjaar 1949 bereisde De Jong gedurende twee maan-
den Engeland, Duitsland, Frankrijk en Amerika. Hij bouwde een 
uitgebreid relatienetwerk op onder internationaal vermaarde oor-
logshistorici in het nieuwe vakgebied van de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog. De Jong ondervond dat de geallieerde over-
winning tot gevolg had dat Angelsaksische historici de dienst uit-
maakten en dat zijn initiatief zonder Britse en Amerikaanse steun 
gedoemd zou zijn te mislukken.

Begin december 1949 nodigde De Jong het voorbereidend co-
mité uit op 30 januari 1950 in Amsterdam bijeen te komen. In de 
uitnodiging naar de regeringen van de Vs, Engeland, Frankrijk en 
België namens de Nederlandse regering, werd verzocht de door De 
Jong gesuggereerde historici naar het RvO af te vaardigen. Er was 
niet voorzien dat de betrokken regeringen vreesden dat politiek-ide-
ologische controversen over een gevoelig onderwerp als de Tweede 
Wereldoorlog uitgevochten zouden gaan worden tussen weten-
schappers van geallieerde, neutrale en overwonnen landen. Daarom 
werden observers afgevaardigd die uitsluitend wilden meewerken als 
de conferentie een niet-officieel karakter zou dragen.13 
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Op de vergadering was grote kritiek op het in de convocatie ge-
hanteerde begrip ‘official historian’, dat staatsgeschiedschrijving sug-
gereerde. Zoiets was in communistische staten gebruikelijk, maar 
verstond zich niet met de onafhankelijke status van wetenschappers 
in het vrije Westen.14 Het woord ‘official history’ werd wel accepta-
bel geacht, temeer daar dit mogelijk maakte participanten selectief 
en restrictief uit te nodigen.15 Historici uit communistische landen 
werden niet uitgenodigd, en uit de overwonnen landen Duitsland 
en Italië werden uitsluitend enkele betrouwbare historici toegelaten 
op persoonlijke titel.

De Jong volgde de raad op van professor Fawtier van het IChs 
die had benadrukt een neutraal thema te kiezen om de kans op po-
litisering te beperken. Hij stelde als overkoepelend thema voor de 
vergaring, archivering en methoden van geschiedschrijving.16 Ge-
zien de korte voorbereidingstijd zou het inhoudelijke programma 
van ‘World War II in the West’ nader worden uitgewerkt door een 
werkcomité van Nederlandse historici. De Jong werd bij acclamatie 
benoemd tot secretaris van het voorbereidend comité met volmacht 
om het programma te organiseren.17 

Dankzij dit groene licht van het voorbereidend comité kreeg hij 
de beoogde subsidie bij de ministeries van Onderwijs en Buiten-
landse Zaken rond.18 De samenstelling van het Nederlandse werkco-
mité had hij al in de steigers staan. Hij betrok zeven historici van wie 
drie waren gespecialiseerd in militaire geschiedenis.19 Van de laatste 
groep waren allen liberaal of socialistisch georiënteerd; geen van hen 
was van confessionele signatuur. Professor van Winter zou optre-
den als voorzitter van de conferentie ter vervanging van Sneller die 
zich in juli 1950 vanwege gezondheidsredenen moest terugtrekken. 
Daarnaast vond De Jong prof. dr. C.D.J. Brandt, die zijn buiten-
landrubriek bij de VaRa-radio had overgenomen, bereid zitting te 
nemen, evenals prof. dr. A.J.C. Rüter, die de monografie over de Ns 
voorbereidde. Het vierde lid werd prof. dr. P. Geyl die sinds 1936 (tot 
1958) de leerstoel voor de algemene en vaderlandse geschiedenis aan 
de Universiteit van Utrecht bekleedde. De Jong hoopte te profiteren 
van Geyls professionele netwerk in Londen, waar hij tot 1935 an-
derhalf decennium lang hoogleraar Nederlandse Geschiedenis was 
geweest.

Er ontwikkelde zich een professionele vriendschapsband tus-
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sen De Jong en Geyl die het vakinhoudelijk steeds met elkaar 
eens waren.20 De Jong vond in de 27 jaar oudere Geyl een ‘ervaren 
meester’, die zich als een nestor over De Jong ontfermde.21 Vanwe-
ge hun beider jarenlange verblijf in de Engelse hoofdstad hadden 
ze een sterk Angelsaksische oriëntatie. Ze deelden hun sympathie 
voor het Britse pragmatisme, hadden dezelfde voorkeur voor po-
litieke geschiedenis en waren beiden PvdA-stemmers, al was Geyl 
geen partijlid, omdat hij als historicus en publicist onafhankelijk 
wilde zijn.22 Zij vonden elkaar ook in hun antipathie tegen de the-
oretisch-marxistische Romein. Geyl vond Romeins geschiedtheorie 
‘een voor de geschiedenis gevaarlijke leer’, omdat ze wetenschap in 
dienst van politieke doeleinden stelde. Hij verdedigde in de Koude 
Oorlog het westerse standpunt, terwijl Romein Derde Wegger was.23 
Hun controverse sneed zo diep dat de twee historici na de oorlog 
gebrouilleerd raakten.

‘world wAr ii in the weSt’

De Jong bezorgde het congres zo veel mogelijk persaandacht. Hij 
had nieuwsagentschappen als het aNP, Reuter en de Associated Press 
tevoren de programma- en deelnemerslijst toegestuurd. De bbC-ra-
dio zond de openingslezing van Arnold Toynbee op woensdagmid-
dag 5 september 1950 rechtstreeks uit en het aNP maakte een groeps-
foto van de gearriveerde conferentiegangers.24 De Nederlandse pers 
was unaniem lovend. Uiteraard wijdde Vrij Nederland een groot 
artikel aan de conferentie van zijn eigen buitenlandcommentator, 
net zoals de Nederlandse Wereldomroep een rapportage maakte 
van dit internationale gezelschap. Belangrijker was dat The Times en 
Manchester Guardian positief verslag deden.25 Ze noemden vrijwel 
uitsluitend Engelse deelnemers, waardoor de krantenlezer welhaast 
ontgaan moet zijn dat de conferentie plaatsvond aan de overzijde 
van het Kanaal.

Er werd simultaan getolkt op de conferentie waar de voertaal 
zowel Engels als Frans was. Om de kosten te drukken, fungeerde De 
Jong ook als tolk bij de sessies die hij bijwoonde.26 Het was De Jong 
helaas niet gelukt om via Gerbrandy voor elkaar te krijgen dat Chur-
chill als key note speaker zou spreken over zijn persoonlijke ervarin-
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gen in de oorlog.27 Gelukkig had de internationaal vermaarde Toyn-
bee toegezegd. Deze classicus bezong de verdiensten van Thucydides 
en de ontelbare historici die in zijn voetsporen waren getreden. Hij 
waarschuwde alvast dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoor-
log niet zonder vooroordeel, passie, schaamte en ondraaglijk gevoel 
van verlies geschreven zou worden. Ook de Amerikaanse president 
Harry Truman had benadrukt dat de geschiedenis nu eenmaal wordt 
geboekstaafd door de overwinnaars die daartoe niet alleen het recht 
hebben, maar ook de morele taak.28 Historici moesten zeker niet on-
nodig lang dralen: ‘In the case of contemporary history the risk of 
waiting too long to write is even greater than the risk of writing too 
soon, it’s better to take a moment and decide to write.’29

De Britten waren hier inmiddels het verst in gevorderd. De werk-
wijze van professor W.K. Hancock, de leider van de Britse officiële 
geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, stimuleerde De 
Jongs gedachtevorming over de opzet van het Hoofdwerk van zijn 
instituut.30 Hancock had al eind 1941 de opdracht gekregen van het 
Cabinet Office (secretariaat van het Kabinet) om met een team van 
twaalf onderzoekers alvast met het verzamelen van documenten te 
beginnen. Meteen na de oorlog kwam zijn team met een staf van 
25 wetenschappers en een budget van ruim 125.000 Engelse pond 
tot volle sterkte. Het onderzoek moest binnen een decennium re-
sulteren in een dertigdelige serie onder de titel United Kingdom War 
Histories. Het reuzenproject was verdeeld in Military History onder 
leiding van professor R.J.M. Butler en Civil History, met Hancock 
als eindredacteur. Zijn multidisciplinaire auteursteam bestreek het 
economische, politieke, sociale en culturele domein en kreeg onbe-
perkt toegang tot alle overheidsdocumenten.31 In aanvulling op het 
onderzoek en de interviews die de historici afnamen, stelden amb-
tenaren een narrative samen, een zakelijk verslag van het gevoerde 
oorlogsbeleid op hun vakgebied. Het eerste concept van het histo-
risch manuscript werd becommentarieerd door de betrokken amb-
tenaren, politici en collega-onderzoekers.32 

De Jong was enthousiast over Hancocks stelling dat ‘our succes-
sors, if they tackle the same problems as we do, will see them in 
different proportions, but not necessarily in truer ones’. Diens werk-
wijze vond hij echter veel te bureaucratisch.33 Het was hem bij zijn 
eerste bezoek aan Hancock in maart 1947 al opgevallen dat de En-
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gelse onderzoekers veel te afhankelijk waren van door ambtenaren 
aangeleverd bronnenmateriaal. Buitenlandse archieven werden maar 
zeer beperkt geraadpleegd en het leven van ‘the man in the street’ 
kwam te weinig uit de verf.34 De Jong vond dat een onafhankelijk 
historicus vrij van procedures en methodologische rompslomp dient 
te werken.

In zijn eigen presentatie gaf hij een eerste, fragmentarische inven-
tarisatie van het onderzoek dat in opdracht van Oorlogsdocumen-
tatie werd verricht.35 De Jong schetste het beeld van een standvas-
tig Nederlands volk dat al voor de Duitse inval een grote afkeer had 
gehad van het nationaalsocialisme. De drie grote Nederlandse stakin-
gen – de Februaristaking van 1941, de april-meistakingen van 1943 
en de spoorwegstaking van november 1944 – hadden bewezen dat de 
beoogde nazificatie van het Germaanse broedervolk was mislukt, de 
gelijkschakeling en aanhoudende propaganda ten spijt. Hij onder-
scheidde drie onderzoekcategorieën: het verzet en het volk hadden 
een anti-Duitse houding gehad en collaborateurs waren pro-Duits 
geweest. Ware verzetshelden die bereid waren hun leven te offeren 
voor het vaderland waren schaars geweest en vertegenwoordigden 
slechts een klein percentage van het Nederlandse volk. Er waren wrij-
vingen geweest tussen deze kleine minderheid van actieve verzetslie-
den met doodsverachting en de passieve anti-Duitse massa die geen 
risico wilde lopen. Die onvermijdelijke tragiek was niemand kwalijk 
te nemen; het leeuwendeel van de mensen was nu eenmaal geen held. 

In een klein land kon geen sprake zijn van een breed georgani-
seerde paramilitaire ondergrondse tegen een rücksichtsloze onder-
drukker. De ‘grote massa van het volk’ had zich contre coeur moeten 
schikken in een vorm van gematigde, vooral economische collabo-
ratie. Slachtoffers waren geneigd de coöperatieve houding van over-
heidspersoneel als verdacht, kwaadwillend en onbegrijpelijk te ver-
oordelen. Dat kwam veel minder voor jegens artsen en advocaten 
die zich in hun vrije beroep effectiever aan de druk van de Duitse 
bezetter hadden kunnen onttrekken dan lagergeschoolden als po-
litiebeambten en spoorwegpersoneel. Hij rekende mensen in over-
heids- of particuliere beroepen dan ook geen persoonlijk schuld aan. 
Die minzame, paternalistisch beschermende houding ten aanzien 
van het volk als slachtoffer bleef De Jong zijn verdere loopbaan als 
onderzoeker hanteren.
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Na afloop van de conferentie ontving De Jong vele dankbrieven 
met complimenten over de voortreffelijke organisatie en de harte-
lijke en ongedwongen sfeer. De vertegenwoordigster van de RVD 
was ‘bekend welk een groot aandeel U in de voortreffelijke organi-
satie hebt gehad’.36 Hij had internationaal vermaarde historici naar 
Amsterdam gehaald. Afgezien van de ruim honderd Nederlanders, 
telde de deelnemerslijst vijftig deelnemers uit vijftien verschillende 
landen.37 Frankrijk, de Vs en Engeland leverden net boven de tien 
deelnemers per land. Er waren negen Belgen en drie Italianen. De 
tien overige landen leverden een of twee deelnemers. Israël was ver-
tegenwoordigd door prof. dr. I.L. Seeligmann, die enkele maanden 
eerder uit Nederland was geëmigreerd. Andere Joodse wetenschap-
pers die de Jodenvervolging onderzochten, waren de Fransman Léon 
Paliakov, de Amerikaan Philip Friedman en de Engelsman Alfred 
Wiener.38 

De gemaakte kosten bedroegen meer dan het dubbele van de in 
eerste instantie begrote 2000 gulden. De Jongs voormalige contact-
ambtenaar van Onderwijs, Van der Haagen, was bereid de subsidie 
uit het regeringsfonds voor internationale conferenties met 1000 
gulden te verhogen, aangezien de verblijfkosten van de deelnemers 
circa 15.000 gulden aan deviezen had opgeleverd.39 De Jong kreeg er-
kenning voor de door hem twee jaar eerder ingezette koerswijziging 
om zich te profileren als wetenschappelijk onderzoeksinstituut. 

Het organiserend comité was op zaterdagochtend 9 september na 
afloop van het congres bijeengekomen om het ‘Internationaal Co-
mité van Tweede Wereldoorloggeschiedenis’ op te richten, dat een 
netwerk vormde van de ‘leading institutes in the field of contempo-
rary history in general and World War II history in particular’. Het 
kreeg de opdracht mee een tweede conferentie uit te schrijven, een 
bibliografie te publiceren en een wetenschappelijk tijdschrift op te 
richten. Het zou zich in eerste instantie op het Westen richten, maar 
de ambitie was op termijn uit te groeien tot een subsectie van het 
International Congress of Historical Sciences dat eens per vijf jaar 
in een wereldcongres bijeenkwam.40 De Jong nam het secretariaat 
op zich en bezorgde Oorlogsdocumentatie daarmee een vaste positie 
te midden van internationaal vermaarde zusterinstituten.41 Hij cor-
respondeerde met het in Londen gevestigde Royal Institute of Inter-
national Affairs, de Wiener Library en het Imperial War Museum. 
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In Frankrijk onderhield hij contacten met het Comité d‘Histoire 
de la Guerre en de Bibliothèque de Documentation Internatioale 
Contemporaine. In Italië was hij gesprekspartner voor het Institutio 
Nazionale par la Storia del Movimento die Liberazione in Milaan 
en in de Vs was hij bekend met de Library of Congress, de National 
Archives en het Hoover Institute.

Het RvO vervulde ook in Nederland een voortrekkersfunctie 
in de vestiging van eigentijdse geschiedschrijving als nieuwe loot 
aan de stam van geschiedwetenschap. Een maand na de conferen-
tie prees Jacques Presser in zijn inaugurale rede het veelbelovende 
onderzoek van Ben Sijes naar de novemberstaking van 1944 in Rot-
terdam als een van de succesvolste voorbeelden van contemporain 
geschiedonderzoek.42 Echter, een halfjaar later liet de Leidse lector 
dr. F. Gosses in zijn openbare les weten dat hij vond dat de Tweede 
Wereldoorlog nog te recent was om tot verantwoorde contemporai-
ne geschiedschrijving te kunnen leiden.43 

Driekwart jaar na de conferentie in Amsterdam hield Dolf 
Cohen een lezing op het Zevende Congres voor Nederlandse Histo-
rici.44 Hij werkte methodologische aspecten van het onderzoek naar 
de Tweede Wereldoorlog nauwkeurig uit en prees de Amsterdamse 
conferentie als het ‘geslaagde resultaat […] van het initiatief en het 
energieke streven’ van De Jong, waarmee ‘een flinke en hopelijk be-
slissende stap op weg naar de universele coördinatie van ons werk’ 
was gezet.45 Cohen definieerde ‘contemporaine geschiedenis tout 
court’ als de bestudering ‘van dat deel van het verleden dat nog be-
wust beleefd heden is geweest, hetzij voor de onderzoeker zelf, het 
zij voor zijn als bron te beschouwen tijdgenoten, hetzij voor beide 
categorieën’. Eigentijdse geschiedenis beslaat dus de meest recente 
decennia aan de voorkant van de immer uitdijende tijdsbalk. Het 
cruciale verschil met de overige algemene geschiedenis is ‘de moge-
lijkheid die de onderzoeker heeft, zijn voorstelling van zaken mede 
op te bouwen door medewerking, commentaar en kritiek van leven-
de tijdgenoten’.46 De contemporain historicus benut de kans om de 
eigen ervaring als uitgangspunt te kiezen bij zijn onderzoek. 

Cohens rede van 12 mei 1951 kan worden gelezen als het visite-
kaartje van de werkwijze van de afdeling Bronnenpublicaties van 
het RvO. In zijn gewetensvolle pleidooi voor kritische objectiviteit 
bepleitte Cohen specialisatie om de subjectiviteit te doorbreken van 
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het ‘leidend beginsel’ dat de eerste generatie historici hanteert.47 Een 
consciëntieuze academische werkwijze is van het grootste belang 
om de vooringenomenheid van de onderzoeker terug te dringen.48 
De historische visie op een periode verder in het verleden dan de 
eigen tijd is objectiever dankzij een uitgekristalliseerde specialisatie 
en strak aangehouden methodologie. Naar zijn mening had Toyn-
bee in zijn openingsrede betoogd dat het de taak van de eigentijds 
historicus is ‘om als eerste een stuk verleden te onderzoeken en te 
beschrijven, het eerste beeld te leveren, het zo te houwen, dat het de 
komende vergruizer tart’.49 Deze eerste stap in het onderzoekspro-
ces voldoet echter nog niet aan de maatstaf van maximale objectivi- 
teit. 

De Jong is te herkennen als de latere auteur van Het Koninkrijk 
in het door Cohen geschetste beeld van de eigentijds historicus die 
zowel boekenwurm, rechercheur en enquêteur moet zijn.50 Dat be-
tekende echter niet dat hij het zonder meer eens was met Cohens 
methodologische onderbouwing. De Jong vond dat eigentijdse ge-
schiedenis juist extra mogelijkheden bood die geschiedschrijving 
van vroegere perioden ontbeert. De eigentijds historicus mag de 
unieke kans niet laten ontglippen om de beleving van de tijdgenoot 
professioneel vast te leggen. Dat is een vorm van objectiviteit die 
latere generaties historici niet meer kunnen aanboren.

De Jong was in Londen het polemisch debat van G.B. Henders-
on niet ontgaan. De flamboyante historicus had bepleit ‘dat men ei-
genlijk alleen zijn eigen tijd goed kent’, een positie die Cohen te ver 
ging.51 Deze Engelsman had als propagandist van het Britse Ministry 
of Information vermaarde pep talks gehouden over wereldpolitiek, 
zowel voor het Home Front als voor de troepen op het slagveld. Hij 
vond dat eigentijdse historici beter gekwalificeerd zijn om een breed 
publiek te bereiken dan journalisten en politici.52 Henderson was 
een groot voorstander van contemporaine geschiedschrijving. ‘Thu-
cydides has sometimes been rivalled, but he was never surpassed.’ 
De chroniqueur van de Peloponnesische Oorlog uit de Oudheid 
had aan Griekse zijde gestreden tegen de Perzen en vervolgens de 
geschiedenis van de oorlog partijdig geboekstaafd.53 De Jong was het 
volledig eens met Hendersons oproep dat historici de 90 procent 
kennis die ze hadden verworven, moesten uitdragen en zich niet 
moesten doodstaren op de hoogstens 10 procent aan kennis die nog 
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(of mogelijk nooit meer!) te verwerven was.54 Vanuit die overtuiging 
moest de bezettingsgeschiedenis worden geschreven.

een ‘zwAre neuroticuS’ 

Op kantoor viel het niet op dat De Jong in 1949 een persoonlijke 
crisis doormaakte, thuis wel. Liesbeth de Jong zette haar man op een 
dag in januari 1950 voor het blok. Ze vertelde hem dat zij er grote 
moeite mee had dat hij nooit over zijn gevoelens sprak. Zij had haar 
huwelijksprobleem besproken met haar collega op het Medisch Op-
voedkundig Bureau (MOb), de kinderanalytica Elly Isaac-Edersheim, 
die ook een goede vriendin was. Uiteindelijk was zij tot de slotsom 
gekomen dat hun huwelijk alleen te redden was als Loe in psycho-
analyse zou gaan. Deed hij dit niet, dan wilde ze scheiden.

De Jong schrok, maar was eigenlijk niet eens verbaasd. ‘Ik wist al 
lange tijd dat er iets niet in mij deugde’, onderkende hij. Datzelfde 
gevoel was de aanleiding geweest om eind 1938 bij dr. Carel van der 
Heide in analyse te gaan. Nadat hij Liesbeth had leren kennen, had 
hij zijn behandeling abrupt afgebroken. Die kortstondige ‘kennelijk 
mislukte analyse’ was een ‘vlucht in het huwelijk’ geweest, realiseer-
de hij zich nu zijn vrouw hem dwong die analyse weer op te pakken. 
Zijn klachten van twaalf jaar eerder hadden onverminderd voortge-
duurd. In 1950 schepte hij net als in 1938 een grote eer in zijn werk, 
maar zijn emoties waren geblokkeerd.55 Hij had zijn leven lang zijn 
gevoelens van eenzaamheid verborgen gehouden en voelde zich een 
‘angstige, een vrij benepen man’.56 ‘Ik sprak nooit. Ik zei nooit iets 
dat erop aan kwam.’57 

Echtscheiding was geen optie, zoveel wist hij zeker. Het echtpaar 
de Jong had vier jonge kinderen in de leeftijd van 9, 7, 3 en 1 jaar. 
‘Ik hield van hen, ik hield ook van Liesbeth’, maar hij was als echt-
genoot en vader niet in staat hun dit te zeggen.58 Hij voelde het zelf 
ook als ‘bittere noodzaak’ dat hij in analyse ging.59 De Jong maakte 
gezeglijk een afspraak voor een oriënterend gesprek met dr. Herman 
G. van der Waals, de naam van de psychiater die zijn vrouw hem 
had opgegeven. Hij kon bij hem in analyse na een wachttijd die drie 
tot vier maanden zou duren. 

De psychoanalyse was begin jaren vijftig een betrekkelijk jonge 
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tak van wetenschap die de belofte in zich droeg de moderne mens 
structureel van zijn psychische nood te kunnen genezen.60 Tijdens 
de behandeling zou de patiënt op eigen kracht nieuwe inzichten 
over zichzelf ontwikkelen door vrije associatie en schaarse duidingen 
van de arts. De genezing bestond eruit dat hij de greep op zijn eigen 
leven zou hervinden op een manier die bij hem paste en zijn klach-
ten zou wegnemen.61 Het echtpaar De Jong behoorde tot de selecte 
culturele elite onder grootstedelijke intellectuelen die overtuigd was 
van deze heilzame werking van de psychoanalyse.62

Met de datum van zijn eerste therapiesessie in zicht, bezweek De 
Jong voor de charmes van een dertien jaar jongere medewerkster van 
het instituut. Hij verkeerde in tweestrijd of hij Liesbeth wel kon be-
driegen, maar toch ging hij tussen de middag met haar mee naar 
haar huis aan het Singel om daarna samen ‘half verdwaasd’ terug te 
keren. Op kantoor was het een publiek geheim dat de chef tussen de 
middag zogenaamd een ‘broodje ging eten’ met zijn voormalige se-
cretaresse.63 De affaire duurde enkele weken en De Jong schonk haar 
een sieraad. De dag voor hij in analyse ging, biechtte hij zijn vrouw 
zijn overspel op. Hij was bezweken voor een verleidster die ‘lange 
tijd haar best [bleef doen] mij weer terug te krijgen’. Hij begreep dat 
hij na de verbroken kantoorliefde ‘de relaties binnen het instituut 
zuiver’ moest houden en liet haar als secretaresse voor Sijes werken. 
Ze trouwde een jaar later met een voormalig collega van Oorlogsdo-
cumentatie met wie ze twee kinderen kreeg.64 

De Jong klapte in 1993 uit de school over zijn kortstondige lief-
desescapade. Wat heeft hem daartoe gebracht?65 Wellicht hield hij er 
rekening mee dat een ander zijn overspel aan het licht zou brengen 
als hij de affaire onvermeld liet. De Jong loste met zijn bekentenis 
over zijn echtelijke ontrouw ook een belofte in naar zichzelf. Hij 
vond dat hij over zijn eigen leven openhartig diende te zijn, omdat 
hijzelf over intieme zaken van anderen schreef, zoals in deel 9 van 
Het Koninkrijk over de bastaardzoon van prins Hendrik. Velen, 
onder wie minister-president Van Agt, trachtten hem hiervan in 
1979 te weerhouden, maar De Jong weerstond die druk, omdat hij 
vond dat de historische waarheid gebood niets te verhullen.

Minder bekend is dat De Jong ook bemiddelde bij een conflict 
tussen Ada van Randwijk-Henstra en de twee biografen van haar 
overleden man. De weduwe weigerde toestemming voor publicatie, 
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omdat de auteurs in hun manuscript openbaarden dat Van Rand-
wijk met zijn laatste minnares had samengewoond.66 Zij kwamen 
uiteindelijk overeen dat een gezaghebbend auteur die meermalen 
met dergelijke lastige dilemma’s te maken had gehad, de patstelling 
moest doorbreken. Beide partijen committeerden zich bij voorbaat 
aan de vertrouwelijke uitspraak van deze autoriteit van wie ze vooraf 
de naam niet wisten. Hij bleek De Jong te zijn en hij oordeelde dat 
historische feiten niet verloochend mochten worden. Het boek ver-
scheen ongecensureerd in 1988.67 

De Jongs behandeling startte op zijn 36ste verjaardag, op 24 april 
1950, en duurde tot eind juli 1952. De klassieke freudiaanse psycho-
analytische aanpak bestond uit gesprekken van drie kwartier, vijf 
dagen per week. De Jong moet in deze twee jaar en drie maanden 
dus ongeveer 450 therapiesessies hebben gehad. Een consult kost-
te f 25,-. Bij een intensieve behandeling kwam dat ruwweg neer op  
f 500,- per maand, meer dan de helft van De Jongs maandelijks 
bruto salaris. De kosten waren wel fiscaal aftrekbaar.68

De praktijk van Van der Waals bevond zich aan de Euterpestraat, 
vlak bij de Beethovenstraat in het chique Oud-Zuid. De Jong belde 
er ’s ochtends even voor halfacht aan met zijn gezicht naar de deur 
gericht, zodat voorbijgangers hem niet konden herkennen. Klok-
ke halfacht werd hij vanuit de wachtkamer via de dubbele deuren 
toegelaten tot de spreekkamer. Stipt kwart over acht werd de sessie 
beëindigd. De volgende cliënt kreeg hij niet te zien. Hij arriveerde 
met tramlijn 24 even voor negen uur op zijn werk, alsof hij van huis 
kwam. Zelfs Lideke Heuwekemijer wist niet dat haar chef die och-
tend bij de psychiater op de divan had gelegen.

Van der Waals behoorde eind jaren veertig tot de coryfeeën in 
de psychoanalytische wereld.69 De Amsterdamse zenuwarts had zijn 
analyse in de jaren dertig doorlopen bij de Duitse migrant dr. Karl 
Landauer, een orthodox psychotherapeut die het vak sinds 1934 
in Nederland trachtte te implementeren. Hij deed dit naar strak 
Berlijns model, waar het aanzienlijk dogmatischer toeging dan in 
Wenen waar aartsvader Freud de dienst uitmaakte. Zoals het leeu-
wendeel van de eerste naoorlogse lichting psychoanalytici had Van 
der Waals zijn leeranalyse voltooid bij dr. Jeanne Lampl-de Groot, 
de nestor in psychoanalytisch Nederland. Zij was in de jaren twintig 
als eerste Nederlandse jonge vrouw bij Freud in analyse geweest in 
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zijn praktijk aan de Berggasse 19 in Wenen.70 
Van der Waals was op 30 augustus 1946 medeoprichter van het 

Psychoanalytisch Instituut (PaI) in Amsterdam dat overwegend 
werd gefinancierd met geld uit de Verenigde Staten. Hij ging on-
voorwaardelijk voor het ‘goud van de analyse’, zoals Freud zijn be-
handelwijze aanprees, net als Lampl-de Groot die het beginners-
enthousiasme van de kring rond Freud uitdroeg en werd gezien als 
hoedster van diens oorspronkelijke theorie. Critici spraken zelfs van 
een ‘Van der Waals-Lampl consortium’.71 Een waardevolle bron voor 
Van der Waals’ behandelwijze is het eerste Nederlands handboek der 
psychiatrie, waarvan hij coredacteur was. Het eerste van de vier delen 
verscheen in 1958, en Van der Waals schreef hiervoor een bijdrage op 
grond van zijn praktijkervaring over Freuds algemene neuroseleer. 
Het principe practice what you preach rechtvaardigt de veronderstel-
ling dat hij deze klassieke freudiaanse werkwijze als analyticus han-
teerde bij De Jong die enkele jaren eerder tot zijn cliëntenkring had 
behoord.

Van der Waals werkte ‘vanuit het besef van de diepe verankering 
van de neurose in de persoonlijkheid’. In zijn handboek vermeld-
de hij als ervaringsfeit dat de helft van de patiënten die de huisarts 
bezocht, klachten van neurotische aard had. De Jongs symptomen 
stemden overeen met de laatste van de drie door Freud onderschei-
den hoofdvormen van psychiatrische ziekten: de conversiehysterie, 
de angsthysterie en de dwangneurose. Volgens Van der Waals was 
‘een vervreemding van het eigen gevoelsleven, zoals bij dwangneuro-
tici wordt aangetroffen, meestal het resultaat van een lange ontwik-
keling’. Genezing van dit neurotisch symptoom was mogelijk. ‘Bij 
de neuroticus voert een geslaagde psychoanalytische behandeling 
regelmatig tot een subjectieve verrijking van het leven.’72

De zenuwarts adoreerde de grondlegger van de psychoanalyse in 
zijn handboek. ‘Over het moderne neurosebegrip zijn verdienstelij-
ke bijdragen van anderen verschenen, doch Freuds naam op dit ge-
bied stelt alle andere in de schaduw.’ In de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw overstemde een naïef enthousiasme over dit veelbelo-
vende wetenschapsveld empirische principes.73 Van der Waals stelde 
eenvoudigweg dat sommige fundamentele hypothesen van Freud 
‘door de ervaring zo overvloedig bevestigd [waren] dat zij nauwelijks 
meer hypothesen genoemd kunnen worden’.74 
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De Jong absorbeerde de ‘verstandige opmerkingen’ van zijn ana-
lyticus gretig en toonde zich recht in de freudiaanse leer. Zijn her-
inneringen aan zijn behandeling passen in deze psychoanalytische 
praktijk van begin jaren vijftig. Hij typeerde zichzelf als ‘een zware 
neuroticus: een patiënt met ernstige moeilijkheden en met weinig 
zelfinzicht’. Zijn zwakheden kwamen, geheel volgens de redeneer-
trant in de freudiaanse theorie, voort uit een neurotische persoon-
lijkheid. Hij leed aan een teveel aan angsten, zelfoverschatting en 
eerzucht.75 Zijn ‘psychotrauma’, een in die tijd gebezigde term voor 
psychisch letsel, was ontstaan door zijn verdrongen jeugdervaringen 
en seksuele driftleven.76 ‘Kinderlijke angstgevoelens spelen een rol. 
In een gezagsverhouding reageerde ik met opstandigheid of onder-
danigheid, meestal met beide.’77 De patiënt betwijfelde op de divan 
of hij wel werkelijk van zijn ouders, broer en zusje had gehouden.78

De Jong herinnerde zich dat hij als 12-jarige jongen op het Vos-
sius-gymnasium al neurotisch gedrag had vertoond. Hij was een 
jachtige concurrentieslag aangegaan in zijn vriendenclubje, dat had 
gefungeerd als een ‘societé d’admiration mutuele’.79 ‘Ik had een 
neurotische behoefte me te onderscheiden op een gebied waar ik de 
capaciteiten niet heb.’ Zijn onlustgevoelens woekerden ongeremd 
voort tijdens zijn studie en in zijn werk als journalist. ‘Ik was uit 
op snelle successen, dat ging gepaard met weinig behoefte aan echte 
gevoelsrelaties.’ Loe had zich leren handhaven ‘door een enorme ge-
voelsverdringing, […] mijn fundamentele onzekerheid had ik met 
veel succes in mijn publieke optreden gemaskeerd’.80 

Hij had zijn innerlijke strijd angstvallig voor de buitenwereld 
verborgen gehouden. Radio Oranje-collega Den Doolaard had 
nooit iets aan hem gemerkt en had ‘bijna uitsluitend zakelijk con-
tact’ met hem gehad. In Londen werkte iedereen zich uit de naad, 
maar De Jongs ijver en toewijding waren welhaast spreekwoordelijk. 
‘Die neuroses waren bepaald erg, ja. Vijf bezettingsjaren doen daar 
niet veel toe of af ’, lichtte hij in 1973 toe.81

Terug in Amsterdam had hij de aansluiting gemist met zijn oude 
Vossius-vrienden die de oorlog in de onderduik hadden overleefd. 
Hij realiseerde zich nu dat zijn ‘gereserveerdheid’ niet anders dan 
een noodoplossing was geweest. Hij signaleerde ‘grote problemen in 
mijn relaties met deze vrienden’, omdat hij nooit met anderen over 
zijn gevoelens sprak.82 In die eerste naoorlogse jaren was hij ‘ont-
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zaglijk nerveus, onzeker, ongeduldig’.83 ‘Hoewel het uiterlijk goed 
ging’, had dat oude gevoel dat hij ‘innerlijk niet deugde’ hem nooit 
verlaten.84 In zijn vriendschappen was hij geremd; hij voelde zich 
niet in staat om zijn persoonlijke gedachten te uiten. ‘Ik was al te ge-
forceerd zelfverzekerd, allemaal camouflage.’85 De Jong constateerde 
dat hij soms op ‘absurde wijze’ reageerde op zijn gezinsleden, net 
zoals hij vroeger had gereageerd op zijn familie uit zijn gezin van 
herkomst.86 Zijn huwelijkscrisis brak de façade die hij verwoed in 
stand had gehouden.87

De patiënt ervoer de gesprekken als ‘een uitermate pijnlijk pro-
ces’. Tijdens de eerste weken van zijn behandeling kwam hij ‘meer 
en meer’ tot het inzicht dat zijn verliefdheid in zijn buitenechtelijke 
relatie toch vooral een vlucht was geweest voor de ‘in wezen drei-
gende analyse’.88 Het eerste jaar was het moeilijkst. ‘Ik had allemaal 
smerige gedachtes en daar moest ik rustig voor uitkomen.’89 Hij 
leerde ‘alle zogenaamde oplossingen die ik gevonden had’ te door-
zien als schijnoplossingen. ‘Schil na schil werd afgepeld van mijn 
persoonlijkheid. Ik begon terwijl ik – heel oppervlakkig en als het 
ware naast de leegheid waarover ik geklaagd had – glorieerde in mijn 
zogenaamde successen.’ Er ‘bleef niet veel van mij over’. Behalve een 
diepe verering voor Van der Waals. ‘Hij was als een vader voor mij.’90

het therAPeutiSche effect

‘De eerste helft van zijn behandeling ervoer De Jong als ‘een vol-
komen kapot gaan van de persoonlijkheid’ en de tweede helft ‘een 
weer oprijzen aan de hand van nieuwe inzichten die geopenbaard 
zijn’.91 Hij beschouwde als de belangrijkste uitkomst dat hij leerde 
onderkennen dat hij zijn diepe verlangen naar academische erken-
ning had onderdrukt. Zijn analyticus had hem gevraagd waarom hij 
niet was gepromoveerd.92 Aanvankelijk had hij omstandig uitgelegd 
dat ‘eigen wetenschappelijk werk’ niet haalbaar was; ‘mijn bemoei-
enissen met een staf van bijna honderd medewerkers […] vergden 
nagenoeg al mijn tijd’.93 Van der Waals had alleen maar gezwegen 
waardoor hij zijn weerstanden onder ogen zag. Na enkele maan-
den kwam De Jong tot het inzicht dat zijn ‘eerzucht’ hem ervan 
had weerhouden te promoveren. Zijn gedreven werk als organisator 
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en journalist was ingegeven door fel ‘begeerd applaus’. Als hij zich 
enkele jaren achter de schermen geconcentreerd op een onderwerp 
zou moeten richten, kon hij niet gloriëren in ‘onmiddellijk succes’.94 
Eind 1950 nam hij liggend op de divan de beslissing te zullen pro-
moveren.

Opvallend is dat De Jong zijn neurotische symptomen nergens 
terugvoerde op het oorlogsleed over zijn uitgeroeide familieleden, 
terwijl hij dit immense verdriet althans deels kon toelaten. ‘Als een 
verlossing kwamen zij, de tranen.’95 Deze verlichting lijkt niet lang te 
hebben geduurd. Hij schreef zijn schoonouders aan het eind van de 
oorlog vanuit Londen ‘dat ik door de ervaringen en gevoelens heen 
moet, en hoewel het een zwarte schaduw werpt over de rest van mijn 
leven, heb ik ook het vertrouwen dat het me niet knakken zal, maar 
dat ik er bovenuit zal komen, zal moeten komen, juist ter wille van 
de nagedachtenis van allen die weg zijn’.96 De overlevingsschuld zat 
ingebakken in zijn overlevingsstrategie.

Begin juli 1952 kondigde Van der Waals zonder verdere toelich-
ting aan de behandeling binnen enkele weken te willen beëindigen. 
Hij vond dat zijn cliënt zijn problemen wel alleen aankon. De Jong 
had zijn behandeling liever voortgezet gezien. Hij was teleurgesteld 
zijn therapeut te moeten missen. ‘Alles wat ik dacht, moest gezegd 
worden’, had hij in de gesprekken geleerd, en hij ontkende dus ook 
deze gevoelens niet. Hij fantaseerde dat zijn opvolger wel ‘een knap 
jong meisje’ moest zijn met wie Van der Waals ‘onmiddellijk een 
verhouding zou beginnen’. Hij legde zich echter bij het onvermijde-
lijke neer. Op 1 september sloot hij zijn psychotherapie af met een 
prettig gesprek, niet liggend  maar zittend op een stoel tegenover 
Van der Waals.97 

Zijn ‘juiste behandeling’ vormde ‘een keerpunt’ in zijn leven.98 
Hij had zijn persoonlijke crisis mentaal overwonnen zonder dat 
zijn werklust eronder te lijden had gehad. Dankzij zijn behandeling 
durfde hij te zeggen waar het op aankwam en was hij beter in staat te 
kiezen voor de dingen die hij werkelijk wilde. De Jong meende dat 
hij zijn drang naar het snelle succes had ingetoomd. Zijn loopbaan 
zou geheel in dienst van de wetenschap komen te staan.99 

Aanvankelijk dacht De Jong dat zijn psychoanalyse hem volledig 
van zijn neurosen had genezen, maar later was hij ‘reëler’ gaan inzien 
dat dit niet het geval was.100 Hij had verdrongen ervaringen onder 
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ogen gezien en zijn emoties op de divan verwoord. Bij Van der Waals 
had hij geleerd ‘dat ik met bedachtzaamheid moest optreden en dat 
ik bovendien met, ja hoe moet ik het zeggen, met voorzichtigheid 
mijn leven zo moest voeren dat het succes had’.101 Hij wist nu beter 
hoe hij zijn emoties kon kanaliseren. Hij vermoedde dat hij nog niet 
voldoende was geanalyseerd. Klassieke freudiaanse behandelingen 
duren soms wel vier tot vijf jaar, of zelfs langer, en hij meende dat er 
waarschijnlijk meer zou zijn bereikt als hij nog ‘één of twee jaar was 
doorgegaan’.102 

Zijn innerlijke ‘transformatie’ was ‘aan de buitenkant’ nauwe-
lijks te merken geweest.103 Alleen zijn vrouw en enkele vrienden en 
kennissen waren ervan op de hoogte geweest. Een enkeling in zijn 
nabije omgeving merkte enige verandering. Oud-klasgenote Annie 
Nunes Nabarro herinnerde zich dat De Jong in die tijd merkbaar 
minder afstandelijk werd. Hij toonde meer ‘nesjomme’, Hebreeuws 
voor ‘ziel’.104 Op het werk wist alleen Sijes ervan. Zijn vertrouwelijke 
gesprekken met Loe de Jong waren ongetwijfeld de reden dat Sijes in 
1953 ook psychische hulp zocht.105

De overige collega’s hadden in de loop van 1951 alleen gemerkt 
hoe zelfverzekerd hij zich gedroeg en hoe hard hij werkte.106 De Jong 
zette onzekerheden om in onverschrokken gedrag. Hij had altijd 
al uitgeblonken in zelfbeheersing en discipline. Zijn werkkracht 
was groot. De chef van Oorlogsdocumentatie was een man van de 
klok.107 In zakelijke gesprekken bepaalde hij de agenda. Hij was ‘een 
krachtige figuur, een snelle organisator, een stipte en harde werker 
en een strenge chef, die niet overvloeit van gemoedelijkheid’, regi-
streerde de journalist Jan Rogier in 1965. ‘Uiterlijk kil, soms sarcas-
tisch, altijd afstand bewarend, regelend bezig.’108 Niemand was bij 
machte De Jong een eenmaal ingenomen standpunt uit het hoofd te 
praten. Elk debat op zijn vakgebied was een thuiswedstrijd.

Het succesvolle effect van zijn therapie kwam tot uiting in zijn 
professionele bestaan, maar veel minder in zijn privéleven. Hij lijkt 
zijn zwijgzaamheid over gevoelens alleen tijdens de vrije associatie 
op de divan te hebben doorbroken. Zijn drie zoons en beide neven 
merkten nooit iets van verdriet van hun vader en oom. Ze wisten 
over zijn verleden niet veel meer dan wat het Nederlandse publiek 
er in de media over vernam. Het lijkt erop dat zijn vrouw zich er op 
enig moment bij heeft neergelegd dat Loe niet te veranderen was. 
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Liesbeth berustte in zijn emotionele geremdheid en vond compen-
satie in de loyaliteit en toewijding van haar man aan hun gezin.109 De 
Jong sprak in zijn vriendenkring nooit over de inzichten die hij aan 
zijn psychoanalyse had ontleend. Als het ter sprake kwam, beperkte 
hij zich tot de mededeling dat Liesbeth hem ertoe had gedwongen, 
omdat ze anders bij hem zou zijn weggegaan.110 Hij was er dankbaar 
voor, want zonder die analyse zou zijn huwelijk mislukt zijn.111 

Scheiding bleef zijn leven lang een gevoelig onderwerp. Over 
echtbreuk zweeg hij. Was het uit angst? Liesbeth had hem uit tac-
tische overwegingen pas na afloop van zijn analyse verteld dat Van 
der Waals in 1934 was gescheiden en een jaar later was hertrouwd, 
om haar man vooraf geen alibi te verschaffen de zenuwarts te kun-
nen bestrijden. Annie Joustra, die eind jaren veertig hoofd van de 
Indische collectie op het RvO werd, was een gescheiden vrouw. Bij 
haar aanstelling hebben we daar ‘nooit naar gevraagd en ook nooit 
over gesproken’, klapte De Jong voor zijn doen uit de school over 
dit taboe.112 In de jaren tachtig raakten zijn drie jongste kinderen 
gescheiden. ‘Such is life’, verzuchtte hun vader.113 Engelse gezegden 
fungeerden bij De Jong vaak als dooddoeners.

‘Toen hij eenmaal klaar was’ zocht zijn vrouw ‘dezelfde hulp’ 
bij Jeanne Lampl-de Groot. ‘Het was in die tijd vaak zo dat als de 
ene helft van een echtpaar in analyse was, na enige tijd bleek dat 
de andere helft ook in analyse moest gaan’, lichtte hij toe in zijn 
Herinneringen.114 Die constatering getuigt van weinig inzicht in de 
situatie van zijn vrouw, want het lijkt er niet op dat haar gesprek-
ken voortkwamen uit een persoonlijke hulpvraag. De functie van 
psychiatrisch-sociaal werksters werd in de jaren vijftig bij het MOb 
op moderne leest geschoeid.115 Liesbeth viel op haar werk onder de 
supervisie van Nel Tibout – de zenuwarts die ook Abel en Daan had 
onderzocht in de adoptieprocedure – die voor haar medewerkers 
een therapeutische leerervaring instelde. Zij had haar leeranalyse bij 
Lampl-de Groot gevolgd en verwees ook Liesbeth naar haar door. 
De sessies vonden hoogstens twee keer per week plaats. Mevrouw 
De Jong werkte parttime en ze volgde de ‘leergesprekken’ slechts een 
halfjaar.116 

Loe de Jong was echter zeer gevoelig voor de psychoanalytische 
autoriteit van Lampl-de Groot. Na afloop van Liesbeths therapeu-
tische gesprekken werd het echtpaar Lampl ‘heel goede oudere 
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vrienden’ van het echtpaar De Jong. Jeanne Lampl-de Groot had 
in de jaren dat zij bij Freud in Wenen aan huis kwam een levenslan-
ge vriendschapsband ontwikkeld met diens dochter Anna.117 Beide 
vrouwen waren uitgegroeid tot prominente, internationaal publice-
rende analytici.118 Liesbeth de Jong had in 1944 enige tijd in de door 
haar gestichte Hampstead Clinic, die tegenwoordig het Anna Freud 
Centre heet, gewerkt en kende haar dus ook.119 Het echtpaar Hans, 
van wie hij een Oostenrijkse Jood was, en Jeanne Lampl-de Groot, 
waren eind mei 1938 naar Amsterdam gevlucht waar zij hun werk 
hadden voortgezet, tot ze in de tweede helft van de bezettingsperio-
de waren ondergedoken. De pauzin van de psychoanalyse personifi-
eerde in Nederland samen met Landauer, de analyticus van Herman 
van der Waals, de oorspronkelijke freudiaanse leer, al was zij minder 
strikt in haar methodiek dan haar leermeester. ‘Vaak zei ze me dat ik 
haar zoon was (ze had alleen twee dochters), omgekeerd nam ze bij 
me de plaats van moeder in. Ik was tegen haar volstrekt openhartig’, 
schreef De Jong over Jeanne Lampl-de Groot.120 Met haar overlijden 
in 1987 leek de laatste levende herinnering aan Freud in Nederland 
vervlogen te zijn.121 

Het warme contact met Jeanne verschilde hemelsbreed van de 
koele en afwijzende houding die De Jong bij Van der Waals onder-
vond. Hij had hem een exemplaar van zijn dissertatie over de Duit-
se Vijfde Colonne gestuurd, vergezeld van een uitnodiging om zijn 
openbare verdediging op 10 november 1953 bij te wonen. Tot zijn 
teleurstelling had Van der Waals dit aanbod afgeslagen. Hij emi-
greerde in 1956 naar Topeka, Kansas, in de Verenigde Staten, waar 
hij, evenals Nel Tibout die hem in 1951 was voorgegaan, zijn psycho-
analytisch werk voortzette bij de Menninger Foundation. Jarenlang 
stuurde De Jong hem – als om te bewijzen dat hij zijn levenspad 
succesvol had weten om te buigen – een exemplaar van zijn publi-
caties die hem in Nederland beroemd maakten, maar Van der Waals 
gaf geen enkel teken van leven. Eind jaren zestig staakte De Jong 
teleurgesteld zijn attenties.122 Hem was duidelijk dat zijn grote affec-
tie voor Van der Waals werd afgewezen als ongewenste overdracht.123
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Promotie

BrAndende AmBitie

Een decennium na zijn afstuderen had De Jong een geslaagde car-
rière gemaakt, maar een loopbaan als wetenschapper was hij misge-
lopen. Hij had na zijn studie in de avonduren bij professor Romein 
willen promoveren op het historisch materialisme, maar tot serieuze 
plannen was het nooit gekomen.1 Bij zijn vlucht op 14 mei 1940 was 
hij zijn koffer met enkele duizenden fiches met aantekeningen ver-
loren en het onderwerp interesseerde hem niet meer.2 De brandende 
ambitie bleef. Illustratief is De Jongs gevoeligheid over de correcte 
aanspreekvorm bij ‘Radio Nederland in overgangstijd’. In januari 
1946 schreef hij de redactie gedecideerd dat hij niet langer als ‘Drs. 
de Jong’ aangekondigd wilde worden. Het doctoraal is ‘namelijk [in 
tegenstelling tot het doctoraat] een graad en geen titel en bovendien 
een leelijk woord’. Tegen vermelding van ‘Drs. in druk’ had hij ove-
rigens ‘geen bezwaar’.3

In Londen had hij een nieuwe verzameling fiches opgebouwd 
om Je maintiendrai te kunnen schrijven. Bij zijn eerste bezoek aan 
bevrijd Nederland in juni 1945 deed hij een nieuwe poging. Hij 
vroeg Romein of hij kon promoveren op het vierde deel dat hij als 
het beste uit zijn reeks beschouwde. De tekst was echter nog altijd 
geënt op bijeengeschraapte nieuwsgaring uit geallieerde media en de 
illegale pers, materiaal dat eenvoudigweg tekortschoot voor weten-
schappelijk onderzoek. Romein vond het manuscript ondermaats. 
De Jong had er aanvankelijk ‘de pest’ over in, maar onderkende later 
dat Romein hem ‘een grote dienst’ had bewezen door dit vierde deel 
af te wijzen dat ‘kolossale lacunes en gebreken’ bevatte.4
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Dit vierde deel verscheen in november 1945 en was snel uitver-
kocht. De auteur werd regelmatig gevraagd of zijn serie nog te koop 
was en wanneer het vijfde deel over het laatste oorlogsjaar zou uit-
komen. De Jong hield de boot af. Het ontbrak hem aan tijd om 
gegevens voor het vijfde deel systematisch te verzamelen zoals hij 
bij Radio Oranje had gedaan.5 Directeur G.P. de Neve van de kleine 
uitgeverij Contact, die de rechten van Je maintiendrai had overge-
nomen van de Netherlands Publishing Company, haalde hem toch 
over. Begin 1947 tekende De Jong een contract voor een herziene, 
ditmaal vijfdelige reeks onder de titel Vijf jaar Bezetting. Eind dat 
jaar zou hij het eerste deel opleveren en daarna per halfjaar een ver-
volgdeel, tot het vierde medio 1949. Het geheel nieuwe vijfde deel, 
dat De Jong in de loop van 1950 zou opleveren, zou dan nog voor 
het einde van datzelfde jaar kunnen verschijnen.6

De aankondiging van de Onderdrukking en verzet doorkruiste 
zijn plan. Dit ambitieuze vierdelige overzichtswerk, dat tussen 1947 
en 1954 zou verschijnen, werd bezorgd door een team van vijftien 
rubrieksredacteuren dat tientallen ervaringsdeskundigen (politici en 
verzetsmensen afkomstig uit alle zuilen) voorgeselecteerde thema’s 
liet belichten. Daar kwam bij dat De Jong zelf met zijn in mei 1948 
goedgekeurd strategisch publicatieplan van Oorlogsdocumentatie 
juist nastreefde om wetenschappelijke monografieën uit te brengen 
op basis van niet eerder ontsloten bronnenmateriaal. Zijn populaire 
titel zou verbleken tegenover deze concurrentie. Bovendien genoot 
hij sinds april als vaste buitenlandcommentator van Vrij Nederland 
wekelijkse neveninkomsten die de verwachte royaltybetaling voor 
zijn serie overtroffen.7

De Jong blies zijn boekproject begin juni 1948 af, hoewel hij de 
eerste twee delen gereed had en voor deel 3 al ‘stapels materiaal’ had 
doorgewerkt. Hij liet zijn uitgever weten geen hoge afzet meer te 
verwachten nu ‘de versnelde stijging van de politieke spanningen 
sinds de dag waarop Uw firma en ik een contract sloten meer op 
de volgende oorlog gericht is dan op de oorlog die achter ons ligt. 
[…] Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, verzuchtte De 
Jong.8 De kooplust voor boeken over de bezettingsjaren was in de 
loop van 1947 drastisch geslonken; verzetsliteratuur lag in de etalage 
voor de halve prijs.9 Ook de uitgeverij die zijn eerste deel nog niet in 
productie had genomen, wilde in de slappe markt van het contract 
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af. Niemand voorzag dat de overweldigende publieke belangstelling 
voor de bezettingstijd vanaf eind jaren vijftig weer zou herleven.

Nadat De Jong het instituut financieel had gered dankzij de 
NsF-gelden, ondervond hij begrip in het Directorium voor zijn am-
bitie om te promoveren. Posthumus suggereerde hem om zijn doc-
toraalscriptie uit 1936 over de Eerste Arbeiders Internationale uit te 
werken tot een dissertatie. Sneller opperde om te promoveren op 
de Februaristaking. De Jong wilde Sijes, die al ver was gevorderd 
met zijn onderzoek en manuscript hierover, echter niet in de wielen 
rijden.10 In de directievergadering van januari 1949 sneed hij het on-
derwerp nog eens aan. Hij stak zijn vrije tijd liever in het schrijven 
van een dissertatie dan in zijn wekelijkse buitenlandoverzichten bij 
Vrij Nederland en de Wereldomroep, al vond hij dit zeker geen ‘on-
aangenaam’ werk. Zijn probleem was dat zelfs een geringe salaris-
stijging deze nevenverdiensten niet kon compenseren. Hij kon zich 
met zijn jonge gezin geen financiële aderlating permitteren. Er werd 
overwogen of hij administratief werk zou kunnen afstoten om de 
vrijgevallen kantoortijd aan promotiewerk te kunnen besteden.11

Aanvankelijk overwoog De Jong het Duitse bestuursapparaat 
in bezet Nederland als promotieonderwerp, een onderwerp waar 
hij in Londen maar nauwelijks zicht op had kunnen krijgen. Het 
onderwerp waarvoor hij uiteindelijk koos, bood zich echter vanzelf 
aan toen De Jong eind november 1949 deelnam aan een vierdaag-
se UNEsCO-werkconferentie in Monaco. Het was de openingssessie 
voor een internationaal onderzoek naar de wereldwijde machtsgreep 
van fascistisch Duitsland en Italië.12 De Jong was een van de 23 deel-
nemers die participeerde als kenner van de Duitse naziarchieven en 
opteerde voor de sectie die de activiteiten van de Vijfde Colonne in 
de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog zou onderzoeken. 

Dit begrip was ontstaan toen generaal Franco twee maanden na 
het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog met vier colonnes de Re-
publikeinse regering in Madrid omsingelde. In een radiotoespraak 
van begin oktober 1936 werd aangekondigd dat de ‘Quinta Colum-
na’ de aanval zou inzetten vanuit het centrum van de hoofdstad. De 
Madrilenen stonden doodsangsten uit.13 Sindsdien was een nieuw 
begrip in de psychologische oorlogsvoering geïntroduceerd. In de 
navolgende jaren behaalde Hitler het ene na het andere politieke en 
militaire succes en raakte men er in Europa en Amerika van over-
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tuigd dat de onzichtbare hand van de Duitse Vijfde Colonnes een 
vast onderdeel uitmaakte van de Blitzkrieg.

Sinds De Jong er in maart 1940 in De Groene Amsterdammer 
voor het eerst over had geschreven en er een week voor de Duitse 
inval een themanummer aan had gewijd, was hij ‘bezield’ geraakt 
door dit onderwerp.14 Hij had geschetst hoe sinistere Vijfde Colon-
nes als ‘vooruitgeschoven posten van het internationaal fascisme’ 
wereldwijd afbreuk deden aan ‘de interne weerstandskracht der de-
mocratieën’.15 Zijn toenmalige kennis over deze dreiging van verraad 
binnen eigen landgrenzen was eenzijdig gebaseerd geweest op het 
in 1937 verschenen Schwarz-Rot Buch. Een groep Duitse anarchis-
ten had in dit zwartboek authentieke documenten gebundeld over 
vermeende spionagepraktijken en camouflagemethoden van het na-
zi-imperialisme.16

In Holland fights the Nazis had De Jong in 1941 met ‘angstige 
bewondering’ geschreven over de ‘meesterlijke organisatie’ van de 
Vijfde Colonne.17 ‘Ik heb [er], zoals velen, heilig [in] geloofd.’18 In 
de meidagen van 1940 had hij verondersteld dat de Nsb, die steeds 
gevoeliger was gebleken voor de propaganda van Goebbels, had 
gefungeerd als inheemse Vijfde Colonne. In het vierde deel van Je 
maintiendrai uit 1945 schreef hij dat er in 1944 in Brabant en Lim-
burg geheim agenten rondtrokken, vermomd in de pij van paters, 
speurend naar onderduikers.19 In oorlogstijd twijfelde niemand aan 
geallieerde zijde aan het bestaan van de Nazintern of het ‘Trojaan-
se paard’, zoals de Vijfde Colonne ook wel werd genoemd.20 Dit 
spookbeeld leefde bij het grote publiek en wetenschappers begin 
jaren vijftig nog volop.21

Posthumus vond het goed dat De Jong zijn preliminary study 
in werktijd zou schrijven.22 In oktober 1950 stuurde hij het naar de 
UNEsCO, die het als hoofdstuk opnam in een driedelig verzamel-
werk.23 Het zat De Jong dwars dat hij zijn onderzoeksvraag aan de 
hand van de karige literatuur niet bevredigend had kunnen beant-
woorden. Grondig bronnenonderzoek was vereist om de omvang en 
werking van de Duitse Vijfde Colonne vast te stellen. Hij vertelde 
zijn psychiater Van der Waals tijdens zijn psychoanalyse dat hij dik-
wijls werd bevangen door de gedachte dat hij een boek hierover ‘bij 
wijze van spreken al af [zou kunnen hebben] voordat je het geschre-
ven hebt’.24 Eind 1950 besloot hij op de sofa toe te geven aan zijn 
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diepe wens om op dit onderwerp te gaan promoveren.
Hermesdorf was als net aangetreden voorzitter van het Directo-

rium genereuzer dan zijn voorgangers Posthumus en Sneller, zeker 
nadat De Jong met de geslaagde internationale conferentie ‘World 
War II in the West’ van begin september een uitstekende beurt had 
gemaakt. Hij willigde De Jongs verzoek in om tijdens buitenlandse 
dienstreizen archiefwerk te mogen verrichten en hij mocht tevens – 
net als bij Radio Oranje destijds – op kantoor fiches laten uittypen 
door het secretariaat.25 Begin 1951 legde De Jong zijn UNEsCO-con-
gresrapport voor aan Romein die zijn aanzet ditmaal wel disserta-
tiewaardig vond. Hij liet de begeleiding over aan zijn rechterhand 
Presser die in januari 1949 was benoemd tot hoogleraar.26 

De promotie verleende een formele glans aan een vriendschaps-
band die al jaren bestond.27 De Jong zou zijn leermeester in zijn 
boek bedanken dat ‘meer dan een kwart eeuw geleden, bij Uw gym-
nasiale lessen het eerst [mijn] ogen opengingen voor de betekenis en 
de bekoring der geschiedkundige wetenschap’.28 Toen hij nog voor 
De Groene Amsterdammer werkte, hadden ze tijdens wandelingen 
menigmaal over stukken gesproken die De Jong had geschreven.29 
De promotor gaf zijn getalenteerde pupil de vrije hand in aanpak 
en uitwerking. Zijn betrokkenheid beperkte zich tot een enkele op-
merking als hij op het Rijksinstituut kwam waar hij sinds april 1949 
werkte aan zijn monografie over de Jodenvervolging.30

De Jong wist precies wat hij wilde. Tijdens het literatuuronder-
zoek voor het hoofdstuk voor het UNEsCO-congres was hij gaan ver-
moeden dat de Duitse Vijfde Colonne een mythe was. In de loop 
van 1951 vond hij in zijn bronnenonderzoek de bevestiging dat dit 
verschijnsel voor 95 procent ‘projectie van onze eigen angst’ was ge-
weest.31 ‘What little there has been of real German fifth column ac-
tion in my country can only be properly understood by comparative 
study’, schreef hij een Amerikaanse uitgever.32 De Jong was de eerste 
onderzoeker die vaststelde dat er in Noorwegen en Nederland geen 
sprake was geweest van een militaire voorbereiding door een moge-
lijke Duitse Vijfde Colonne. Integendeel, het machtige nazi-Duits-
land had Quisling en Mussert opzettelijk systematisch buiten de 
aanvalsplannen gehouden.

Op zijn dienstreizen verrichtte hij steeds enkele dagdelen onder-
zoek in de collecties. In september 1951 werd hij op het Royal Insti-
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tute of International Affairs de contouren gewaar van de wereldwij-
de echo die de imaginaire Duitse Vijfde Colonne had opgeroepen. 
Niet alleen in Europa, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika, vooral 
in Uruguay, was grote paniek uitgebroken over vermeende Duitse 
infiltratie.33 ‘Men vindt in iedere krant in wezen dezelfde nonsens’, 
schreef hij Presser opgetogen in april 1952. Lang niet alles wat hij 
vond was relevant. ‘Enfin, ik moet hier als elders maar het goede 
midden kiezen tussen volstrekte verwaarlozing en grondige studie.’34 
Soms waren twee of zelfs drie typistes tegelijkertijd in de weer om 
De Jongs rijke buit aan fiches na terugkeer uit het buitenland te ver-
werken.35 ‘Het is wel leuk’, schreef hij zijn promotor, ‘om zo eens je 
schatten door je vingers te laten glijden. Daar zit een verdomd goed 
boek in! Ik ben daar meer dan eens van overtuigd.’36

De Jong raadpleegde in acht landen – de buurlanden, Zwitser-
land, Oostenrijk en Amerika – 22 bibliotheken en las ruim 600 boe-
ken.37 Gedurende drie jaar voerde hij een uitvoerige correspondentie 
met tientallen invloedrijke historici, waarbij de conferentie van sep-
tember 1950 steeds een ideale binnenkomer was. In de zomer van 
1952 schoof De Jong al zijn aantekeningen opzij.38 Na tweeënhalf 
jaar onderzoek toonde hij in een Engelstalige samenvatting van vijf-
tig pagina’s overtuigend aan dat de werkelijke Duitse Vijfde Colon-
ne nog geen fractie was geweest van de spookverschijning die ervan 
was gemaakt.39 Daarmee haalde hij tot zijn grote genoegen de uit-
komst van zijn eigen literatuuronderzoek voor het UNEsCO-verslag 
van oktober 1950 volledig onderuit.40 Voor de geredigeerde bundel 
The Third Reich die in 1955 verscheen, schreef hij een geheel nieuw 
hoofdstuk van 36 bladzijden.41

De Jongs dissertatie maakte geen deel uit van het publicatiesche-
ma van Oorlogsdocumentatie en kon daarom niet worden onderge-
bracht bij ‘huisuitgever’ Martinus Nijhoff. In 1952 wist De Jong de-
zelfde twee uitgevers te interesseren die de vier delen Onderdrukking 
en verzet uitbrachten als coproductie door de productiekosten te 
delen. Van Loghum Slaterus uit Arnhem bediende de wetenschap-
pelijke markt en J.M. Meulenhoff uit Amsterdam nam de populaire 
editie voor zijn rekening. Ze drongen erop aan de taaiere onderdelen 
vergaand te beperken. De Jong liet een derde van zijn fiches bij de 
voorbereiding voor het schrijven buiten zijn selectie.42

Het ontbrak Romein aan tijd om De Jongs Engelse samenvatting 
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te becommentariëren, maar hij had alle vertrouwen in diens deskun-
digheid. ‘Het is uitgesloten dat je de kwaliteit van dit werk zelf niet 
zou zien.’ Diplomatiek antwoordde De Jong verheugd te zijn dat 
zijn rapport bij vluchtige doorlezing ‘een goede indruk’ bij Romein 
had achtergelaten.43 Hij had zijn fiches geordend, de conclusies had 
hij al verwoord in zijn samenvatting en de grote lijn van zijn betoog 
zat in zijn hoofd. Eind januari 1953 begon De Jong in de avonduren 
te schrijven. In de tweede week van juli was hij klaar, zoals gepland 
vlak voor de zomervakantie. Tevreden stelde hij vast dat het gelukt 
was zijn scheepje vakkundig ‘tussen een Scylla van hoog-opgestapel-
de litteratuur en een Charybdis met diepe kolken van onwetend-
heid’ te laveren.44

De Jong wist dat tijdsdruk hem aanzette tot hoge productiviteit.45 
Zijn schrijftempo lag bijna drie keer zo hoog als bij de latere delen 
van Het Koninkrijk. Na afloop redigeerde hij zijn tekst, maar hij her-
schreef geen passages meer.46 Goed was goed genoeg. ‘Het betere is 
de vijand van het goede’, debiteerde hij. Deze Nederlandse variant 
van Voltaires wijsheid uit de Dictionnaire Philosophique ‘Le mieux 
est l’ennemi du bien’ van 1764, ontleende De Jong aan Posthumus 
die het zijn studenten altijd had voorgehouden.47 Perfectionisme 
achtte hij een valse leermeester.48

De Jongs internationaal vergelijkend perspectief was uniek in dit 
grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein. Hij beschrijft Hitlers 
oorlogszucht vanaf 1933 en zijn militaire successen, totdat de expan-
siedrift van de dictator in het najaar van 1940 door de taaie verde-
diging van de Engelse grens tot een halt werd geroepen. De Duitse 
opmars die met Oostenrijk en Tsjechoslowakije begon, eindigde 
via Polen, Denemarken, Noorwegen en Nederland in Frankrijk dat 
medio juni een wapenstilstand afkondigde. Per land prikt De Jong 
systematisch, maar niet uitputtend, de vermeende activiteiten van 
de Duitse Vijfde Colonne door. Inheemse ondermijnende fascisti-
sche groepen komen alleen aan bod voor zover ze samenwerkten of 
er een poging was geweest tot infiltratie door de Duitsers. De grote 
lijn blijft ondanks de vele details zichtbaar.

Het contrast tussen waan en werkelijkheid tekent zich scherp af 
doordat De Jong in het eerste deel, ‘Angst’, de beleving van de Duit-
se Vijfde Colonne in die tijd reconstrueert. In deel 2, ‘Werkelijk-
heid’, legt hij op basis van vooral krantenbronnen uit 1939 tot 1941 
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‘met de kleine steentjes der feitelijke gebeurtenissen het mozaïek 
van het werkelijke gebeuren’.49 Deze hoofstukken blijven vanwege 
gebrekkig bronnenmateriaal fragmentarisch. De stilist moet wijken 
voor de systematicus die de reële omvang van de Duitse Vijfde Co-
lonne wetenschappelijk dient vast te stellen. De hoofdstukken over 
Nederland en Engeland komen in het eerste en tweede deel dankzij 
De Jongs bekendheid met deze landen het best uit de verf. 

De Jong onderscheidt politieke en militaire activiteiten. De enige 
twee succesvolle politieke interventies van nazi-Duitsland voor het 
uitbreken van de wereldoorlog waren de Anschluss met Oosten-
rijk, in maart 1938, en de jarenlange politieke agitatie van de Su-
deten-Duitsers, die leidde tot de inlijving van Tsjechië in oktober 
1938 en de definitief militaire annexatie medio maart 1939 (waarbij 
Slowakije een vazalstaat werd). Deze politieke successen deden een 
militaire Duitse Vijfde Colonne vermoeden die in werkelijkheid 
vrijwel niet had bestaan.50 De Jong stelde vast dat alleen in het geval 
van Polen en Zuid-Slavië sprake was geweest van aanzienlijke onder-
mijnende militaire voorbereiding.51

Het derde deel, ‘Achtergrond en Perspectief ’, biedt verklaringen, 
varia, twee overzichtelijke tabellen en ontnuchterende conclusies.52 
De onderzoeker had in de periode van 1933 tot 1945 nergens ter we-
reld bevestiging gevonden voor het bestaan van een ‘alom-tegen-
woordige, alom-ingrijpende Vijfde Colonne’.53 Feitelijke activiteiten 
van Duitse Vijfde Colonnisten waren zeer gering geweest en de lei-
ders van het Derde Rijk waren niet volgens een vastomlijnd plan te 
werk gegaan. De Duitse Vijfde Colonne was niet anders geweest dan 
een zich ‘steeds hoger verheffend, spookachtig bouwsel van angst’ en 
agressie.54

‘zooveel AAndAcht en zooveel lof’

De promovendus werd tijdens de verdediging van zijn proefschrift 
op dinsdagmiddag 10 november 1953 om 4 uur terzijde gestaan door 
zijn paranimfen Ben Sijes en Willy Pos.55 De aula in de Oude Man-
huispoort was afgeladen vol. Zijn Vossius-vrienden waren aanwezig, 
evenals Meijer Sluyser die Loe de Jong in de Diamantbuurt had 
zien opgroeien. ‘Daar staat onze oude melkbezorger in bef, toga en 
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baret’, glunderde hij trots.56 Uiteraard waren alle medewerkers van 
Oorlogsdocumentatie aanwezig. Op de voorste rij zaten oud-onder-
wijsminister Bolkestein en oud-premier Gerbrandy.57 Oud-minister 
Van Kleffens had vanuit zijn diplomatieke post in Lissabon zijn ge-
lukwensen met de ‘nuttige studie’ getelegrafeerd.58 

In de corona van negentien hoogleraren zaten onder meer I.J. 
Brugmans, N.W. Posthumus, D. Cohen en J. Presser met zijn colle-
ga’s van de Politiek Sociale Faculteit: J.M. Romein, W.F. Wertheim 
en K. Baschwitz.59 Jhr. P.J. van Winter mocht als enige hoogleraar 
van buiten de UvA en het enige Directoriumlid van het RvO als 
eerste zijn vragen stellen.60 In die tijd waren de vragen de promo-
vendus tevoren bekend en De Jong vond ze niet moeilijk te beant-
woorden. De meeste vragen gingen over zijn stellige interpretatie 
van de bronnen. Brugmans hield vol dat de Duitse spionage in die 
dagen wel eens ‘omvangrijker en minder onschuldig’ kon zijn ge-
weest dan het beeld dat De Jong uit de beschikbare bronnen had 
gereconstrueerd.61 De oppositie van Posthumus heugde het meest. 
Hij voelde de promovendus stevig aan de tand over een document 
uit de Deense parlementaire enquêtecommissie waarvan hij fotoko-
pieën – toen nog iets nieuws – liet rondgaan.62 Er zou uit blijken dat 
het Deens verraad van ‘beslissender’ betekenis kon zijn geweest dan 
de promovendus beweerde.63 De Jong antwoordde dit document 
met ‘voorbeeldige grondigheid’ te hebben onderzocht.64 Hij nam 
niets terug van zijn conclusie dat de hypothese van een uitgebreide 
Duitse Vijfde Colonne op geen enkele manier blijkt uit ‘de talrijke 
documenten’ die in de Deense Tweede Kamer waren besproken en 
waardoor we over ‘geen Duits offensief zo nauwkeurig ingelicht zijn 
als over dat van Denemarken’.65

Hij doorstond de vuurdoop met glans en het doctoraat werd hem 
cum laude toegekend. Presser vertelde De Jong later dat zijn voorstel 
in de commissie unaniem was ondersteund, ook door zijn grootste 
critici Posthumus, Romein en Brugmans.66 De doctorandus had dit 
predicaat fel begeerd.67 Presser die in 1926 zelf ook cum laude was 
gepromoveerd, sprak zijn eerste promovendus in zijn laudatio toe 
als ‘Uw oudleraar en sinds Uw eindexamen tevens Uw vriend’.68 Hij 
complimenteerde Oorlogsdocumentatie met deze chef die ervoor 
had gezorgd dat het was uitgegroeid tot een instituut dat ‘in Europa 
nergens zijn weerga vindt’. Aan het eind bracht Presser ‘de promotie 
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cum laude van uw tweelingbroer’ in herinnering die in dezelfde aula 
op 3 oktober 1940 had plaatsgevonden. Hij had De Jongs ‘achtens-
waardige ouders’ destijds na afloop op de receptie gefeliciteerd en 
hun verzekerd dat ‘zij eenmaal van Uw promotie getuigen zouden 
zijn. Een slechts ten halve uitgekomen profetie’, vervolgde hij in 
een doodstille zaal, ‘omdat zij met die broer, met uw zuster, met het 
overgrote deel van uw familie en zovelen van uw vrienden het slacht-
offer zijn geworden van de bezetter’.69 Pressers stem stokte toen hij 
Loe de Jongs klasgenote Dé Appel – zijn eigen omgekomen vrouw – 
in herinnering riep. Zij had ‘zich meer dan wie ook met mij vandaag 
in deze, U gewordene, eer zou hebben verheugd’.

Promotor en promovendus konden hun tranen niet bedwingen.70 
De Jong haalde zijn zakdoek tevoorschijn.71 Beide mannen kampten 
met groot verdriet door een onbedwingbaar schuldbesef.72 De Jong 
wenste dat Presser het bij een ‘korte aanduiding’ had gelaten en niet 
zou uitweiden over dit pijnlijke onderwerp. Hij had die ochtend ge-
huild om het gemis van zijn familie op deze belangrijke dag. Dat was 
hem voldoende geweest.73 Ook in het dankwoord van zijn dissertatie 
had hij gememoreerd dat Pressers begeleiding vanwege de ‘onher-
stelbare verliezen die de tweede wereldoorlog U en mij in gemeen-
schappelijke kring deed lijden, ook gevoelens van diepe weemoed’ 
wakker had geroepen.74 Als 82-jarige blikte De Jong milder terug 
op het moment dat Presser hem was voorgegaan in het herdenken 
van zijn familie.75 Beter dan toen begreep hij dat zij die dag zijn ere-
gasten waren geweest. Presser ‘liet, herinnerend aan Sally’s promotie 
dertien jaar eerder, vader en moeder als het ware herrijzen in de zaal 
– en ik zeg nu, ruim veertig jaar later: hij deed dat terecht’.76

In navolging van Presser bleef De Jong zijn leven lang onterecht 
veronderstellen dat Sally met lof was gepromoveerd. Hij wees hier 
nog eens op in een televisie-interview in 1995 en een jaar later schreef 
hij in zijn Herinneringen dat hij Van der Waals in 1950 op de sofa 
vertelde dat Sally cum laude was gepromoveerd.77 Zat het hem nog 
steeds dwars dat Sally in het voorjaar van 1932 zijn kandidaats cum 
laude had behaald, terwijl dit Loe een paar maanden eerder niet was 
gelukt?78 Het promotieboek van de UvA vermeldt niet dat Sally de 
Jong met lof was onderscheiden.79 Het is ook niet aannemelijk dat 
Sally’s karig uitgevallen dissertatie, die onder grote spanning en tijds-
druk tot stand was gekomen, van hoogstaande kwaliteit kon zijn.
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De Duitse Vijfde Colonne is toegankelijk geschreven voor een 
breed publiek. Dat viel op in een tijd dat dissertaties nog in een 
taai verheven stijl werden geschreven. De Jongs vlotte verteltrant en 
parti-pris waren de sleutel van zijn succes. Acht jaar na de oorlogs-
verschrikkingen maakten zijn conclusies diepe indruk. Velen leer-
den voor het eerst, via (de persberichten over) De Jongs dissertatie, 
over de aard van het nationaalsocialistische politieke systeem en de 
manier waarop het Derde Rijk zijn wereldheerschappij had nage-
streefd. De Jong stelde dat ‘het Hitlerisme’ niet anders was geweest 
dan een grote roversbende die zich bediende van gepoch, intimida-
tie, zelfverrijking, intrige, verraad, terreur, moord en doodslag. ‘Het 
systeem dat Hitler huldigde, was dat der systeemloosheid’, vatte hij 
het samen. 

In 1953 domineerde nog een intentionalistische interpretatie van 
het Derde Rijk. De almachtige Führer werd gezien als een georga-
niseerde, planmatig opererende dictator, die met georkestreerde 
parades het ‘sorgfältig ausgedachte und durchorganisierte System’ 
doorvoerde, met de Jodenvernietiging als ultiem masterplan.80 De 
voortdurende interne machtsstrijd binnen de nazitop was aan geal-
lieerde zijde tijdens de oorlog niet volstrekt onbekend geweest, maar 
de monolithische façade van politiek raffinement en militaire supe-
rioriteit werd pas eind jaren zestig doorgeprikt na grondig weten-
schappelijk onderzoek.81 In deze nieuwe moderne structuralistische 
interpretatie wordt de Führer gezien als uitgekookt opportunist die 
de omstandigheden naar zijn hand zette en zijn paladijnen in een 
chaotische stoelendans tegen elkaar uitspeelde. Het breed gedragen 
inzicht over het Duitse radicale fascisme werd dat er een voortdu-
rende wedijver had plaatsgevonden tussen rivaliserende kopstukken, 
facties en instanties met hun uiteenlopende belangen.82 De Duitse 
historicus Martin Broszat noemde deze bestuursstijl polycratisch.83 
De Jongs proefschrift was een vroege wegbereider van dit langzaam 
rijpende inzicht.84

Het engagement van de wetenschapper De Jong bleef hetzelfde 
als die van de journalist. Hij onderbouwde zijn visie wetenschappe-
lijk, maar zijn mening bleef moreel geladen. Aan het eind van zijn 
dissertatie stelde en beantwoordde hij expliciet de schuldvraag die 
zijn betoog een macabere lading gaf: ‘Voor de vervolgingen, mis-
handelingen en moorden waarvan schuldigen en onschuldigen als 
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werkelijke, potentiële of alleen maar vermeende Vijfde Colonnisten 
het slachtoffer zijn geworden, moet men uiteindelijk Hitler en allen 
die hem met overtuiging volgden, aansprakelijk stellen.’ Hij houdt 
de stilistische spanning vast tot hij de aanstichters van nazikwaad in 
de laatste zinnen laat creperen: ‘Musserts verbindingsman met Ber-
lijn, Rost van Tonningen, wierp zich te pletter. […] Goebbels schoot 
zichzelf dood. Himmler en Goering slikten vergif, hun Führer vol-
gend, die zich, menselijk wrak, in de ruïnes van zijn pompeuze 
Rijkskanselarij een kogel door de kop joeg.’85 Sijes prees De Jongs 
‘waarde-vol boek’ waarin hij de emotie niet had onderdrukt.86 

Zijn dissertatie kreeg volop media-aandacht.87 Wie de ochtend-
krant van woensdag 11 november 1953 opsloeg, zou denken dat na-
zi-Duitsland de dag ervoor Nederland was binnengevallen. Spraak-
makende koppen in alle landelijke en regionale bladen weerlegden 
de gangbare veronderstelling dat de snel oprukkende Wehrmacht op 
Nederlands grondgebied geassisteerd zou zijn geweest door tevoren 
in het geheim geronselde handlangers. Het Vaderland meldde op de 
voorpagina ‘Afrekening met de Duitse Colonne’ en De Nieuwe Eeuw 
kopte ‘Vijfde Colonne van de nazi’s: hersenschim’. Het Parool trok 
de aandacht met: ‘Nederland viel niet door verraad’; de journalist 
Evert Werkman was lovend over dit ‘wetenschappelijk geschrift’ 
dat afrekent ‘met vele, zeer vele legenden’ en leest als ‘een boeien-
de roman’.88 Veel kranten namen paginabrede samenvattingen op 
waarin anekdotes werden opgedist over het fenomeen van de Duitse 
Vijfde Colonne die groteske vormen had aangenomen. De Nieuwe 
Rotterdamse Courant ruimde twee dagen achtereen forse pagina’s in 
voor ‘dit bijzonder knappe werk’ dat de feiten van ‘alle franje der 
phantasie’ had ontdaan.89 De Jong had met zijn ‘Hitlerisme’ de 
schijneenheid van de totalitaire nazistaat doorgeprikt.90

In Vrij Nederland stond een fors artikel van Geyl met een pro-
minente foto van Gerbrandy – kleine man, borstelsnor – die de 
trotse jonge doctor – rijzig figuur, sinds 1949 geen snorretje meer 
– feliciteert.91 ‘“Londenaar” wenst “Londenaar” geluk’, luidde het 
onderschrift. De oud-minister-president Gerbrandy had De Jong 
overladen met complimenten en de brief voorgelezen van de huidige 
minister-president Drees die de nieuwe doctor feliciteerde met zijn 
‘zeer waardevol’ werk.92 Ook Geyl stak de loftrompet over de ‘zeldza-
me combinatie van gaven’ van zijn protegé. De recensent had slechts 
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één puntje van kritiek op deze ‘nieuwe Thucydides’. De Jong schreef 
dat Hitler het ‘product van een historische ontwikkeling van eeu-
wen’ was, terwijl Geyl vond dat de dictator ‘een speling der historie’ 
was geweest, een rampzalige samenloop van omstandigheden.

De Jong bedankte Geyl de dag na zijn promotie voor zijn ‘mooie 
en treffende’ recensie waarop de redactie hem met een drukproef al 
had geattendeerd. Dat zijn dissertatie zo veel media-aandacht trok 
was ‘leuk voor de verkoop, maar raakt me verder niet’. De Jong was 
verlegen met ‘zooveel aandacht en zooveel lof van de kant van een 
ervaren meester in het gilde waarin ik mijn eerste proefstuk ingele-
verd heb’.93 Wat Hitler betreft had Geyl zonder meer gelijk. ‘Ik had 
de factor van het toeval expliciet duidelijk open moeten laten. Was 
Hitler niet geboren – hoeveel leed was de mens en ook mij persoon-
lijk bespaard gebleven!’94

Er klonk ook een enkel kritisch geluid. De Telegraaf maakte als 
enige krant – in navolging van de openbare verdediging – ‘ern-
stig bezwaar’ tegen de manier waarop De Jong de Parlementaire 
Enquête commissie Regeringsbeleid 1940-1945 (PEC ’40-’45) als his-
torische bron had gehanteerd. De krant wilde de velen die beweren 
dat er nog nooit zoveel onder ede is gelogen als voor deze commissie 
niet in de kaart spelen, maar meende dat De Jongs contemporaine 
geschiedwerk vanwege het dubieus bronnengebruik gedoemd was 
‘een compilatie [te] blijven, die de auteur zelf ook niet kon bevredi-
gen’. 

De Jong herinnerde zich De Telegraaf als ‘enige uitzondering’ in 
de stroom van gunstige recensies, maar er waren ook andere kran-
ten die kritiek uitten.95 De Groene Amsterdammer vond dat de his-
toricus de legendevorming ‘even oprecht als rationeel’ te lijf was ge-
gaan, maar achtte het ‘deels historische, deels psychologische’ deel te 
mager uitgewerkt. De Linie oordeelde dat ‘de journalist het wel eens 
te gauw van de historicus [wint], getuige het kwistige gebruik van 
pathetische vragen en uitroeptekens’.96

Het Voormalig Verzet Nederland, het orgaan van de federatie waar-
in alle 23 autonome niet-communistische verzetsorganisaties waren 
verenigd, trok de conclusies van De Jong in twijfel op grond van 
eigen ervaringen.97 Oud-strijders deden geen afstand van hun hard-
nekkig geloof in de Vijfde Colonne; dat deed afbreuk aan hun moe-
dig optreden in mei 1940. De Jong schreef in een ingezonden brief 
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dat het ‘voor velen natuurlijk veel prettiger was de snelle nederlaag 
toe te schrijven aan verraders dan de conclusie te moeten trekken dat 
we het op militair gebied hebben laten zitten’.98 Hij handhaafde zijn 
algemene conclusie onverkort. Hardleerse oud-verzetsstrijder bleven 
uitweiden over eigen en andermans moedige acties tegen de onder-
mijnende vijand van weleer, maar zij preekten voor eigen parochie.99

Het Wieringer Weekblad, een Amsterdams huis-aan-huisblad, 
sprong in de bres voor de ‘volkomen geloofwaardig, honderd pro-
cent Nederlander van de beste soort’. De Jongs stem vanuit het 
‘veilige’ Londen was voor ‘alle goede Nederlanders in die donkere 
dagen moedgevend en hartversterkend’ geweest, ondanks het feit 
dat Radio Oranje ‘er nog al eens naast zat of veel te laat was’. Hij 
had ‘met zijn bezielend woord, al konden wij het niet altijd met hem 
eens zijn, omdat wij hier de dingen zo anders zagen en ondervon-
den, het geloof in de bevrijding en overwinning levend gehouden’.100 
De Jong had aan zijn landelijke bekendheid als specialist van de be-
zettingsgeschiedenis nu ook zijn gezaghebbende wetenschappelijke 
autoriteit toegevoegd.

de controverSe romein-de Jong

De recensies in de populaire media waren juichend, maar in de vak-
bladen werd De Jong gematigd positief besproken. De Leidse histo-
ricus B.H.M. Vlekke leverde steekhoudende kritiek. De Jong had 
het verschil tussen spionage en de Duitse Vijfde Colonne niet altijd 
even duidelijk getrokken. De onderzoeker had trefwoorden als in-
vasion, sabotage, espionage en aliens, die hij in de internationale ar-
chieven had doorzocht, eenvoudigweg geschaard onder de noemer 
van fifth column. Hij maakte in het eerste deel ook geen systematisch 
onderscheid tussen de opzettelijke verbreiding van geruchten (de 
bron) en de legendarische voorstelling van zaken die dit uiteindelijk 
opleverde (het effect).101

In december 1953 volgde Jan Romein met negatieve kritiek in 
zijn links-intellectuele maandblad De Nieuwe Stem waarvan hij zelf 
hoofdredacteur was.102 Onder de kop ‘Misbruik van wetenschap’ be-
toogde hij dat De Jong ‘tot op zekere hoogte het slachtoffer is gewor-
den van zijn [eigen] deskundigheid’. Zijn methodologisch probleem 
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was dat hij overtuigend bewees wat kon worden bewezen, maar de 
wetenschapper onderkende niet dat wat niet te bewijzen is, wel de-
gelijk kán bestaan. De positivist redeneerde nu eenmaal volgens ‘de 
logische categorie van het of-of ’ en had ‘de dialectische dimensie van 
het en-en’ veronachtzaamd. Eventuele Vijfde Colonne-activiteiten 
die geruisloos waren gelukt, waren niet meer te reconstrueren en dus 
over het hoofd gezien.

Zijn gekunstelde redenering diende als opstap voor een geschied-
theoretisch probleem dat De Jong, die ‘toch door de school van het 
marxisme is heengegaan en […] zich elders voor dialectisch inzicht 
dan ook niet onontvankelijk getoond heeft’, over het hoofd had 
gezien. Hij had ‘de waarheid in plaats van de legende willen stel-
len’, met als effect – ‘bewust of onbewust, verderfelijk blijft ze’ – dat 
‘de waarheid zelf bezig [is] een eigen legende te vormen’. De we-
tenschapper had ‘het éne punt der vijfde colonne uit het geheel der 
Duitse misdadigheid gelicht’, en daardoor dreigde nu de legende te 
ontstaan ‘dat er geen Duitse misdadigheid heeft bestaan’. De leek 
doorziet deze methodologische valkuil niet. 

Romein zag de ongebreidelde adoratie – ‘iets lofwaardig vinden 
is niet hetzelfde als iets voorbehoudloos bewonderen’ – versterkt 
worden in de hausse aan recensies. Hij wees op het ongewenste ‘bij-
product der wetenschap’ dat in de actuele politiek het onheuse argu-
ment de kop opstak dat West-Duitsland tot het Europese Defensie 
Genootschap kon worden toegelaten. In het Haags Dagblad van 14 
november was al bepleit dat neonazi’s niet met harde hand bestreden 
moesten worden, omdat in De Jongs proefschrift stond dat de vij-
and in mei 1940 nauwelijks enige hulp door verraad had gekregen. 
Romein rekende Loe de Jong dus aan dat er politiek misbruik van 
zijn historisch onderzoek werd gemaakt.103

De marxistische hoogleraar verstrikte zich steeds verder in zijn 
pleidooi voor geëngageerde geschiedschrijving. De ‘figuur van de 
jonge doctor [begon] ingesponnen’ te raken in lovende kritieken. 
Mogelijk hoopte de ‘overijverige schrijver [Geyl]’ die de ‘nieuwe 
Thucydides [De Jong]’ had gesignaleerd dat hij zelf te zijner tijd 
door deze of anderen tot de ‘nieuwe Plutarchus [Grieks veelschrijver 
die eclectische en weinig kritisch over uiteenlopende onderwerpen 
publiceerde]’ zou worden uitgeroepen. ‘Het wierook wordt alleen 
dan voor de wetenschap gezwaaid, maar dan ook steeds, wanneer die 
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wetenschap in de gewenste politieke lijn valt’, eindigde Romein zijn 
polemiek. ‘En dan komt er aan die wetenschap, of zij wil of niet, een 
luchtje’.104

Wellicht hoopte Romein De Jong te kunnen losweken van Geyl 
die hij in deze recensie indirect bestreed. Het werkte averechts op De 
Jong. Dat had mogelijk ook te maken met het feit dat Romein hem 
bij de honorering van zijn dissertatievoorstel begin 1950 een ‘con-
crete toezegging’ zou hebben gedaan om een aanstelling bij de UvA 
mogelijk te maken na zijn promotie. De promovendus had hem drie 
jaar later met de datum van zijn promotie in zicht aan deze belofte 
herinnerd. Dat gesprek was echter teleurstellend verlopen. Romein 
voorzag niet dat de curatoren ruimte zouden zien om naast de enke-
le jaren eerder ingestelde leerstoel van Presser in de nieuwste geschie-
denis na 1870 nog een leeropdracht voor contemporaine geschiede-
nis te creëren. Het maximale dat hij wilde doen, was een bijzonder 
hoogleraarschap ondersteunen als De Jong er zelf de externe gelden 
in stichtingsvorm voor zou aandragen.105 

Door dit incident en de bitse boutade over zijn dissertatie viel 
Romein voorgoed van zijn voetstuk.106 Hij besloot zich louter zake-
lijk te verweren in het eerstvolgende januarinummer van De Nieuwe 
Stem. Dat sommige kranten hadden gesuggereerd dat in zijn disser-
tatie zou staan dat er in het geheel geen Duitse Vijfde Colonne had 
bestaan, betreurde De Jong, hij vond het ‘schromelijk overdreven’ 
dat hij zou hebben bijgedragen aan de legende dat ‘er geen Duitse 
misdadigheid had bestaan’. Romein karikaturiseerde volgens hem 
zijn onderzoeksmethode ‘zonder de materie te kennen’. Daarom 
handhaafde hij zijn bevindingen, die uitsluitend op basis van be-
trouwbaar feitenmateriaal waren gemaakt, ‘onverkort’. In zijn proef-
schrift had hij steeds verantwoord waar zijn kennis tekortschoot. 
Romeins kritiek was louter ingegeven ‘door geïrriteerdheid om en-
kele eenzijdige en overdreven persuitlatingen’.107 

De Jong zond zijn repliek met een begeleidende brief naar Ro-
mein. Wetenschappelijke onafhankelijkheid veronderstelt politie-
ke ongebondenheid, leerde hij de Derde Weg-bereider de les. Zijn 
dissertatie ‘kon alleen door een tegenstander van het nationaal-so-
cialisme geschreven worden. Men moet vele gerechtvaardigde per-
soonlijke gevoelens overwinnen en de liefde voor de waarheid laten 
zegevieren om zulk een conclusie […] te publiceren.’ Romein schreef 
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De Jong terug dat er niet ‘meer dan een meningsverschil is, waarbij 
hij hem hoogstens van ‘een zekere beperktheid’ had beschuldigd.108 

De Jong luchtte zijn hart bij Geyl over dit ‘tamme antwoord-
briefje zonder excuus, […] gespeend van alle inzicht wat hij eigen-
lijk gedaan had’. Hij beschouwde deze ‘dwaze beweringen [als] een 
aanval op mijn integriteit’. Tot dusver had De Jong ‘geen fatsoen-
lijk mens gesproken die niet het gevoel had dat bij Romein aller-
lei rancune-gevoelens geleid hebben tot deze bedenkelijke misstap. 
[…] Anti-wetenschappelijk, dat is het ganse betoog van hem’, ful-
mineerde hij. Hij wist te vertellen dat Romeins recensie bij lang niet 
al zijn lezers gunstig was ontvangen. Typisch Romein: ‘Slecht lezen 
en dan veroordelen in overdaad van toegespitste formuleringen. De 
eigenwijsheid die zich de hogere wijsheid dunkt.’109 Hij merkte niet 
veel meer van ‘invloed van [Romeins] studenten [en] daarbuiten be-
perkte zijn verheerlijking zich tot een kleine groep van De Nieuwe 
Stem’.110 

‘Alles heel waar’, antwoordde Geyl aan De Jong. Hij had tijdens 
De Jongs promotie in de aula een ontmoeting met het echtpaar Ro-
mein ontweken door pal langs hen heen te kijken.111 Van Winter had 
publiekelijk gezegd dat het RvO met ‘enige verontwaardiging’ ken-
nis had genomen van Romeins artikel, maar hij had Geyl toever-
trouwd dat hij Romeins stuk ‘misselijk, insinuerend en laatdunkend’ 
vond. Het vervulde Geyl met afgrijzen dat Romein ‘zijn politieke 
hartstocht [opdrong] tot elke prijs’ […] De invloed van die man – ik 
heb het altijd gemeend, maar zie het nog scherper dan ooit – is een 
gevaar.’112 Begin 1954 stemde Geyl ten tweede male tegen de kandi-
datuur van Romein van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (kNaW). Een van zijn argumenten was dat Romein 
De Jongs proefschrift op losse gronden had aangevallen.113

De Jong had gelijk dat Romein zijn artikel in De Nieuwe Stem 
‘in het wereldje van de Nederlandse historici wel bijzonder kwalijk 
[is] genomen’.114 Romein stond met zijn onversneden marxistische 
maatschappijkritiek wetenschappelijk geïsoleerd in het beroepen-
veld.115 De hierboven genoemde Vlekke was in 1939 als tweede kans-
hebber de leerstoel misgelopen die Romein was toegevallen. Hij 
veegde de vloer aan met zijn rivaal, zonder op de man te spelen. 
Wetenschapper De Jong had aan waarheidsvinding gedaan en kon 
niet worden aangerekend dat anderen politieke munt sloegen uit 
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zijn proefschrift. Hij stelde er een net zo onzinnige redenering te-
genover: ‘Een mes is een nuttig werktuig en het misbruik ervan door 
een moordenaar maakt het messen maken niet tot een bedenkelijk 
bedrijf.’116 Ook de criminoloog Jan Meulenbelt, die in De Jongs dis-
sertatie ‘geen alinea [had] gelezen, die de nazi’s ook maar in enige 
mate ontlast’, plaatste tegenover Romeins quasilogica een tegenge-
stelde redenering: ‘Men ontlast een moordenaar niet als men vast-
stelt, dat hij niet álle moorden heeft gepleegd waarvan hij op de bou-
levard wordt beschuldigd.’117 De recensent J.A. van Arkel negeerde 
de controverse eenvoudigweg in zijn lovende recensie in Tijdschrift 
voor Geschiedenis.118 Presser hield zich als promotor afzijdig.

Het bekoelde contact tussen De Jong en Romein viel na hun po-
lemiek niet volledig stil. In 1957 vroeg Romein als eindredacteur van 
de Algemene Geschiedenis Nederland (agn) De Jong het hoofdstuk 
over de bezettingstijd te leveren. De Jong deed het, maar schiep er 
‘weinig genoegen’ in.119 Het was een eervolle taak, en zijn tekst uit 
1958 bleef een kwarteeuw gezaghebbend tot de verschijning van de 
nieuwe druk in 1982.120 De Jong zou op zijn beurt Romein vragen 
te getuigen in de eerste aflevering van De Bezetting. Na afloop com-
plimenteerde hij hem met deze zonder meer ‘beste’ bijdrage over de 
vooroorlogs geestelijke strijd tegen de Nsb.121 

Annie Romein-Verschoor schreef De Jong drie jaar later – haar 
man was een jaar eerder overleden – dat zij diep onder de indruk 
was van deze aflevering over de onderduik. De Jong antwoordde dat 
Presser in zijn voortreffelijke openingsverhaal zijn ‘vriend Jan Ro-
mein’ had genoemd die hem aan een vals persoonsbewijs had gehol-
pen. ‘Zo ligt, na zijn eigen medewerking aan het eerste programma, 
ook dit deel van zijn werkzaamheid vast voor de toekomst’, stelde hij 
dienstbaar vast.122

Pas in 1976 keek De Jong in zijn interview met de journaliste 
Bibeb voor het eerst publiekelijk terug op zijn controverse met Ro-
mein, de ‘enige kritiek die ik me in m’n leven echt heb aangetrok-
ken’.123 Hij had nota bene ingestemd met zijn cum laude en daarna 
in De Nieuwe Stem beweerd dat de promovendus de ‘inschakeling 
van de Bondsrepubliek in de verdediging van West-Europa appetij-
telijk [wilde] maken voor het Nederlandse volk [cursivering Bibeb]. 
Dat was een regelrechte aanval op mijn wetenschappelijke integri-
teit [en] getuigde van een akelige jaloezie.’ Meer cynisch dan serieus 
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voegde hij eraan toe dat Romein ‘met al zijn tekortkomingen’ een 
nieuwe impuls had gegeven aan de geschiedschrijving in ons land. 
‘Onjuiste opvattingen zijn vaak het vruchtbaarst.’124

De 81-jarige weduwe Annie Romein-Verschoor was spinnijdig 
dat de nagedachtenis van haar man te grabbel werd gegooid. ‘Ra-
zend werd ik om de manier waarop [De Jong] op dat gepatenteerde 
hooghartige toontje van hem een aantal op geen enkele manier ook 
maar voor een deel waargemaakte verdachtmakingen uitsprak tegen 
twee mensen die niets meer terug kunnen zeggen: Jacques Presser 
en Jan’, schreef ze Bibeb op hoge poten. ‘Van die gecaptionneerde 
verdachtmakingen!’125 Een decennium nadat Romein-Verschoor was 
overleden, herhaalde De Jong nog eens dat Romein ‘ondanks al zijn 
grote kwaliteiten, op het particulier vlak een heel klein jaloers man-
netje is geweest. Hij kon het eenvoudigweg niet velen dat de nrc 
aan mijn dissertatie drie volle pagina’s had gewijd. Dat was met zijn 
boeken nooit gebeurd.’126

roBuuSte reSultAten

De wetenschappelijke kritiek op De Jongs proefschrift richtte zich 
vooral op diens verklaring van de beeldvorming over de Duitse Vijf-
de Colonne. De promovendus zou louter empirisch te werk zijn ge-
gaan en een dieperliggende theoretische onderbouwing grotendeels 
achterwege hebben gelaten. ‘Wij pretenderen […] niet alle facto-
ren aangegeven te hebben’ die leidden tot een imaginaire Vijfde 
Colonne, verdedigde De Jong zich. ‘Er zijn operaties die Clio niet 
verdraagt.’ Hij beriep zich op de oudtestamentische spreuk: ‘Geen 
dier heeft breder rug dan de zondebok.’ Dit zondebokmechanisme 
maakt dat ‘tegenslagen niet gezien hoeven te worden als resultaat 
van dieperliggende, relatief-duurzame economische, politieke en 
militaire factoren, doch uitsluitend beschouwd worden te zijn ver-
oorzaakt door het tijdelijke, eenmalig optreden van een beperkt aan-
tal individuen’.127 Van een structuralistische maatschappijvisie is in 
zijn proefschrift – net zomin als in zijn later historisch oeuvre – geen 
sprake. 

Toch steunde De Jong wel degelijk op ‘enkele algemene inzich-
ten van de dieptepsychologie van Sigmund Freud en zijn volgelin-
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gen, wel wetend overigens dat aan de reactiepatronen die ik schetste, 
meer vast zat dan ik kon of mocht doen uitkomen’.128 Hij verklaart 
het fenomeen als een universele schrikreactie, een primaire emotie 
bij acuut gevaar, die ook is vervat in de volkswijsheid dat de waar-
heid in oorlogstijd als eerste sneuvelt. De imaginaire Vijfde Colonne 
kon zulke grote vormen aannemen als gevolg van de grote angst die 
ontstaat bij het uitbreken van een oorlog. De vijand zaait dood en 
verderf, wat bij de overvallen slachtoffers gevoelens van agressiviteit, 
hulpeloosheid en onzekerheid oproept. Deze emoties ballen zich 
samen tot een innerlijke spanning die zich ontlaadt op een individu 
die in de eigen omgeving als ‘vijandelijk’ wordt gezien. ‘Het schep-
pingsproces van de vijand in ons midden [is] een irrationeel, maar 
natuurlijk proces – een begrijpelijk en in perioden van hoogspan-
ning haast onvermijdelijke vorm van verwerking van een als ondra-
gelijk gevoelde realiteit.’129 Of, zoals De Jong dit psychologisch me-
chanisme in 1955 nog eens verwoordde in een Engelse lezing: ‘At the 
start of war life would be even more unbearable if we did not believe 
that there is a Fifth Column in our midst.’130

Hij liet de conceptversie van het psychologisch getinte vijftiende 
hoofdstuk over de angst voor de Vijfde Colonne lezen door zijn psy-
chiater Van der Waals en Isäac-Edersheim, de collega van zijn vrouw 
op het MOb.131 Mogelijk leverde een van hen De Jong de schaarse li-
teratuurverwijzing aan dat angstige mensen altijd een Vijfde Colon-
ne-activiteit vermoeden bij een habijt of jurk waaronder wapens ver-
borgen kunnen worden. De voetnoot verwijst naar een studie van de 
Franse psychoanalytica Marie Bonaparte uit juni 1945 over hardnek-
kige mythes zoals de Vijfde Colonne. Zij voert als verklaringsgrond 
op dat onder de massa altijd een latent antiklerikalisme leeft.132 Als 
toegift maakte De Jong, die als historicus louter was geïnteresseerd 
in de Duitse Vijfde Colonne als uniek verschijnsel, in hoofdstuk 16 
nog een uitstapje naar de ontstaansgeschiedenis van de Vijfde Co-
lonne als historisch fenomeen avant la lettre. Het voerde hem via de 
Eerste Wereldoorlog en de Frans-Duitse oorlog van 1870-’71 terug 
tot aan de Franse Revolutie.133 

De Jong had zijn Engelstalige samenvatting rondgestuurd om 
buitenlandse uitgevers te interesseren voor zijn dissertatie. Zijn we-
reldbrede benadering maakte zijn dissertatie geschikt voor de buiten-
landse markt, temeer daar er geen overzichtswerk bestond waarin 
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een internationale vergelijking van de Duitse Vijfde Colonne was 
gemaakt.134 Met Morton Grodzins had hij al eerder gecorrespondeerd 
over diens studie over de meer dan 100.000 in Amerika verblijvende 
Japanners die in de maanden meteen na de aanval op Pearl Harbour 
op 7 december 1941 massaal waren geëvacueerd.135 Grodzins wilde 
de Duitse tegenhanger van zijn – eveneens mythologische – Japan-
se Vijfde Colonne graag uitbrengen bij de Chicago University Press, 
waar hij eind 1951 uitgever was geworden.136 Een Engelse uitgever was 
na de toezegging van dit prestigieuze uitgevershuis snel gevonden.137 
De Jong had de beide contracten voor de Angelsaksische markt al 
getekend voordat zijn Nederlandse boek werd gedrukt.138

In 1956 kwam de Amerikaanse editie uit en gelijktijdig kwam op 
de Engelse markt een iets verkorte versie van het origineel uit.139 Zijn 
op de flaptekst aangeprezen ‘study of singular authority’ werd gun-
stiger onthaald dan in Nederland.140 De Jong probeerde in februari 
1953 ook een Duitse vertaling van zijn boek te bewerkstelligen bij het 
Institut für Zeitgeschichte in München. Vooraf had hij met Alfred 
Wiener van gedachte gewisseld over het wetenschappelijke gehalte 
van dit instituut in het nieuwe democratische West-Duitsland. ‘My 
general impression is that these people are German nationalists like 
most Germans still are, but I was definitely unable to detect any 
trace of nazi influence’, schreef hij Wiener.141 In november 1959 ver-
scheen de vertaling als de vierde uitgave in de boekenserie van ‘der 
Leiter des Niederländischen Staatlichen Instituts für Kriegsdoku-
mentation’, met een voorwoord van directeur dr. Paul Kluge.

De royalty’s van de Nederlandse, Engelse en Duitse vertalingen 
kwamen de auteur toe.142 Dat gold niet voor de Russische uitgave 
(1957) die geheel buiten medeweten van De Jong tot stand kwam. 
De Sovjet-Unie had de Berner Conventie die het auteursrecht in-
ternationaal beschermt, niet ondertekend en Nederland had dit wel 
gedaan. Niettemin poogde De Jong zijn royalty’s op te strijken. Hij 
kreeg te horen dat hij zijn honorarium bij een bezoek aan de UssR 
uitbetaald zou krijgen in roebels die ter plekke besteed dienden te 
worden.143 De ironie wil dat De Jong dankzij deze ongeautoriseerde, 
maar vrijwel ongecensureerde vertaling een van de weinige westerse 
auteurs was wiens wetenschappelijk werk over nazi-Duitsland tij-
dens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog in communistisch Rus-
land toegankelijk was.144
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De Jong vroeg de Leidse hoogleraar Russisch, Karel van het Reve, 
de Russische vertaling te vergelijken met de Engelse editie.145 Die 
constateerde dat generaal-majoor N.P. Tsygitsjko in zijn 25 pagina’s 
tellende propagandistische inleiding stelde dat De Jong geen Rus-
sisch materiaal over de Duitse Vijfde Colonne had kunnen vinden 
en dat dit eens te meer bewees dat deze in de Sovjet-Unie niet had 
bestaan. Opvallend genoeg waren de passages over de schrikreacties 
onder de Russische bevolking in het eerste halfjaar van operatie Bar-
barossa echter integraal gehandhaafd. De enige passages van de oor-
spronkelijke tekst die in de vertaling waren geschrapt, gingen over 
de Russische schijnprocessen in de jaren dertig. Ze hadden plaatsge-
maakt voor een noot die verwees naar een naoorlogse uitspraak van 
een communistische partij-instantie dat alle ‘rechtse groeperingen’ 
in die tijd terecht waren uitgeschakeld. De Waarheid schreef dat in 
de nieuwe inleiding van de Russische vertaling bevestigd werd dat 
‘de Amerikanen thans precies dezelfde perfide vijfde-colonne me-
thode toepassen als eertijds Hitler’.146 

Meulenhoff durfde in augustus 1977 een fotografische herdruk 
aan van de titel die al jaren niet meer verkrijgbaar was. De 63-ja-
rige De Jong zei geen nee tegen zijn uitgever die de herdruk alleen 
lonend kon uitbrengen als er geen nieuw zetsel hoefde te worden 
aangemaakt. In zijn voorwoord uit 1953 had hij nog gewaarschuwd 
dat zijn boek een ‘voorlopig karakter’ had. Het beeld zou ‘zo al niet 
omver gestoten, dan toch stellig op talloze punten aangevuld en 
min of meer ingrijpend gecorrigeerd (moeten) worden’.147 Kort na 
verschijning had hij in zijn werkexemplaar dan ook verbeteringen 
aangebracht en tekstinlassen bijgehouden.148 De laatste twee decen-
nia had hij de ontwikkelingen echter niet meer gevolgd en waren er 
tientallen nieuwe deelstudies verschenen. Niettemin ging De Jong 
er in zijn voorwoord van een kwarteeuw later prat op dat zijn ‘alge-
mene conclusies geenszins aangetast’ waren. De universele ‘wet [dat] 
alle buitenlandse agressie begint met een door angst ingegeven aan-
val op de aanhangers van de vijand die in hoofdzaak niets misdaan 
hebben’ had haar geldigheid immers niet verloren.149

Slechts een paar landelijke kranten wezen op de verschijning van 
deze tweede druk, en de regionale pers rakelde opnieuw enkele oude 
weetjes op over de Vijfde Colonne.150 Er was enig gemor dat een on-
gewijzigde druk ongeloofwaardig was, maar de bescheiden oplage 
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van duizend exemplaren was binnen enkele weken uitverkocht. In 
november volgde een derde, die jarenlang uit voorraad leverbaar 
bleef.151 

De Jongs conclusies over de Duitse Vijfde Colonne in Nederland 
zijn nooit weerlegd. De krijgshistorici Herman Amersfoort en Piet 
Kamphuis rekenen in hun standaardwerk (1985) over de strijd om 
Nederlands grondgebied in mei 1940 definitief af met het idee dat 
een werkelijke Vijfde Colonne de snelle Nederlandse militaire ne-
derlaag kan verklaren.152 Kort daarna publiceerde de journalist Loek 
Elfferich zijn geruchtmakende casestudy Rotterdam wordt verraden 
(1990). Hij beweerde op basis van archiefstudie en gesprekken met 
enkele honderden getuigen dat een tweehonderdtal in Rotterdam 
wonende Duitsers die lid van de NsDaP waren een aandeel hadden 
gehad in de val van de havenstad. Elfferichs journalistieke werk vond 
in academische kring geen genade. Amersfoort achtte zijn stelling 
onbewezen.153 Hans van der Pauw concludeerde in zijn uitputten-
de studie over Rotterdam in de oorlogsjaren (2006) dat het Neder-
landse leger op vitale plaatsen maatregelen had getroffen tegen een 
‘niet-bestaande colonne’.154 Enkele jaren eerder waren er dissertaties 
verschenen over Den Haag (1995) en Amsterdam (1998) in de bezet-
tingstijd. Ook in deze steden hadden geruchten en spookbeelden 
gerouleerd, maar reële Vijfde Colonne-activiteiten waren er niet ge-
weest.155
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h O O F D s t U k  1 0

De opdracht

initiële ideeën

De Jong had in het publicatieplan van mei 1948 een vijfdelig samen-
vattend werk over de bezettingsgeschiedenis opgevoerd dat in de 
tweede helft van de jaren vijftig zou moeten zijn voltooid als sluit- 
en pronkstuk van een reeks deelstudies.1 Dit idee voor het Hoofd-
werk stamde uit de oorlog.2 Posthumus had in zijn allereerste nota 
van september 1943 over een op te richten Rijksinstituut voor Oor-
logsdocumentatie al een ambitieus publicatieprogramma geïntrodu-
ceerd. Behalve een tweewekelijkse periodiek, moesten zo’n 25 tot 30 
betrouwbare overzichtswerken over deelonderwerpen verschijnen, 
een schooluitgave voor de jeugd en een biografisch overzicht van de 
oorlogsliteratuur. Het sluitstuk zou bestaan uit een overzichtswerk 
over de vijf bezettingsjaren, met inbegrip van de ‘beide Indiën’. Het 
moest drie delen omvatten van zo’n 600 bladzijden per boekdeel en 
tot stand komen onder supervisie van een vooraanstaand historicus. 
Posthumus dacht aan twee edities: een ‘objectief ’ wetenschappelijk 
werk en een ‘goede populaire verwerking’ die als laag geprijsde ‘volk-
suitgave’ zou worden uitgebracht. Een ‘vertaling – in het Duitsch 
en Engelsch – van het wetenschappelijke of van het populaire werk 
[was] zeker wenschelijk, indien niet nodig’.3 

Tijdens de oorlog was er kortstondig sprake van dat Van Poelje 
deze geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zou schrijven, maar 
mogelijk had Posthumus de topambtenaar met dit vooruitzicht al-
leen maar voor zijn plannen willen winnen. Hij had Romein als au-
teur in het hoofd en bezocht hem in maart 1944 in Bussum.4 Zijn 
gastheer was onder de indruk geraakt van de ‘vitaliteit en verzets-
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geest’ van Posthumus en zei toe ‘de Grote Geschiedenis van de Be-
zetting’ te willen schrijven.5 In het najaar had Romein een voorstel 
gereed waarbij de drie delen fasegewijs zouden verschijnen.6 In het 
eerste jaar na de oorlog moest een Kroniek uitkomen van ongeveer 
200 bladzijden die zou bestaan uit een eenkoloms ‘chronologische 
lijst der gebeurtenissen’ met daarnaast een tweekoloms ‘beredeneerd 
verslag der feitelijkheden’. Deskundigen zouden hieruit systematisch 
geselecteerde ‘feitengroepen’ onderzoeken die twee tot drie jaar later 
zouden verschijnen in een tweede deel, Aspecten, dat ongeveer 500 
bladzijden zou beslaan. In het laatste deel, Geschiedenis, zou de ‘wer-
kelijke geschiedenis van de bezettingstijd’ bieden in ongeveer 300 
bladzijden, waarin ‘de samenhang en betekenis van de nazibezetting 
voor Nederland’ als synthese worden gepresenteerd. Dit laatste werk 
vereiste ‘enige afstand in de tijd’, en Romein voorzag dat met het 
gehele project zeker een jaar of zes gemoeid zou zijn.7

Posthumus maakte in het najaar van 1945 pas bekend dat hij het 
‘groot samenvattend Geschiedwerk’ al tijdens de oorlog had verge-
ven aan Romein. Zijn vroegtijdige eenmansactie zette kwaad bloed 
bij Sneller en Hermesdorf.8 Posthumus was echter niet te vermur-
wen. Hij lichtte toe dat het tijdens de oorlog te gevaarlijk was ge-
weest om hierover uitgebreid te overleggen en Van Poelje en Van 
Haagen waren wel van meet af aan geïnformeerd geweest. In januari 
1946 verzocht Romein als auteur van het Geschiedwerk zitting te 
mogen nemen in het Directorium, maar dit stuitte op onoverkome-
lijke bezwaren bij de beide medebestuursleden van Posthumus. Het 
zou de samenstelling van het Directorium geografisch (twee Amster-
dammers) en politiek (twee socialisten) onevenwichtig maken.9 De 
toekomstig auteur van het Hoofdwerk mocht alleen aanschuiven op 
vergaderingen als zijn project op de agenda stond. Romein voelde 
echter niets voor een bijrol. De patstelling sleepte zich anderhalf jaar 
voort.10

Secretaris De Jong voerde de druk op door op 15 juli 1947 een di-
rectievergadering te beleggen die uitsluitend zou worden gewijd aan 
het Hoofdwerk. Romein werd uitgenodigd een ‘geheel ander plan’ 
op tafel te leggen, aangezien de omstandigheden sinds zijn eerste 
opzet van drie jaar terug ingrijpend waren veranderd.11 De Jong vond 
dat het onderheid tussen feit en synthese ‘helemaal niet deugde’. 
‘Iedere werkelijke goede geschiedenis van een volk in een bepaald 
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tijdperk werpt deze redenering omver’, krabbelde hij in de kantlijn 
van Romeins opzet.12 De scheiding tussen het eerste en derde deel 
was ‘kentheoretisch’ onhoudbaar. ‘Een feit ontleent zijn belang eerst 
aan de plaatsing binnen een bepaald systeem.’13 Een Kroniek, hoe ba-
saal ook van samenstelling, is een interpretatie. ‘Feiten, aspecten en 
synthese’ waren sinds de bevrijding ‘tegelijk en samen gegroeid’. De 
Jongs voorkeur ging uit naar ‘gewone, normale geschiedschrijving 
[…] – zuiver en ongesplitst’.14

Romein gaf te kennen zich niet meer ‘ten volle’ gebonden te voe-
len aan de opdracht, waarna De Jong hem meteen liet weten dat hij 
slechts een ‘eerste kandidaat’ was.15 Romein zag ertegen op de ‘on-
voorspelbare hoeveelheid materiaal’ die voortdurend bleef aangroei-
en, te moeten verhapstukken. Hij moest kiezen of hij dit boek over 
‘De Bezetting’ zou aanvatten of zijn eigen plan ging verwezenlijken 
om een boek te schrijven over ‘de omslag 1900’ in Nederland. ‘Het 
is niet eens twijfel, neen, een dieper sentiment, letterlijk een rade-
loosheid’, somberde Romein in zijn niet gepubliceerde dagboek. Hij 
wekte de indruk overspannen te zijn.16

Hij koos voor het laatste project, dat zijn postuum verschenen 
naoorlogs magnus opus zou worden. Ten vergadering deelde Ro-
mein mee van de opdracht af te zien. De resterende tijd werd er ge-
brainstormd over mogelijke auteurs. Namen voor een eindredacteur, 
rijp en groen, gingen over tafel. Romein opperde professor Brandt 
uit Utrecht. Hermesdorf gaf de voorkeur aan de (op dat moment 
nog) ‘leraar L.J. Rogier’, die Romein als ‘te wijdlopig’ afserveerde. 
De Jong meende dat Rüter een aanbod als hoofdredacteur van het 
Geschiedwerk niet zou afslaan na voltooiing van zijn monografie 
over de Ns.17

Drie weken later schreef Romein aan Posthumus dat hij de func-
tie van hoofdredacteur bij nader inzien toch ambieerde. De moei-
lijkheden hadden hem na de vergadering ‘meer een spoorslag dan 
een rem’ geleken.18 Hij meende dat hij de delen Kroniek en Aspecten 
uitstekend kon delegeren, waarna hijzelf alleen maar de Geschiedenis 
hoefde te schrijven. Romein stelde het RvO drie harde voorwaarden: 
hij moest benoemd worden als voorzitter van een op te richten Raad 
van Redactie, het Directorium moest vrijstelling voor hem bepleiten 
voor zijn professoraatverplichtingen bij de Gemeente Universiteit, 
en hij eiste dat hij het ‘oorlogsboek’ geheel volgens eigen werkplan 
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mocht schrijven.19 Sneller en Hermesdorf weigerden deze eisen in te 
willigen. De Jong lichtte later toe dat hij zich ook ‘geen seconde’ had 
kunnen voorstellen dat de beide confessionele directeuren marxis-
tisch georiënteerde geschiedschrijving zouden hebben geaccepteerd. 
Romein bedankte voor de eer en zou verder geen enkele bemoeienis 
meer hebben met publicaties van het Rijksinstituut.20 Na drie jaar 
van slepende betrokkenheid viel Romein medio 1947 voorgoed uit 
de gratie op het instituut. 

Vanaf september 1947 volgde nog eens een periode van drie jaar 
moeizame besluitvorming over beoogde auteurs. De Jong integreer-
de het synthetische deel dat Romein kortweg ‘Geschiedenis’ had ge-
noemd als Hoofdwerk in zijn strategisch publicatieprogramma van 
het voorjaar van 1948. Het onderling verdeelde Directorium – naast 
levensbeschouwelijke gevoeligheden waren er ook tal van persoonlij-
ke antipathieën – miste echter slagkracht, en Posthumus informeer-
de de Commissie van Advies dat het aangekondigde Hoofdwerk 
‘niet per se onder eenhoofdige leiding’ tot stand hoefde te komen.21 
Eind dat jaar kondigde het Directorium aan pas over een jaar een 
besluit te zullen nemen over het auteurschap van het Hoofdwerk.22 
Eerst moesten alle monografieën die als bouwstenen zouden dienen 
voor het samenvattend Geschiedwerk zijn toegewezen aan auteurs. 
Bij gebrek aan een gedeelde visie was het een aantrekkelijke optie 
om dit reuzenproject aan meerdere auteurs toe te kennen.23 Dat ver-
schafte ieder de mogelijkheid zijn voorkeurkandidaat naar voren te 
schuiven. Er werd echter gevist in een kleine vijver. Uit de selecte 
kring van gevestigde historici trad niemand naar voren die als eind-
redacteur kon fungeren. 

De Jong deed een poging het project vlot te trekken door op 
eigen initiatief een nota op te stellen over dit project dat ‘het hoge 
doel [belichaamt] waar van meet af aan naartoe is gewerkt’.24 De be-
langrijkste reden dat hij deze discussie op de agenda zette, was dat 
hij geen eindredacteur wenste maar slechts één auteur, terwijl het 
Directorium meerdere auteurs nastreefde. De Jongs kernargument 
was dat eenheid van compositie en stijl uitsluitend kon worden ge-
garandeerd als een enkele auteur tekende voor het geheel. Hij on-
derbouwde zijn positie met tal van nevenargumenten. Het Hoofd-
werk moest de contemporaine geschiedschrijving stimuleren, die 
‘in Nederland vergeleken met andere landen zwak beoefend’ werd.25 
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‘Niet alleen de auteur, onze gehele instelling zal zich eerst in dat Ge-
schiedwerk ten volle kunnen ontplooien, zoals zij ook eerst met dat 
Geschiedwerk een werk kan vervaardigen dat ver buiten de weten-
schappelijke kringen zijn invloed kan doen gelden.’26 Hij opteerde 
nadrukkelijk voor vaderlandse geschiedschrijving. Het RvO paste 
bescheidenheid in vergelijking met de ambitieuze internationaal op-
gezette onderzoeksprogramma’s die in Engeland en Amerika waren 
geëntameerd. Het Hoofdwerk moest de geschiedenis van ‘bezet ge-
bied in engere zin’ behandelen en alleen ‘in hoofdtrekken’ aandacht 
besteden aan Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Er 
was voor de Japanse bezetting in Azië nu eenmaal minder materiaal 
aanwezig dan voor de Duitse bezetting van Nederland. Het woord 
‘koninkrijk’ zou dan ook juist niet in de titel moeten worden opge-
nomen; de ‘veel lossere titel Geschiedenis van Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog voldeed volgens hem beter.27

Opvallend is dat De Jong medio 1949 al een chronologische opzet 
presenteerde in twaalf delen, die – met uitzondering van de delen 13 
en 14 waarvoor het idee pas ontstond toen hij met schrijven was be-
gonnen – met een iets andere indeling in tijdvakken vrijwel overeen-
kwam met de uiteindelijke twaalf delen van Het Koninkrijk.28 In de 
nota bedoelde hij met ‘delen’ echter nog geen ‘afzonderlijke boekde-
len’. Hij koerste op een omvang die hij in zijn publicatieschema van 
mei 1948 had aangehouden: vijf boekdelen van ieder zo’n 320 blad-
zijden.29 Veertig jaar later zou De Jongs levenswerk in paginaomvang 
het tienvoudige beslaan.

een moeizAme gelegenheidSoPloSSing

Voordat het zover was, zou dit prestigieuze project nog een geheel 
andere wending nemen. Ondanks De Jongs argumenten kwam het 
niet tot de benoeming van een enkele auteur. In september 1949 
nam Sneller de voorzittershamer over van Posthumus. Hij stond 
een daadkrachtig beleid voor. Een maand later reageerde de nieuwe 
voorzitter met een tegennota waarin hij bepleitte dat het Hoofdwerk 
geschreven diende te worden door historici die de drie hoofdstro-
mingen van het Nederlandse volk vertegenwoordigden. Elk diende 
een tijdvak van de oorlog voor zijn rekening te nemen. Het eerste 
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deel zou de voorgeschiedenis behandelen tot en met de Nederlandse 
capitulatie, het middendeel zou lopen tot aan de geallieerde invasie 
en het derde deel zou gaan over het laatste oorlogsjaar. Hermesdorf 
zei er van harte mee in te stemmen als de inmiddels als hoogleraar 
benoemde L.J. Rogier, de geschiedschrijver van de katholieke eman-
cipatie bij uitstek, een van de auteurs zou worden. Sneller schoof 
zijn protestantse collega aan de Vrije Universiteit, T.P. van der Kooy, 
naar voren. Deze zou echter afvallen toen hij in oktober 1951 toetrad 
tot het Directorium.30 

De Jong pushte namens de humanistische (lees: de socialistische 
en liberale) zuilen A.J.C. Rüter, die echter niet voor een auteurschap 
voelde zolang hij nog bezig was met zijn tijdrovende monografie 
over de Ns. De Jong liet de directeuren hierover echter in het on-
gewisse in de stille hoop Rüter op een later moment alsnog te kun-
nen overtuigen.31 Vlak voor de jaarwisseling verwittigde Sneller de 
net aangetreden minister Rutten alvast dat de voordracht voor het 
Hoofdwerk met drie auteurs van uiteenlopende levensbeschouwin-
gen op stapel stond. De definitieve beslissing over deze opzet werd 
uitgesteld tot Van Winter begin 1950 aantrad tot het Directorium.32 

Op de eerste voltallige Directorumvergadering van januari 1950 
gaf De Jong zijn streven naar een enkele auteur voor het gehele werk 
op. Hij hield wel zijn kritiek staande dat Sneller te veel een algeme-
ne geschiedenis nastreefde in plaats van een vaderlandse. De Jong 
vond dat er nadrukkelijk voor een nationale invalshoek moest wor-
den gekozen. De voorbereiding van zijn conferentie van september 
1950 ‘World War II in the West’ hadden hem eens te meer duidelijk 
gemaakt dat het Rijksinstituut niet bij machte was een originele bij-
drage te leveren aan het internationale onderzoek. In Van Winter 
vond De Jong een medestander om een nationale geschiedschrijving 
na te streven ‘waar het volk zich in kon herkennen’.33

Drie weken later legde De Jong een schema met onderwerpen op 
tafel aan de hand waarvan de aan te stellen auteurs hun inhoudelijke 
bijdragen op elkaar konden afstemmen.34 Het was een ingenieuze 
matrix met de horizontale as als tijdlijn. Op de verticale as groe-
peerde hij kolommen met overkoepelende thema’s in zeven sectoren, 
waarin steeds vier hoofdgroepen voorkwamen: (I) inheemsen, (II) 
nationaalsocialisten, waaronder de Nsb, (III) groepen in het dagelijks 
leven en (IV) het verzet. Elke auteur moest deze vier hoofdgroepen 
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binnen zijn tijdvak systematisch behandelen, zodat de eenheid van 
het Hoofdwerk tijdens het onderzoek- en schrijfproces gegarandeerd 
werd. Voor elk van de drie tijdvakken wilde De Jong een aparte ad-
viescommissie oprichten die vakinhoudelijk en politiek draagvlak 
moest bevorderden en nieuwe fondsen zou aanboren. Hij voorzag 
dat dit ambitieuze project niet binnen een decennium – in 1950 
werd ervan uitgegaan dat het Geschiedwerk tussen 1953 en 1958 zou 
verschijnen – voltooid zou zijn.35

De ongeduldige Sneller lanceerde in de volgende vergadering 
een nieuwe aanpak met ditmaal een indeling in vier chronologi-
sche perioden. Hij imponeerde zijn collega’s door aan te kondigen 
zelf ook een deel voor zijn rekening te willen nemen. De nuances 
van De Jongs doordachte nota’s en schema’s van 6 juli 1949 en 8 fe-
bruari 1950 werden ondergesneeuwd door de simplistische plannen 
die Sneller in augustus 1949 en maart 1950 uit zijn mouw schudde. 
Niettemin overtuigde De Jong met zijn daadkrachtige aanpak zijn 
twee medebestuurders die ook vonden dat er vier auteurs aangesteld 
moesten worden.36

De secretaris kweet zich dienstbaar, maar zeker niet con amore, 
van zijn taak geschikte kandidaten te benaderen. Sneller trok zich 
in april 1950 wegens gezondheidsproblemen terug als auteur. Hij 
schoof dr. J.C.H. de Pater naar voren, docent aan een Haags gym-
nasium. Rogier had al toegezegd mee te willen doen als auteur.37 De 
werving stagneerde bij Rüter die het auteurschap niet ambieerde, 
temeer daar hij zich niet met de voorgestelde taakverdeling kon 
verenigen.38 De werkelijke reden was dat het volstrekt niet boterde 
tussen hem en de calvinistische Sneller.39 Net als bij de verdeling 
van de monografieën in juli 1947 passeerden weer vele namen de 
bestuurstafel.40 Geyl viel af; los van het feit dat hij geen tijd had, 
meende het Directorium – opvallend genoeg – dat hij niet gewend 
zou zijn op basis van archiefmateriaal te werken. Romein was gezien 
de eerdere aanvaringen niet geschikt en P.J. Bouman van de Rijks-
universiteit Groningen was ‘te sociologisch georiënteerd’. De jurist 
H.R. Hoetink was ‘geen goed beschrijvend historicus’. Presser was 
‘een eenling met een ‘anti-these geest’ die zou gedijen bij een eigen 
aanpak, maar hij zou moeilijkheden opleveren in de samenwerking. 
De liberaal I.J. Brugmans uit Amsterdam bleek Nederlands-Indië te 
ambieren, de kolonie waar hij jarenlang had gewoond.41 Uiteinde-
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lijk werd C.D.J. Brandt uit Utrecht de vierde auteur, hoewel Sneller 
deze gematigde sociaaldemocraat eigenlijk onacceptabel vond.

In de vergadering van de Commissie van Bijstand van september 
1950 vroeg men zich af of de verhouding auteur-Directorium verge-
lijkbaar was met de relatie tussen promovendus-promotor. Zou een 
gevestigd hoogleraar-historicus zijn manuscript werkelijk willen bij-
stellen als collega-hoogleraren in het Directorium dit van hem eis-
ten? Sneller relativeerde dat het ging om ‘geschiedschrijving en geen 
geschiedvorsing’. Er werd ‘niet aan teamwork gedacht, maar wel aan 
voortdurend overleg’. Het Hoofdwerk was ook niet bedoeld voor de 
‘koks’, maar voor het grote publiek.42 Sneller overtuigde de commis-
sie van zijn opzet in wat zijn laatste vergadering zou blijken te zijn.

De Jong vroeg Van der Leeuw, die als assistent voor dit project 
zou worden ingeschakeld, Van Winter als nieuw bestuurslid er nog 
eens nadrukkelijk op te wijzen hoe veeleisend het onderzoek voor 
het Hoofdwerk zou zijn. De nuchtere onderzoeker bepleitte inten-
sieve coördinatie met de toekomstige auteurs over het vooronder-
zoek dat nog maar in de kinderschoenen stond. ‘Vooral op terreinen 
waar de legende en het gerucht welig tieren, bijvoorbeeld Politie, 
Winterhulp, Economische Collaboratie’, diende nog veel voorwerk 
verricht te worden, wilde het Hoofdwerk ‘een wetenschappelijk ver-
antwoorde publicatie worden en niet een verbeterde editie van On-
derdrukking en Verzet of Je maintiendrai’.43 

Begin januari 1951 ondernam De Jong een laatste poging om 
de opzet van het Hoofdwerk om te buigen naar een levensvatbaar 
model. Hij riep de zes wetenschappelijke stafleden van het RvO bij-
een.44 De Jong vreesde een ‘verbrokkeld werk’ en overtuigde allen 
dat het samenvattend Geschiedwerk systematisch en niet chronolo-
gisch opgezet diende te worden. Van Winter – nog maar amper in 
functie – viel Sneller echter niet af. De bezwaren van de staf vielen 
hem ‘niet licht’, maar de synthese zou bij een systematische benade-
ring verloren gaan. ‘Visie op samenhang krijgt men op ogenblikken 
van inspiratie’, hoopte Van Winter.45

Dinsdagmiddag 9 januari 1951 nam De Jong met bezwaard hart 
de taakverdeling met de beoogde auteurs door. Brugmans deed het 
interbellum tot en met de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 
en de ‘lotgevallen van de Nederlanders’ tijdens de oorlog in Neder-
lands-Indië, Suriname en de Nederland Antillen. De confessionele 
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auteurs De Pater en Rogier tekenden voor de Nederlandse bezet-
tingsperiode tot aan D-Day of Dolle Dinsdag, de meningen daar-
over liepen nog uiteen. Brandt zou het laatste oorlogsjaar tot en met 
de Duitse capitulatie beschrijven.

Voorzitter Hermesdorf droeg deze vier ‘alleszins bekwame his-
torici, figuren ook van wie men mag aannemen, dat zij binnen de 
gestelde termijn de hun op te dragen taak zullen kunnen voltooien’, 
op 13 januari 1951 voor aan staatssecretaris Cals. Dit auteurscollectief 
was een zuivere afspiegeling van de toenmalige verzuilde samenle-
ving en vertegenwoordigde dus de gehele natie. De Commissie van 
Bijstand had unaniem positief geadviseerd.46 De vier auteurs werden 
tegen een jaarlijks honorarium van 3000 gulden per auteur voor zes-
enhalf jaar aangesteld – vanaf juli 1951 tot eind 1958, toen Oorlogs-
documentatie werd opgeheven.47 Het totaalbudget van 78.000 gul-
den (viermaal 19.500 gulden) viel onder het NsF-budget, en daarom 
hoefde Cals dit niet nader op de rijksbegroting te verantwoorden. 
Hij zette op 19 april 1951 zijn handtekeningen onder de ‘feitelijke 
overeenkomst, getroffen tussen U en de Staat der Nederlanden, ten 
deze vertegenwoordigd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie’.48 

De vier auteurs begonnen hun werkzaamheden per 1 juli 1951. 
De werktitel luidde, zoals De Jong in zijn nota van juli 1949 had 
aangedragen: De geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog.49 De persklare kopij van het laatste deel diende uiterlijk 30 
september 1958 te worden opgeleverd.50 De taaie discussie die van 
najaar 1949 tot begin 1951 werd gevoerd, was – tegen de zin van De 
Jong – vernauwd tot een simpele gelegenheidsoplossing, waarbij het 
omvangrijke project verkaveld was onder afzonderlijke auteurs. De 
Jong monitorde de voortgang als informeel eindredacteur en stuur-
de de auteurs ongevraagd onderzoeksrapporten toe. Eind 1951 ver-
zuchtte hij cynisch tegen het Directorium dat voortgang zou uit-
blijven zolang de auteurs ‘met elk been en met hun linker arm aan 
andere taken bezig zijn en met hun rechterhand één keer per week 
het Hoofdwerk schrijven’. Adjunct-chef Cohen viel De Jong bij: de 
auteurs waren volgens hem onvoldoende ingewerkt in de voor hen 
volstrekt nieuwe stof.51 Het bestuur voelde zich echter niet geroepen 
disciplinerende maatregelen te treffen jegens hun collegae-hooglera-
ren, omdat ze nog maar een halfjaar bezig waren. 



263

De Jong zette de auteurs aan tot nauwere samenwerking met de 
RvO-staf. Sinds januari 1952 waren er maandelijkse ‘maandagavond-
bijeenkomsten’ waarin stafleden presentaties hielden met aanslui-
tend de gelegenheid tot discussie tussen staf, auteurs en aanwezige 
Directoriumleden. Steeds was er wel een van de auteurs ziek of af-
wezig wegens ‘drukke ambtsbezigheden’. De Jong wees elke auteur 
een eigen assistent toe, maar gerichte opdrachten bleven uit.52 De 
staf bracht de bezettingsperiode gedetailleerd in kaart op ‘groene’ 
schema’s waarin voor tientallen sectoren van politiek, geestelijk en 
maatschappelijk leven de voornaamste gebeurtenissen, personen en 
bronnen werden gerangschikt.53 De auteurs toonden weinig interes-
se in deze anatomische les over de bezettingsperiode.

Om ‘dubbel werk’ te voorkomen, begon De Jong de interne serie 
Notities voor het Geschiedwerk. De voorstudies kanaliseerden de in-
tern verworven kennisgroei. In 1951 waren er vier papers uitgebracht 
en in 1952 werden er liefst 34 opgeleverd.54 De serie, die tot in de 
jaren tachtig werd voortgezet, zou uiteindelijk 159 papers tellen. Drie 
topauteurs tekenden voor meer dan de helft van de output: Van der 
Leeuw schreef een vierde van de titels, Cohen een zesde en De Jong 
nam een achtste voor zijn rekening.55 Het maakte pijnlijk duidelijk 
dat de expertise van de interne staf de fragmentarische kennis van de 
externe auteurs verre overtrof. 

Toen Rogier in het voorjaar van 1952 te kennen gaf voorkeur te 
hebben voor een systematische taakverdeling boven zijn chronolo-
gische pakket, haalde De Jong zijn tweede plan uit maart 1950 weer 
van stal. Het leidde ertoe dat de chronologische aanpak eind 1952 
werd ingewisseld voor thema’s die de vier auteurs voor de gehele oor-
logsperiode zouden beschrijven. Brandt ging politiek en verzet doen, 
Rogier zou zich gaan buigen over de culturele en geestelijke aspec-
ten, De Pater kreeg de Duitsers en de Nsb, en Brugmans beschreef 
het voorspel, Londen en de overzeese gebiedsdelen. Brandt deed dus 
de ‘goeden’, Rogier het ‘volk’, De Pater de ‘slechten’ en Brugmans 
bleef zoals altijd zijn eigen gang gaan. De enige verbetering was dat 
De Pater een dag op het instituut doorbracht en voorstudies begon 
aan te leveren voor de Notities voor het Geschiedwerk.56

De Jong laste op 9 maart 1953 een speciale directievergadering 
in met de auteurs. Hij bepleitte dat de auteurs de komende twee 
jaar liefst drie dagen per week aan het project zouden gaan besteden. 
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Rogier verzette zich tegen dit opdringerige voorstel en achtte zich 
als hoogleraar ‘niet gerechtigd’ zijn universiteit te vragen dit offer te 
brengen. Zijn medeauteurs vielen hem bij en de directieleden vielen 
hun geachte confrères niet af.57 Een halfjaar later bezigde de altijd zo 
bedaarde Bolkestein als voorzitter van het College van Bijstand in 
zijn laatste vergadering dreigende taal. De auteurs moesten weten 
dat hun tot dan toe voltooide manuscript zou toevallen aan de staat 
in het geval zij in gebreke zouden blijven.58 De Jong wist als een van 
de weinigen dat dit een loos dreigement was; er stond immers nog 
geen letter van het Hoofdwerk op papier.

een StrAtegiSche zet

De Jong trok aan een dood paard. Verder doormodderen was dwaas-
heid, maar niemand intervenieerde. Drie van de vier auteurs staken 
onvoldoende tijd in hun opdracht en de opdeling van het manus-
cript in vier ongelijkwaardige porties vormde geen geïntegreerd ge-
heel. Begin 1953 had Hermesdorf De Jong al eens verzocht of hij ‘als 
ordende spil in dit alles geen belangrijke verbetering kon brengen’. 
Hij was echter net begonnen met het schrijven van zijn proefschrift 
en hij liet Hermesdorf weten dat hij pas daarna meer tijd aan het 
Geschiedwerk kon besteden.59 

Van der Leeuw herinnerde zich dat De Jong en hij in de loop van 
dat jaar ‘in een niet heel ernstig gemeend gesprek’ becijferden dat als 
zij ‘de nog steeds geldende einddatum van 1958’ wilden halen er ‘in 
de laatste jaren zo hard gewerkt zou moeten worden, dat de staf elke 
dag het materiaal voor een of meer paragrafen op tafel moest zien te 
brengen. Dat zou dan de volgende morgen door De Jong gelezen en 
met de staf besproken worden, waarna hij ’s middags de paragraaf 
kon dicteren.’60 Hij verwachtte dat alleen De Jongs meesterhand het 
Hoofdwerk nog vlot kon trekken.

De Jong zelf herinnerde zich later dat hij voor het eerst Sijes toe-
vertrouwde dat hij het ‘gevoel [had] dat ik, zoals de zaken zijn, de 
enige ben die dit werk tot een goed einde kan brengen. Het zal heel 
veel werk worden maar ik zie daar niet tegen op en ben bereid het te 
doen’.61 Het is niet vast te stellen wanneer deze gedachte postvatte; 
mogelijk was het in de tweede helft van 1953 en op zijn laatst in het 
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voorjaar van 1954. Pas nadat De Jong in november was gepromo-
veerd, kon hij deze ambitie actief gaan nastreven.

Het begon ermee dat hij in het slotwoord van het jaarverslag over 
1953 een precaire toekomst verwoordde. Hij vreesde dat vanwege ge-
stegen prijzen en salarisstijgingen het in 1948 toegekende totaalkre-
diet van anderhalf miljoen gulden uit de NsF-pot tekortschoot om 
de exploitatie te dekken. Bovendien waren de werkzaamheden om-
vangrijker dan voorzien. Ze zouden niet gereedkomen op de afge-
sproken liquidatiedatum van 1 januari 1958.62 Tegelijkertijd werkte 
hij de nota ‘Terugblik en perspectief ’ uit die op 12 januari 1954 werd 
goedgekeurd door het Directorium. Hierin werd de minister van 
Onderwijs verzocht het instituut te laten voortbestaan tot 1 januari 
1961, de periode die De Jong al eerder had voorgesteld, maar die des-
tijds was ingekort door de strenge rekenmeester Lieftinck.63 Die drie 
extra jaren waren nodig om het ‘synthetisch wetenschappelijk werk’ 
over de bezettingsgeschiedenis te schrijven dat ‘een blijvende more-
le kracht ten goede in het volksbestaan’ moest bewerkstelligen.64 In 
de nota maakte De Jong het Hoofdwerk tot het strategisch parade-
paardje van Oorlogsdocumentatie. Deze kostbare schat was noch-
tans uitbesteed aan externe auteurs, maar hoorde als kernactiviteit 
thuis binnen de muren van het instituut. 

De Jong overzag het speelveld. Er waren vijf partijen van belang-
hebbenden en besluitvormers. De auteurs moesten naar de periferie 
worden gedrongen ten koste van de positie van de kundige en ge-
motiveerde wetenschappelijke staf die het Hoofdwerk toegewezen 
moest krijgen. Hij moest de drie Directoriumleden zover zien te 
krijgen deze ingrijpende beslissing te nemen. De dertien leden van 
de Commissie van Bijstand moesten er zo laat mogelijk bij worden 
betrokken om te voorkomen dat er een politieke slangenkuil zou 
ontstaan. Ten slotte was het van cruciaal belang dat de minister van 
Onderwijs als hoogste politieke besluitvormer inzag dat dit strategi-
sche project op nieuwe leest moest worden geschoeid. 

Op 2 september 1953 had De Jong al in een brandbrief aan het 
Directorium gemeld dat het misloopt met het Geschiedwerk ‘zoals 
de zaken er nu voorstaan, […], hetzij wat de kwaliteit, hetzij wat 
de tijdsduur aangaat’.65 Op 23 november 1953 belegde hij een lang-
durige auteursvergadering die ertoe leidde dat er vanaf januari 1954 
wekelijks op maandagmiddag om halftwee werd vergaderd met de 
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vier auteurs onder leiding van De Jong en Cohen, terwijl de overi-
ge wetenschappelijke staf op afroep bechikbaar was.66 Drie van de 
vier auteurs zeiden aanvankelijk toe om twee dagen per week op het 
instituut aan het project te komen werken; alleen Brugmans kon 
dit ‘twee-dagen plan’ pas in 1956 in zijn agenda inpassen. Brandt en 
Rogier verzaakten echter alweer binnen een maand.

Op 28 januari 1954 raadpleegde De Jong Cohen in wat hij een 
‘vijf voor twaalf gesprek’ noemde. Hij schilderde hem een zwart 
scenario voor ogen waarin hij in zijn twee weken eerder verstuur-
de nota ‘Terugblik en perspectief ’ al op had geanticipeerd. Den 
Haag zou wel eens kunnen besluiten de formele liquidatie van het 
RvO per 1 januari 1958 twee jaar naar voren te halen, aangezien de 
monografieën – met uitzondering van die van Presser over de Jo-
denvervolging – in 1956 zouden worden voltooid. De Erelijst van 
Gevallenen werd in mei 1955 opgeleverd.67 Collectiebeheer en -be-
schrijving werden in Den Haag te weinig op waarde geschat, net 
zomin als de dienstverlening van het instituut. De archivalia konden 
met een pennenstreep van een ambtenaar worden verplaatst naar het 
Algemeen Rijksarchief. Dan zou Dolf Cohen met zijn medewerkers 
bij de Rijkscommissie voor Bronnenpublicaties worden onderge-
bracht.68 De afdeling Bronnenpublicaties was echter van groot be-
lang voor de academische status van het RvO en mocht niet verloren 
gaan. 

Beide heren waren het er ook over eens dat er intern zes senio-
ronderzoekers waren die het werk van de vier auteurs konden over-
nemen. Behalve hen beiden waren dat J.R. de Groot en Els Frae-
nckel-Verkade van Cohens bronnenafdeling en Ben Sijes en Hans 
van der Leeuw die onder De Jongs hoede werkten. Cohen beaamde 
dat hij een hoofdstuk waar De Pater al maanden op zat te ploeteren 
‘zo uit zijn mouw’ kon schudden. De Jong schatte in dat nog ‘drie 
jaar materiaal verzamelen en beschrijven nodig was om het Hoofd-
werk “met z’n allen” in nogmaals drie jaar’ te schrijven. Dat zou Den 
Haag moeten kunnen overtuigen van januari 1961 als liquidatieda-
tum. Wat De Jong betreft, konden de auteurs voor een jaarlijkse 
vergoeding van f 500,- het wetenschappelijk toezicht op dit project 
uitoefenen. Brugmans zou een apart honorarium toegekend moeten 
krijgen om de hoofdstukken over de Oost en de West te schrijven, 
een materie die hij als enige beheerste.69
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Een week later gooide De Jong zijn hele gewicht in de strijd in de 
directievergadering: ‘Het Geschiedwerk wordt nu geschreven of het 
wordt nooit geschreven’, doordrong De Jong de directeuren van de 
urgentie. Het instituut vormde een unieke constellatie, want nergens 
elders was een groep collega’s te vinden die over zoveel parate kennis 
van de bezettingsgeschiedenis beschikte en er waren grote fondsen 
beschikbaar om dit onderzoek voort te zetten. Zoals het nu ging, 
lukte dat niet. Het instituut had nu veel weg van een ‘fabriek waar 
grote hoeveelheden grondstof binnenkomt, die tot halffabricaat 
wordt verwerkt, maar het productieproces hapert’. De praktijk van 
de afgelopen vier jaar had uitgewezen dat auteurschap en volledig 
hoogleraarschap onverenigbaar zijn. Er stak ‘welhaast een onzede-
lijk element [om de auteurs] voor een aanzienlijk honorarium werk 
te laten verrichten onder omstandigheden die welslagen onmogelijk 
maken’. De auteurs zagen het Hoofdwerk als een ‘besogne’, terwijl 
het niets minder was dan een ‘alles in beslag nemende levenstaak’.70

De Jong bracht als oplossing in om de staf het samenvattend 
Geschiedwerk te laten schrijven onder supervisie van de auteurs; 
Cohen, Sijes, Van der Leeuw, Fraenckel-Verkade, De Groot en hij-
zelf zouden ‘stellig een beter boek schijven dan enige uit de staf te 
vormen combinatie’. Het zou voor hem persoonlijk ook een wijzi-
ging brengen ‘in het karakter van zijn huidige werkzaamheden waar-
in hij het bezit van een eigen geestelijke taak mist’. Hij twijfelde of 
hij deze schijftaak na ‘zeer rijp overleg’ wel ambieerde. Hij wilde zijn 
horizon wel eens verbreden na ‘bijna veertien jaar [sinds ’40] met 
oorlogsgeschiedenis bezig te zijn geweest’. Andere tijdperken lonk-
ten. Als men erop aandrong zou hij echter ‘zes jaar verdere arbeid’ 
wel aandurven, ‘mede in het besef dat het werk van het Instituut dan 
de afsluiting krijgt waar altijd naar gestreefd is’.71 

Hij deinsde ervoor terug als hem ‘een grotere taak zou toevallen’ 
op het instituut. ‘Zou het Geschiedwerk tien tot vijftien jaar vergen 
– ik zou de taak weigeren. Zolang wil ik mij niet binden.’72 Zijn ge-
veinsde bescheidenheid kan worden geïnterpreteerd als een verkapte 
interne sollicitatie om het Hoofdwerk te mogen schrijven. Zo be-
greep Hermesdorf het althans, die had geopperd of De Jong het boek 
‘zelf ’ niet zou kunnen schrijven met supervisie van de auteurs.73 De 
Jong had er ontwijkend op gereageerd: ‘Een eenvoudige oplossing is 
er misschien niet.’74 Van der Kooy vond dat er ‘nog wel tussenstati-
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ons’ zijn voordat een auteurswisseling nodig was.75 Van Winter vroeg 
Cohen of hij zich kon voorstellen ‘dat de staf zou schrijven met de 
auteurs als een “Raad der Ouden”’. De Jong notuleerde dat Cohen 
‘niet met een eenduidig “ja” of “neen” [antwoordde], doch wel meer 
met “ja” dan met “neen”.’76 Ongetwijfeld had hij gehoopt dat zijn 
adjunct-chef hun tevoren gezamenlijk doorgesproken alternatieve 
plan fermer zou hebben ondersteund. 

Het draaide erop uit dat Hermesdorf De Jong vroeg de ‘uiterst 
benauwende situatie’ nogmaals informeel met de auteurs te bespre-
ken. De immer loyale secretaris stribbelde tegen, want hij had de 
auteurs al zo vaak vergeefs gemaand. Deze boodschap overbrengen 
stond gelijk aan ‘een voetbal binnendragen op een eierlepeltje’. Hij 
zag er niets in, maar beloofde desondanks de ‘alarmerende situatie’ 
in het eerstvolgende maandagmiddagoverleg met de auteurs aan de 
orde te stellen. Ze reageerden zoals verwacht: Brandt pessimistisch, 
Rogier geïrriteerd, Brugmans afhoudend en De Pater hield zich 
stil.77 

Na veel duwen en trekken kwam er in april 1954 met goedkeu-
ring van het Directorium toch een nieuwe constructie tot stand. 
Cohen accepteerde de ‘dubbele taak’ dat drie medewerkers van zijn 
afdeling Bronnenpublicaties tevens onderzoek- en schrijfwerk voor 
het Geschiedwerk gingen verrichten. De Jongs stafleden zouden ook 
hoofdstukteksten gaan schrijven. De eindredactie bleef echter bij 
de auteurs, die opnieuw beloofden twee dagen per week aanwezig 
te zullen zijn. Hermesdorf en Van der Kooy hadden vertrouwen in 
deze nieuwe taakverdeling, maar Van Winter neigde naar De Jongs 
voorkeur voor een rigoureuzere ingreep. De Jong behield funda-
mentele twijfels, maar gunde dit ‘nieuwe systeem’ een ‘fair chance’.78

Een opsteker was dat minister Cals op 15 februari 1954 gunstig 
had gereageerd op De Jongs fraaie beloften over het Hoofdwerk in 
zijn nota ‘Terugblik en perspectief ’. De bewindsman was ‘in be-
ginsel bereid tot het zoeken naar nieuwe wegen voor een ruimere 
financiële basis’.79 De Jong liet de minister weten dat hij de extra 
drie jaar ‘niet zonder aarzeling’ had begroot en dat deze termijn niet 
opgevat moest worden als garantie, maar een ‘uitdrukking van onze 
wil’. Er was nog eens 1.175.000 gulden benodigd boven op de ander-
half miljoen NsF-gelden die reeds waren toegezegd. Het was De Jong 
inmiddels ook bekend dat de Directeur van de Rijksbegroting, dhr. 
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D.J. Gerritsen, wilde meewerken aan de verhoogde financiering. De 
voorzitter van de Algemene Rekenkamer, Van der Tempel, was even-
eens welwillend. Zij richtten zich op de twee inspecteurs die begin 
juni 1954 de financiële administratie van Oorlogsdocumentatie had-
den doorgelicht. Die hadden gerapporteerd dat de medewerking 
van De Jong ‘boven alle lof verheven’ was en dat de werkzaamheden 
van het RvO ‘omvangrijker waren dan gedacht’.80

nu of nooit

Het breekpunt met de auteurs kwam in mei 1954 toen Brugmans 
aankondigde het komend collegejaar te willen doceren in de Ver-
enigde Staten. Het Directorium ontraadde de minister hiervoor toe-
stemming te verlenen, maar Brugmans kreeg op 14 juni 1954 toch 
bijzonder verlof toegekend. De Jong verzuchtte in de directieverga-
dering dat hij nog nooit van zijn leven ‘een zo groot deel van mijn 
energie heb moeten geven aan een plan waar ik met zoveel twijfel 
tegenover sta’. Maandagmiddag 5 juli sprak Sijes apart met Brandt 
die hij het beste kende. Deze bleek te porren voor het idee dat het 
schrijverscollectief adviseur zou worden. Die middag trok Brandt 
De Jong aan zijn mouw met de mededeling dat hij hem volgende 
week ‘vertrouwelijk’ wilde spreken ‘over de situatie waarin zich het 
Geschiedwerk bevond’. Het was nu of nooit voor De Jong die op 
zaterdag 10 juli 1954 een brandbrief richtte aan het Directorium.81

Hij deed hierin minutieus verslag van de immer voortdurende 
stagnatie sinds hij een halfjaar geleden in de directievergadering de 
stormbal had gehesen. Hij werkte met de ‘moed der wanhoop’ aan 
een project waarbij de auteurs ondermaats presteerden. Van de we-
tenschappelijke staf kon ‘menselijkerwijze’ niet meer worden ver-
wacht dat ze ‘met de vereiste toewijding’ bleven meewerken. Als dit 
Hoofdwerk in de huidige opzet ooit nog zou verschijnen, zou het 
een ‘relatief chaotisch en stellig onevenwichtig geheel worden – een 
geheel dat wel gecorrigeerd, maar ten slotte niet herschreven kan 
worden’.

Hij confronteerde het Directorium nog eens met de verwachte 
omvang. Zijn Je maintiendrai zou, als het ooit in vijf delen was ver-
schenen, 800.000 woorden hebben geteld. Onderdrukking en verzet, 
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een chaotisch geschreven werk dat op onvoldoende bronnenonder-
zoek berustte, bestond uit circa 1,5 miljoen woorden. In het Hoofd-
werk dienden de resultaten van de PEC ’40-’45 en het werk van de 
krijgsgeschiedkundige afdelingen van de Generale Staf over de mili-
taire gebeurtenissen van de meidagen van 1940 te worden verwerkt, 
waardoor het de 2 miljoen woorden zeker zou overschrijden.

Aan het eind van zijn zes pagina’s tellende brief deed De Jong een 
‘concreet voorstel, dat mij in feite reeds vele maanden bezig heeft 
gehouden’. De enig denkbare uitweg was om één fulltime auteur 
voor het werk aan te wijzen. De vereiste ‘vlotheid van componeren’ 
is nu eenmaal een ‘zeer persoonlijke aangelegenheid’. Deze auteur 
– De Jong liet het aan Directorium om zijn naam hier in te vullen – 
moest naar eigen inzicht leden van de staf kunnen inschakelen. Sijes 
en Van der Leeuw konden als onderzoekers ‘adequate zelfstandige 
taken toebedeeld’ krijgen. De gedeelten over Indië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen moesten door Brugmans worden geschreven 
of anders door de gezaghebbende koloniaal historicus prof. dr. H.J. 
de Graaf. Het college van auteurs moest worden ‘omgevormd’ tot 
een wetenschappelijke commissie van toezicht waarin alle zuilen ver-
tegenwoordigd waren. De Jong drong erop aan deze ‘nieuwe opzet’ 
te regelen in de eerstvolgende bestuursvergadering van woensdag 21 
juli, nog voordat Brugmans naar Amerika vertrokken zou zijn.82 Er 
kon uit worden afgeleid dat De Jong naar een andere functie zou 
omzien als zijn voorstel werd afgewezen.

Maandag 12 juli voltrok het scenario zich zoals De Jong had voor-
zien. Brandt vertelde De Jong dat het Hoofdwerk een loden last was 
en ook hij vond het vertrek van Brugmans naar Amerika een ‘zeer 
ernstige tegenslag’.83 De Jong en Brandt gingen ‘in een volledige 
overeenstemming van gedachten’ uit elkaar. Brandt lichtte Rogier in 
die meteen liet weten De Jong nog diezelfde dag te willen spreken. 
Hij werd komend collegejaar rector magnificus van de Nijmeegse 
Universiteit en na een hartelijk gesprek van tweeënhalf uur verliet 
hij opgetogen het instituut. Hij had beloofd zijn collega Hermesdorf 
in Nijmegen te winnen voor de nieuwe opzet met De Jong als au- 
teur.

Die dinsdag 13 juli schreef De Jong zijn bestuur dat twee van 
de vier auteurs zover waren dat ze één hoofdauteur met de nodige 
assistenten voorstelden. Zij zouden hun collega’s Brugmans en De 
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Pater zo spoedig mogelijk informeren om vervolgens ‘als college ge-
meenschappelijk’ het bestuur te informeren. Van De Pater, die op 
gevorderde leeftijd was, kon niet meer worden gevraagd nog ‘een 
behoorlijke bijdrage tot het Geschiedwerk te leveren’. De Jong liet 
Brugmans wijselijk ongenoemd.84

Naar Cohen had hij ook op het juiste moment gezwegen. Er 
dreigde tussen hen een conflict te ontstaan. Zou het Hoofdwerk in 
de ‘nieuwe opzet’ een publicatiekanaal voor de wetenschappelijke 
staf van het RvO worden of zou De Jong als eenhoofdig auteur de 
wetenschappelijke erkenning toekomen? In het wetenschapsbedrijf 
was het voor hen als doctoren van cruciaal belang om de eigen naam 
aan publicaties te verbinden. Hun visie en stijl op geschiedschrij-
ving liepen uiteen. Cohen respecteerde de academische onderzoek-
cultuur en richtte zich tot de specialistische vakgenoot, terwijl De 
Jong populariserende geschiedschrijving voor het Nederlandse volk 
verkoos boven bronnenannotatie.85 

De Jong had bij Cohen in de week gelegd dat hij naar alle waar-
schijnlijkheid als enig auteur zou worden uitverkoren. Zij spraken 
elkaar op woensdag 14 juli, waarbij Cohen voor het eerst de brand-
brief van De Jong aan het Bestuur van 10 juli 1954 onder ogen 
kreeg.86 Het moet hem zijn opgevallen dat alleen de namen van Sijes 
en Van der Leeuw werden genoemd. Uit de zinsnede dat de afde-
ling Bronnenpublicaties ‘in grote rust’ moest kunnen werken, kon 
worden afgeleid dat Cohen die hoofd Voorbereiding Publicaties was 
dus niet bij het Hoofdwerk betrokken zou worden. De Jong lichtte 
toe dat hij niet uitsloot dat de opdracht formeel aan hem als lei-
der toegekend zou kunnen worden. Ben en Hans zouden ‘adequate 
brokken te beschrijven’ krijgen en daarnaast zouden ‘voorzover zulks 
nodig blijkt, ook nog andere leden van de wetenschappelijke staf in-
geschakeld’ kunnen worden als coauteur. Uit ervaring had hij echter 
geleerd dat ‘het Geschiedwerk in hoge mate […] een artistiek geheel’ 
moest zijn en dat het zo min mogelijk ‘een staalkaart van verschillen-
de stijlen’ moest worden. De wetenschappelijk staf zou structureel 
met de inhoud van het boek te maken krijgen middels georganiseerd 
overleg over de opzet en de redactie van de manuscripten, maar ‘het 
sprak natuurlijk vanzelf [dat wat] op de titelpagina zou komen te 
staan […] een weerspiegeling [moest zijn] van de ontstaansgeschie-
denis’. De Jong had in zijn brief zo min mogelijk namen genoemd, 
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omdat de ‘wijze waarop dit het werk van een collectief zou worden 
moest groeien’. De praktijk zou uitwijzen hoe dit alles ‘harmonisch 
oplosbaar’ was, rondde hij zijn diplomatieke toelichting af.

Cohen was het er niet mee eens. Hij vond dat De Jong als chef, 
die ook het meeste zou schrijven, uiteraard de positie van ‘primus 
inter pares’ innam in de wetenschappelijke staf, maar het Hoofd-
werk diende toevertrouwd te worden aan een ‘collectivum’ onder De 
Jongs ‘coördinerende leiding’. Cohen wilde dit in de Directoriums-
vergadering toelichten, maar het was te laat om nog invloed te kun-
nen uitoefenen op de besluitvorming.87 Op de bestuursvergadering 
van 21 juli 1954 was het belangrijkste agendapunt het Geschiedwerk, 
met De Jongs brieven van 10 en 13 juli als onderliggende stukken. 
De Jong werd na drie kwartier overleg binnengeroepen en kreeg te 
horen dat de door hem voorgestelde oplossingsrichting werd on-
derschreven. De uitkomst wees in de richting van een eenhoofdig 
auteurschap. Van der Kooy had nu ook geconcludeerd dat het au-
teurschap als nevenfunctie niet verenigbaar was met het hoogleraars-
ambt. Van Winter merkte op dat dit in wezen een terugkeer was 
naar de oorspronkelijke gedachte van vijf jaar eerder.

De Jong kondigde aan dat er tussen Cohen en hem ‘een vrij be-
langrijk verschil van opvatting aan de dag [was] getreden’. Daar-
op werd de souschef binnengeroepen. Cohen bepleitte dat de op-
dracht aan de gehele staf moest worden opgedragen met de figuur 
van de auteur als ‘primus inter pares’. Het kwam het enthousiasme 
van de medewerkers ten goede als zij gedeelten zouden schrijven. 
De Jong gaf hem geen strobreed ruimte. Het leek hem wenselijk 
dat Cohen zich bovenal op de bronnenpublicaties zou concentre-
ren. De ss-stukken vorderden te traag. Cohen bracht nog in dat het 
hem passend leek om de onderlinge taakverdeling op basis van het 
in de brief van 10 juli aangekondigde structuuroverzicht van het 
Geschiedwerk aan te houden. De Jong vond echter dat de fulltime 
auteur pas na enkele jaren onderzoek in staat zou zijn de inhoud te 
bepalen van het te schrijven manuscript. Twee jaar later zou Cohen 
aan De Jong schrijven dat ‘ik in de directoriumsvergadering voor 
mijn conceptie had willen pleiten en vechten, waartoe ik de kans 
niet heb gekregen’.88 De Jong had hem op informatieachterstand 
gezet, waardoor hij als souschef net als alle anderen in de positie was 
gemanoeuvreerd waarin hij hoogstens ‘nuttige voorstudies’ kon aan-
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leveren. Aard, opzet, inhoud en stijl van het Hoofdwerk lagen geheel 
in handen van de enig auteur.89

‘een dure verPlichting en een koSteliJk 
voorrecht’ 

Brandt en De Pater brachten op de Directoriumsvergadering van 4 
augustus verslag uit van het auteursoverleg dat ze die vorige avond 
hadden belegd.90 Zij onderkenden het materiaal niet voldoende te 
beheersen. ‘De voorsprong die iemand als dr. De Jong bezit, is niet 
in te halen’, zei Brandt. De Pater vond het een ‘heksentoer’ om de 
stof te beheersen zoals de topfiguren uit de staf die er ‘met een soe-
pelheid mee omgaan, die wij niet kunnen inhalen’. Er was een ver-
schil van mening ontstaan tussen Brandt, De Pater en Rogier versus 
Brugmans, die volhardde in de opzet dat de staf van het instituut de 
auteurs ter beschikking diende te staan.91 

De beide auteurs en De Jong verlieten de vergadering. Korte tijd 
later werd De Jong binnengeroepen. De drie directieleden hadden 
het ‘plan-Brugmans’ als minderheidsstandpunt afgewezen en vervol-
gens een tweeledig besluit genomen. De Jong kreeg het eenhoofdig 
auteurschap toegekend en de drie directeuren zouden ‘in het belang 
van de zaak’ plaatsmaken voor de auteurs die een aparte Commis-
sie ter Redactie van het Hoofdwerk wilden vormen. Daarmee werd 
voorkomen dat het RvO een ‘topzwaar organisme [lees: onbetaal-
baar]’ zou worden. Zij verwachtten dat Brugmans waarschijnlijk 
zou terugreden en dat Brandt, Rogier en De Pater als nieuw te be-
noemen Directorium verantwoording zouden gaan dragen voor het 
Hoofdwerk.

De Jong accepteerde de opdracht met grote dankbaarheid. Hij 
zei niet van zins te zijn om zich als de Speaker in het Britse Lagerhuis 
naar de voorzitterszetel te laten leiden onder vertoon van schijnpro-
testen. Hij was er mentaal klaar voor, omdat hij al ‘geruime tijd’ 
had gevoeld dat dit Geschiedwerk door één auteur geschreven moest 
worden en het vloeide nu eenmaal ‘uit de omstandigheden’ voort dat 
hij ‘die figuur moest zijn’. Het tweede deel van het besluit accepteer-
de hij echter niet. Hij kon zich geen ‘betere samenwerking’ wensen 
dan met deze Directoriumleden en hij verzocht hun nadrukkelijk 
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terug te keren op hun beslissing om hun zetel ter beschikking te 
stellen.92

Brugmans legde zich bij de beslissingen van de andere drie col-
lega’s neer. Tot hij in de zomer van 1955 zou terugkeren uit Amerika 
huldigde hij het principe van collegiaal bestuur en respecteerde hij 
elke verdere uitkomst.93 Hij bleef echter voornemens een monografie 
te schrijven over koloniaal Nederland in oorlogstijd. De Jong reisde 
een dag op en neer van zijn verregende vakantie in de Ardennen om 
Brugmans op andere gedachten te brengen, maar de hoogleraar liet 
weten wegens voorbereidingen voor zijn vertrek naar Amerika niet 
meer bereikbaar te zijn.94

 Een paar maanden later werd de impasse over het auteurschap 
in de Commissie van Bijstand doorbroken. De nieuw aangetreden 
voorzitter jhr. dr. D.P.M. Graswinckel waste de auteurs Brandt en 
De Pater in de vergadering van 29 november 1954 de oren. Ze had-
den hun hand overspeeld. Eerst was hun in het voorjaar van 1954 
toegestaan dat hun taakverdeling na drie jaar stagnatie was bijge-
steld en een paar maanden later wensten ze nota bene ontheffing 
van hun functie wegens ondermaatse prestaties met behoud van hun 
honorarium als adviseurs. Graswinckel peinsde er niet over de Di-
rectoriumleden die een jaarlijks honorarium van f 1500,- genoten te 
vervangen voor de auteurs die, ‘gezien de verzwaring van hun func-
tie’, aanspraak bleven maken op hun oorspronkelijke honorarium 
van f 3000,-.95 Brandt en De Pater voelden zich ‘als kwajongens’ in 
de hoek gezet, maar hadden geen weerwoord.96 

De capaciteiten van De Jong werden daarentegen hoog aange-
slagen. Kessen had nooit in het ‘oude plan’ van Sneller geloofd. Hij 
stemde van harte in met De Jong als eenhoofdig auteur. Van Winter 
zag in De Jong ‘een man, waar groei in zit en die ook niet alles te zeer 
van één bepaalde zijde zal beschouwen. Hij staat open voor adviezen 
en opmerkingen.’ Brandt prees De Jong aan als ‘de enige die het In-
stituut in de hand heeft’.97 Besloten werd hem als enig auteur voor te 
dragen. Het honorarium van de vier oorspronkelijke auteurs die nu 
aantraden als adviseurs werd gehalveerd tot een bedrag dat nog altijd 
drie keer zo hoog was als de f 500,- bezoldiging die De Jong begin ja-
nuari had geopperd.98 Brugmans telegrafeerde vanuit Amerika geen 
‘spelbreker te willen zijn’.99

Op 15 februari 1955 deed het Directorium de minister het ‘in-
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grijpende voorstel’ om De Jong met ‘zijn bijzondere persoonlijke 
eigenschappen’ als enig auteur voor het Geschiedwerk te benoemen. 
In de door het Directorium en de Commissie van Bijstand goedge-
keurde nota van De Jongs hand worden in 12 bladzijden alle prak-
tische arbeidsvoorwaarden over zijn aanstelling geregeld. Het is een 
praktische uitwerking van zijn nota van juli 1949, waar hij opvallend 
genoeg geen enkele keer naar verwees.100 De auteur recapituleerde 
slechts dat de in de periode 1948-1949 de ‘in theorie beste oplossing, 
één historicus niet verwezenlijkt kon worden’. Ditmaal was De Jong 
degene die als doctor voldeed aan de ‘vereiste kwalificatie’ om het 
Hoofdwerk te kunnen schrijven volgens de opzet die hij zes jaar eer-
der had geschetst.101

In 1975 vond zijn secretaresse Lideke Heuwekemeijer bij het op-
ruimen van een lade de nota van 6 juli 1949 die het uitgangspunt van 
De Jongs levenswerk was geweest en overhandigde die hem. Hij her-
las hem ‘niet zonder verbazing’. Hij had er ‘geen enkele herinnerin-
gen aan bewaard’ en wist zeker dat hij er in juli 1949 geen moment 
aan had gedacht dat hij de auteur zou worden. ‘Ik was niet eens ge-
promoveerd’, schreef hij in zijn autobiografie.102 Dat dit mogelijk 
juist een drijfveer zou kunnen zijn geweest om te gaan promoveren, 
laat De Jong buiten beschouwing. De nota van 1949 frappeerde hem 
dermate dat hij het document als eerste artikel opnam in zijn bundel 
Tussentijds, die in maart 1977 verscheen.

De Jong is de verwerving van de opdracht altijd blijven voor-
stellen als iets wat hem overkwam; het Hoofdwerk was hem toege-
kend.103 In zijn verantwoording van Het Koninkrijk schreef hij dat de 
vier auteurs die eraan werkten ‘in de loop van ’54 [...] tot het inzicht 
[waren gekomen] dat zij beter om ontheffing van hun opdracht kon-
den vragen – zij waren het die aan het Directorium het denkbeeld 
voorlegden dat hun taak door mij zou worden overgenomen en dat 
zij zelf verder als adviseurs bij het project betrokken zouden blijven 
[…].’104 In een televisie-interview uit 1995 vertelde hij dat de auteurs 
hem de opdracht hadden aangeboden.105 Een jaar later vermeldde 
hij in zijn Herinneringen dat de ‘ontknoping’ van dit moeizaam ver-
lopende project was dat hem de opdracht werd toevertrouwd nadat 
hij zelf tot de conclusie was gekomen dat hij de auteur moest wor-
den. De vier auteurs gingen ‘om’ en stelden voor dat De Jong hun 
taak zou overnemen.106 De enige rode draad die hij trok, was dat 
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hij zonder zijn psychoanalyse ‘nooit [was] gepromoveerd en zonder 
die promotie had het directorium zich geen moeite gegeven voor 
mij de opdracht tot Het Koninkrijk […] in de wacht te slepen’.107 
In dit hoofdstuk is uiteengezet dat De Jong achter de schermen wel 
degelijk toenemende invloed op dit project heeft uitgeoefend. Hij 
was sinds 1946 betrokken bij de opzet van het Hoofdwerk en zette 
meteen na zijn promotie eind 1953 een strategie in die erin resulteer-
de dat de opdracht hem in de zomer van 1954 door het Directorium 
werd toegekend.

De Jong stelde de minister in zijn nota van februari 1955 gerust 
dat dit Geschiedwerk kon worden aangeboden ‘als betrouwbaar sa-
menvattend beeld aan tijdgenoot en nageslacht’.108 De Jong zou als 
‘wetenschappelijk hoofdambtenaar A’ worden gehonoreerd en daar-
naast ‘voor de duur van zijn auteurschap’ een ‘persoonlijke toelage’ 
van f 4000.- per jaar gaan ontvangen.109 De auteur verplichtte zich 
op zijn beurt om ‘ongeacht andere aanbiedingen in binnen- en bui-
tenland, in dienst te blijven van het instituut tot aan de liquidatie 
daarvan’.

Het Directorium beschouwde toezicht op het Geschiedwerk als 
‘een wezenlijk onderdeel van onze bestuurstaak; vorming van een 
commissie van redactie zou ten aanzien van het Geschiedwerk de 
functie van ons college dupliceren’. Het droeg namens de minister 
de verantwoordelijkheid voor het Hoofdwerk met inschakeling van 
de te benoemen adviseurs wier ‘wetenschappelijke adviezen een in-
tern karakter’ dragen.110 In dit stadium was nog geen ministeriële 
machtiging vereist voor de afzonderlijke delen; De Jong zou deze 
procedure pas later instellen. Wel werd genoemd dat de minister af-
zonderlijke machtiging moest verlenen aan detailstudies die de advi-
seurs of leden van de staf als ‘nevenproducten’ zouden laten verschij-
nen in een op te starten serie Mededelingen. Alle publicaties onder 
auspiciën van het RvO dienden ‘een hoge zelfstandige wetenschap-
pelijke waarde’ te hebben.111 

Het was een gunstig voorteken dat twee weken later het nieuws 
binnenkwam dat PvdA-minister van Financiën Van der Kieft het fi-
nanciële voortbestaan van het RvO tot 1961 had goedgekeurd.112 De 
nota was geaccepteerd als onderbouwing voor het in april 1954 aan-
gekaarte verzoek om het voortbestaan van het RvO te verlengen tot 1 
januari 1961.113 De opheffingsdatum van het instituut was immers al 
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twee keer eerder verschoven: de eerste keer naar 1 januari 1950 en de 
tweede keer naar 1 januari 1958. 

Op woensdag 20 april 1955 bevestigde Cals de aanstelling van 
De Jong ‘onder toezicht en redactionele verantwoordelijkheid van 
Uw College’. Zijn brief is slechts anderhalve bladzijde lang. Hij stel-
de ‘het zeer op prijs’ dat De Jong ‘zich bereid heeft verklaard deze 
zeer omvangrijke en moeilijke taak op zich te nemen’. Hij had met 
‘zeer veel belangstelling kennis genomen’ van de nota van 15 februari 
waarin ‘zorgvuldige afwegingen van belangen’ waren gemaakt. Wel-
willend stemde de minister erin toe dat het Hoofdwerk ‘niet vóór 1 
januari 1961’ zou worden opgeleverd.114 De Jong had in de vergade-
ring van de Commissie van Bijstand van 29 november 1954 gezegd 
dat hij geen absolute garantie kon geven dat het Hoofdwerk in zes 
jaar gereed zou zijn. Aan zijn eigen inschatting dat hij nog minstens 
tien, mogelijk vijftien jaar met dit project bezig zou zijn, gaf hij 
voorlopig nog geen ruchtbaarheid.115

Kort voordat de brief van Cals in de bus viel, hoorde De Jong 
van zijn Haagse contactpersoon Rohling over de gunstige beslissing. 
Bij de ochtendkoffie vertelde hij het voltallige personeel het goede 
nieuws. Na enkele onbetekenende vragen doorbrak Sijes de onwen-
nige sfeer en feliciteerde De Jong hartelijk. Achteraf verweet Cohen 
zichzelf dat hij dit gebaar, als adjunct-chef, als eerste had moeten 
maken.116 Later die dag riep De Jong de leden van de wetenschap-
pelijke staf en enkele ingewijden bijeen in zijn werkkamer voor een 
bijzondere briefing. De chef benadrukte dat het eenhoofdig auteur-
schap uit oogpunt van vormgeving vereist was, maar dat het onder-
zoek een verantwoordelijkheid bleef van het gehele instituut.117 Na 
afloop stuurde de voltallige wetenschappelijke staf een adhesiebe-
tuiging waarin ze beloofden hem naar beste kunnen te zullen bij-
staan in deze ‘bijzonder eervolle doch wel zeer zware taak die op Uw 
schouders is gelegd’.118 

De Jong bracht Presser als een van de eersten op de hoogte van 
deze nieuwe wending in zijn carrière: ‘Te weten dat deze immens 
moeilijke opdracht nu definitief was, gaf me een ietwat merkwaar-
dig gevoel. Enfin, ik hoop het met veler hulp tot een goed einde te 
brengen, de jouwe niet te vergeten, want zo er één behoefte heeft 
aan jouw werk dan ben ik het wel.’119 De Jong gaf bij het aNP slechts 
‘bescheiden ruchtbaarheid’ aan de auteurswisseling van vier naar een 
persoon per 1 april 1955.
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Zaterdag 7 mei 1955 werd het tienjarig bestaan van Oorlogsdo-
cumentatie in besloten kring herdacht. Er ging een gelukstelegram 
uit naar de ‘feitelijke oprichter’ Van Poelje en de ‘eigenlijke oprich-
ter’ Posthumus. De Jong hield een korte toespraak. De ‘resterende 
kortere periode’ die het instituut nog te gaan had, zag hij vol ver-
trouwen tegemoet.120 Hij had Cals een maand geleden geschreven 
dat het werk van Oorlogsdocumentatie ‘niet in het minst in moreel 
en maatschappelijk opzicht, [reeds] een rijke oogst [heeft] opgele-
verd, maar van het gewas, opgeschoten uit het zaad dat in 1945 en 
volgende jaren begon te ontkiemen, staat het grootste deel nog te 
velde’.121 De Jong voorzag op dat moment zelf ook niet dat het ‘na-
tuurlijke groeiproces’ nog zoveel tijd zou vergen. Vijftien jaar later 
zou in 1969 niet het laatste, maar het eerste deel uitkomen. In het 
voorwoord vermeldde de auteur dat hij niet zozeer de zwaarte van 
zijn ‘dure verplichting en kostelijk voorrecht’ had onderschat, maar 
wel de lengte.122
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Langdurig vooronderzoek

een monnik in ziJn cel

De chef en zijn Hoofdwerk waren het kloppend hart van het Insti-
tuut. De Jongs kantoorkamer aan de tuinzijde op de begane grond 
werd studeerkamer.1 Boven zijn kamerdeur aan de gangzijde werd 
een lamp gemonteerd. Bij rood licht mocht hij niet worden ge-
stoord. De lamp raakte in onbruik, maar het gebod bleef. Bezoekers 
werden in de gang met de wijsvinger voor de mond gemaand de 
directiekamer in stilte te passeren. Alleen Heuwekemeijer, Van der 
Leeuw en De Jongs kinderen liepen vanzelfsprekend bij hem naar 
binnen.2 Sijes kwam elke ochtend even een praatje maken, maar ver-
der dorst niemand De Jong met overbodige details lastig te vallen.3 
Alleen vragen van bezoekers waar stafleden geen antwoord op wis-
ten, werden doorgespeeld naar De Jong.

De Jong werkte acht dagdelen per week louter aan het onderzoek 
voor het Hoofdwerk en wenste ‘behoudens absolute noodzaak’ niet 
voor ’s middags vier uur te worden gestoord. In de drie resteren-
de dagdelen handelde hij de lopende zaken af.4 Het hele instituut 
werd ingezet om de chef te assisteren. Behalve Lideke Heuwekeme-
ijer, was altijd wel een van de drie secretaresses van de typekamer, 
Toos Kersten, Nel Stroeve-van Iersel of Riek Meijer-Sinkeldam, aan 
het werk voor de chef.5 Opdrachten van De Jong genoten absolute 
voorrang. Opgevraagde archiefstukken lagen binnen tien minuten 
op zijn bureau.6

De chef werd wel eens vergeleken met een kluizenaar in zijn cel.7 
De Jong gebruikt die beeldspraak in de pers zelf ook een enkele 
keer.8 Hij werkte door als hij koffie op zijn werkkamer kreeg geser-
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veerd.9 Medewerkers troffen hem vaak staande achter zijn lessenaar. 
Hij had gemerkt dat het te belastend was om de hele dag in dezelfde 
houding achter zijn bureau te zitten. Tijdens een bezoek met vrouw 
en kinderen aan kasteel Muiderslot had De Jong de lessenaar gezien 
waaraan P.C. Hooft zijn geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 
had geschreven. Hij liet op kantoor een opzetstuk voor zijn bureau 
construeren, zodat hij een werkvlak op juiste stahoogte kreeg en 
wende zich een studieritme aan van anderhalf uur zitten en ander-
half uur staan.10

De Jong behield de algemene leiding van het instituut. Als secre-
taris van het Directorium bleef hij nauw betrokken bij het strate-
gisch beleid en alle contacten met Den Haag en de media verliepen 
via hem. De vaste staf die hij medio 1954 had geformeerd bestond 
uit loyale medewerkers. Tot hen behoorden Coen Stuldreher en me-
juffrouw mr. Emmy Ottow die in de bestuursvergadering van febru-
ari 1955 hun ambtseed hadden afgelegd. Elke nieuwe medewerker 
moest plechtig beloven vertrouwelijk met het bronnenmateriaal te 
zullen omgaan, een gewoonte die De Jong van Radio Oranje had 
overgenomen.11 Stuldreher moest zijn doctoraalexamen geschiedenis 
toen nog bij Presser afleggen toen hij vanaf november 1956 de taak 
kreeg bronnenmateriaal te verzamelen voor Ondergang, waaraan de 
hoogleraar werkte.12 De Jong drukte Stuldreher op het hart zijn taak 
bij de Afdeling OGC (Onderzoekingen Gevangenissen en Concen-
tratiekampen) niet licht op te vatten: ‘Besef goed, dat je met deze ar-
beid mensen helpt.’13 Ottow bleek snel en systematisch archieven te 
kunnen doorwerken en was vaardig in het grammaticaal corrigeren 
van De Jongs teksten.14 Zij werd hoofd van de afdeling Beschrijving. 
In oktober 1956 trok De Jong de toen 30 jaar oude historicus Harry 
Paape aan en benoemde hem twee jaar later tot hoofd van de afde-
ling Beheer van het instituut.15

Mevrouw Annie Joustra die van 1949 tot 1969 hoofd van de In-
dische afdeling was, woonde slechts een enkele maal het wekelijks 
afdelingsoverleg bij. Zij was samen met de wetenschappelijk mede-
werker A.G. Vromans, kapitein ter zee b.d, de belangrijkste kracht 
van de Indische Afdeling. De oud-Indiëgangers spraken onderling 
Maleis en vormden tot begin jaren zestig een eigen enclave. Joustra 
en Vromans bereidden een omvangrijke bronnenpublicatie voor die 
in 1960 verscheen onder de titel Nederlands-Indië onder Japanse be-
zetting, 1942-1945.16
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De Jong putte in zijn vooronderzoek voor het Hoofdwerk uit een 
drietal bronnen: archiefstukken, literatuur en interviews.17 Er werd 
een Centraal Trefwoordenregister (CtR) opgebouwd dat uiteindelijk 
meer dan 50.000 steekkaarten met circa 10.000 trefwoorden zou 
gaan bevatten.18 De classificatie en inventarisatie van het archief tel-
den in 1955 nog slechts 1264 bladzijden aan beschrijving. Toen De 
Jong in 1967 met schrijven begon, waren er circa 20.000 bladzijden 
beschikbaar.19

De afdeling Beschrijving werkte selectief en niet geprotocolleerd, 
zoals bij het Rijksarchief. De bronbewerking varieerde van een grove 
indicatie van onbelangrijke stukken tot een gedetailleerde beschrij-
ving van opvallende brieven, documenten en feiten. Naast de inven-
tarissen met de formele kenmerken van de archieven en collecties, 
werden ook regestenlijsten aangelegd, chronologische reeksen van 
meestal eenregelige samenvattingen van de inhoud van documen-
ten.20 De Jong nam deze overzichten in zijn vooronderzoek twee-
maal door.21 Hij tekende op deze inventarissen en regesten, op basis 
van thema, onderzoekinstinct en eigen interesse, aan welke stukken 
hij wilde inzien.22 Hij nam honderdduizenden stukken door, maar 
liet onvermijdelijk enkele miljoenen bronnen onaangeroerd. Met 
gevoel voor dramatiek schatte De Jong in dat er zonder deze voorse-
lectie zo’n twee eeuwen leestijd nodig zouden zijn geweest om al het 
materiaal van Oorlogsdocumentatie door te nemen.23

De Jong zwoer bij zijn onvolprezen fichesysteem dat hij zich in 
zijn studietijd eigen had gemaakt. De sporen van zijn werkwijze zijn 
nog terug te vinden in het NIOD-archief.24 In de originele bronnen en 
literatuur markeerde hij met rode of blauwe balpen tekstfragmenten 
met vierkante haakjes in de boven- en onderhoeken van het rele-
vante citaat. Secretaresses typten deze geselecteerde tekstfragmenten 
over op velletjes papier of kartonnetjes van circa 10 bij 15 centimeter. 
Rechtsboven (thematische ordening) nam hij het onderwerp (een 
persoon, gebeurtenis of instituut) op, linksboven (chronologische 
ordening) de datum, en onderaan de bronvermelding. Hij rang-
schikte de fiches per doorgewerkte bron en bewaarde ze zorgvuldig 
in een brandvrije kast die hij voor 1200 gulden op de kop had getikt 
bij het Academisch Ziekenhuis van Leiden.25 Later schafte hij nog 
een tweede brandvrije kast aan die hij ook in zijn werkkamer liet 
plaatsen. In de ruim dertien jaar dat hij vooronderzoek verrichtte, 
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groeide het bestand uit tot circa 120.000 fiches.26

Elk gelezen boek noteerde hij ook op een systeemkaart. Op de 
voorkant staan de bibliografische gegevens en de maand waarin hij 
de publicatie las en op de achterzijde staan zijn indrukken in kern-
woorden. In de systematische bibliotheekcatalogus van het instituut 
werden in de eerste twee decennia na de oorlog alle in Nederland 
beschikbare titels opgenomen.27 In 1955 waren er ongeveer 1100 Ne-
derlandstalige boeken over de oorlogsgeschiedenis verschenen; De 
Jong las ze allemaal.28 Toen hij in 1967 ging schrijven, was de litera-
tuur over de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot enkele duizenden 
titels, waarvan hij het merendeel had gelezen. Daarna nam hij alleen 
nog kennis van de meest courante titels.29

Gedurende de looptijd van het Hoofdwerk – 33 jaar lang vanaf 
het tweede kwartaal van 1955 tot en met het tweede kwartaal van 
1988 – verantwoordde De Jong zijn project.30 Bij voltooiing ervan 
in 1988 had hij 129 kwartaalverslagen geschreven die 1789 bladzijden 
tellen.31 Het gaat over geraadpleegde bronnen, afgelegde interviews, 
doorgenomen literatuur en nieuw gerezen inzichten.32 De Jong dic-
teerde zijn secretaresse de tekst aan de hand van aantekeningen die 
hij tijdens het werk bijhield op overzichtskaarten. Zijn uitputtende 
opsomming van werkzaamheden bepaalde de volgorde van werken 
van de afdelingen Beheer en Beschrijving, kanaliseerde de onder-
zoeksinspanningen van de wetenschappelijke staf en moest het in-
stituutsbestuur en de interne adviseurs overtuigen van zijn ideeën en 
uitgestippelde aanpak.33 

De kwartaalverslagen zorgden dat de aandacht voor het Hoofd-
werk-in-wording niet verflauwde. Zijn toelichting op inhoudelij-
ke complicaties wierp een wal op tegen dreigende onvrede over de 
schrijffase die in een verre toekomst lag en nog niet was te overzien.34 
Uiteraard lag De Jong in zijn zogenaamde ‘gelijk-op denken’ met 
zijn omgeving straatlengten voor op zijn lezers.35 Op deze manier 
bepaalde hij de marsroute van zijn project en de timing. Op de ex-
terne distributielijst van de kwartaalverslagen stond het verwante 
onderzoeksinstituut van het ministerie van Defensie, de Krijgsge-
schiedkundige Afdeling van de Generale Staf en het Bureau Mari-
tieme Historie van de Marinestaf.36 De leden van de Commissie van 
Bijstand ontvingen een exemplaar, zodat politici en ambtenaren in 
Den Haag geïnformeerd bleven.37 
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De Jong begon vrijdagochtend 22 april 1955, daags nadat hij de 
formele opdrachtbevestiging van minister Cals had ontvangen, met 
de bestudering van de Verslagen van de Parlementaire Enquêtecom-
missie Regeringsbeleid 1940-1945 (PEC ’40-’45).38 In zijn nota van juli 
1949 had hij al gewezen op het grote belang van deze historische 
bron.39 Deze rapporten bevatten het complete corpus aan kennis 
over bezet Nederland in het eerste naoorlogse decennium. De Jong 
had de Enquête Commissie menigmaal geadviseerd en kreeg van-
zelfsprekend toestemming om al hun 3446 verzamelde documenten 
te mogen raadplegen. Ze dienden als stafkaart voor zijn verdere on-
derzoek, voor het rechtzetten van misvattingen, opvullen van hiaten 
en uitdiepen van verwaarloosde thema’s.40 Later zou De Jong clai-
men dat hij de enige was die in ruim anderhalf jaar de ‘bijna 15.000 
pagina’s […], groot formaat met kleine letter’, omgerekend zo’n 
30.000 bladzijden A-4, systematisch had bestudeerd.41 Hij adviseer-
de H.C. Posthumus Meyjes, die een populaire samenvatting van de 
PEC ’40-’45 samenstelde, om er een levendig boek van te maken door 
zo veel mogelijk getuigen te citeren.42

Op de jaarvergadering van 31 oktober 1958 van het Nederlands 
Historisch Genootschap (hG) hield De Jong een voordracht over 
de betekenis van de PEC ’40-’45 als historische bron. De Enquête 
Commissie had weliswaar het grondigste onderzoek geleverd dat de 
volksvertegenwoordiging ooit had verricht, maar zo kort na de oor-
log kon dit ‘fragmentair onderzoek’ niet meer bieden dan een eerste 
beeld van de bezettingsjaren. De conclusies vertoonden onvermij-
delijk sporen van politieke consensus en de Kamerleden waren ver-
moeid geraakt om tien jaar lang de historische complexiteit te ont-
warren naast hun reguliere bezigheden. De Jongs publiek kon erop 
rekenen dat hij in zijn Hoofdwerk tal van aanvullingen en correcties 
op de PEC ’40-’45 zou aanbrengen.43

In de pers had het gegonsd van geruchten dat de ruim achthon-
derd getuigen subjectieve verklaringen hadden afgelegd en gegevens 
hadden achtergehouden.44 De Jong kon als wetenschappelijk onder-
zoeker beamen dat veel gebeurtenissen waren vergeten, herinnerin-
gen waren verwrongen en oordelen waren gedempt vanwege gevoe-
ligheden. Eloquente politici bleken tijdens hun verhoor ‘merkwaardig 
slechte vertellers’ te zijn. Ook in zijn dissertatieonderzoek was al ge-
bleken dat uitspraken van autoriteiten, zelfs onder ede, hoogst onbe-
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trouwbaar bronnenmateriaal opleverden. ‘Indien men dus al stellen 
mag dat iedereen voor de Enquêtecommissie de waarheid gesproken 
heeft, dan geldt óók dat vrijwel niemand de volle waarheid over zijn 
lippen heeft laten komen’, concludeerde De Jong.45

Zijn kritische evaluatie resulteerde in een pleidooi voor openhar-
tige geschiedschrijving. De politici hadden bij de formulering van de 
opdracht voor de Enquête Commissie nadrukkelijk bepaald dat het 
aandeel dat de koningin in het Londense regeringsbeleid had gehad 
buiten beschouwing zou blijven. De vorst is immers grondwettelijk 
onschendbaar en de minister-president was verantwoordelijkheid 
geweest voor haar Londens beleid. Er is in de Verslagen van de PEC 
’40-’45 dan ook vrijwel niets te lezen over de verhouding tussen het 
staatshoofd en de wettige regering. De ministeriële verantwoorde-
lijkheid was in Londen immers nimmer opgeheven.46 

Het was staatsrechtelijk juist dat de commissie aan deze beper-
king was onderworpen, maar het was een publiek geheim dat Wil-
helmina in Londen meermaals eigenzinnig was opgetreden, buiten 
medeweten dan wel tegen de zin van de minister-president. Den 
Doolaard legde in zijn memoires de vinger op de gevoelige plek; de 
‘fameuze Thorbeckiaanse driehoek met het volk als basis, kabinet en 
volksvertegenwoordiging als gelijkwaardige zijden en de kroon als 
onpartijdige top [was in Londen ] in elkaar geklapt’. De Jong kon in 
zijn lezing echter niet hardop uitspreken wat zijn oud-collega later 
onomwonden deed: de ‘oude Dame’ die ‘haar ministers minachtte’ 
was geneigd geweest zich ‘als de opperste en enige volksvertegen-
woordigster’ te gedragen.47 Hij stelde in het vooruitzicht koningin 
Wilhelmina en prins Bernhard als opperbevelhebber van de Bin-
nenlandse Strijdkrachten (bs) in zijn onderzoek te zullen betrekken, 
waardoor hij in staat zou zijn ‘een rijker geschakeerd, een dramati-
scher, een waarachtiger [en] een menselijker beeld’ te schetsen dan 
de Enquête Commissie die zich op dit vlak ‘de grootste zelfbeper-
king heeft moeten opleggen’.48 

Dat hij prinses Wilhelmina in 1956 inmiddels uitgebreid had ge-
interviewd en de stukken van het Londense archief uit het Kabinet 
der Koningin had mogen raadplegen, hield hij voorlopig nog achter 
de hand.49 De Jong schepte verwachtingen en zou uitstekend slagen 
in zijn opzet. Parlementair redacteur Harry van Wijnen evalueerde 
in 1999 dat De Jong ‘de bijna onherstelbare fout van de PEC van 1947 
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op zijn eentje heeft goedgemaakt’. De contemporain historicus had 
terecht ‘het hogere standpunt gehuldigd dat historisch onderzoek de 
leiding moet overnemen waar het parlementaire onderzoek in gebre-
ke blijft’.50

oral history

In de eerste naoorlogse jaren was al veel werk verricht dat De Jong 
kon benutten bij het vooronderzoek van zijn Hoofdwerk. Behalve 
archiefstukken en literatuur maakte hij ook volop gebruik van in-
terviews. Oorlogsdocumentatie was het eerste instituut waar oral 
history in de Nederlandse geschiedbeoefening intensief werd beoe-
fend.51 In de eerste naoorlogse jaren sprak zowel De Jong als Cohen 
met de belangrijkste geïnterneerde kopstukken van de nazitop in 
bezet Nederland. Het protocol was dat er steeds een hoogleraar uit 
het Directorium bij aanwezig was, meestal Posthumus en een enkele 
keer Presser, en dat een medewerker van het instituut er een steno-
grafisch verslag van maakte. Haast was geboden, want de nazitop 
hing een doodvonnis boven het hoofd. Het RvO had speciale toe-
stemming gekregen om de verdachten voor, tijdens of na hun be-
rechting te mogen interviewen. De Jong had onder meer gesproken 
met Anton Mussert, H. Rauter, dr. H. Wohltat, commissaris van 
het bankwezen die zijn post in 1941 had verlaten, en W. Ritterbusch, 
de opvolger van Generalkommissar dr. Fritz Schmidt, die in 1944 
zelfmoord had gepleegd. De meeste gesprekken voerde hij met de 
voormalige commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid, ss 
Obergruppenführer Hanns Rauter.52 In het voorjaar van 1949 trok-
ken De Jong en Cohen per dienstauto door West-Duitsland om nog 
een aantal getuigen te spreken.53 

Andere medewerkers van het instituut spraken met honderden 
gewone mensen over de bezettingstijd. Sijes reconstrueerde het ver-
loop en de toedracht van de Februaristaking van 1941 en de stakin-
gen in Twente van 1943 op grond van ooggetuigenverslagen.54 In 
deze pionierstijd lag de nadruk van oral history niet op beleving, 
zoals de dominante invalshoek in de jaren zeventig werd, maar op 
het vergaren van aanvullende informatie en feiten naast de geschre-
ven bronnen.55
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 Na de berechting van de oorlogsmisdadigers richtte De Jong zijn 
aandacht voornamelijk op de Londense ministers en hun kabinets-
beleid, maar de medewerking verliep moeizaam. Begin 1949 vroeg 
hij Gerbrandy zijn herinneringen op papier te zetten.56 De voorma-
lige premier voelde daar echter weinig voor en verwees naar zijn pu-
blicatie uit 1946 waarin hij de belangrijkste aspecten van zijn rege-
ringsbeleid al had geëvalueerd. De Jong stuitte op het probleem dat 
een nog actief politicus niet graag terugblikt op een eerder deel uit 
zijn carrière. Gerbrandy gaf De Jong wel inzage in een groot aantal 
dossiers uit zijn Londense periode.57 

Voormalig minister van Onderwijs Gerrit Bolkestein zei in april 
1949 toe zijn memoires te boekstaven.58 Dit typoscript berust in het 
NIOD-archief, en De Jong ontleende er diverse inzichten en anek-
dotes aan over De Geer en Wilhelmina.59 Via Bolkestein hoopte De 
Jong ook andere Londense ministers in ruste ertoe te kunnen aan-
zetten hun herinneringen vast te leggen.60 Hij probeerde het daar-
naast via de Directoriumleden. Hermesdorf benaderde zijn geloofs-
genoot mr. M.P.L. Steenberghe, de voormalige katholieke minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, en in 1941 korte tijd van 
Financiën ad interim, maar die deinsde ervoor terug in zijn kaar-
ten te laten kijken. Daarnaast benaderde De Jong zelf nabestaanden 
van overleden politici met het verzoek of hij hun nagelaten stukken 
mocht raadplegen. Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken 
Van Kleffens was bereid zijn beleidsoverwegingen aan de hand van 
zijn teruggevonden dagboekaantekeningen voor Oorlogsdocumen-
tatie op schrift te stellen, maar hij zou er pas aan toekomen nadat 
De Jong zijn Londense deel 9 van Het Koninkrijk (1979) had gepu-
bliceerd.61 Van Kleffens verwees meermaals naar het ‘uitnemende’ en 
‘onovertroffen’ werk van De Jong, waarin hij geen wezenlijke on-
juistheden bespeurde en waar hij slechts een enkele aanvulling aan 
wist toe te voegen.62

Uiteindelijk raakte De Jong nergens zo goed over gedocumen-
teerd als over deze Londense episode die hij zelf van dichtbij had 
meegemaakt. Zijn regeringsopdracht opende deuren die voor an-
deren gesloten bleven. In de zomer van 1954 vroeg De Jong aan 
Cals toestemming om de Londense notulen van de ministerraad 
te mogen raadplegen, maar zijn verzoek stuitte in de ministerraad 
op het formele bezwaar dat overheidsdocumenten pas na vijftig jaar 
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mochten worden vrijgegeven.63 Bovendien vond een meerderheid 
van de ministerraad, in navolging van de PEC ’40-’45, dat de samen-
werking tussen koningin en ministers constitutioneel geheim diende 
te blijven. De Jong vond dat ‘onaanvaardbaar’ en besprak het pro-
bleem eind 1957 met zijn contactambtenaar Rohling. Korte tijd later 
legde het Directorium hetzelfde verzoek nogmaals aan Cals voor en 
ditmaal werd tevens inzage in de stukken van de ministeriële com-
missies gevraagd.64 De ministerraad verleende De Jong langs deze 
formelere weg wel toestemming onder de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat De Jong de informatie alleen voor zijn Geschiedwerk mocht ge-
bruiken. Cals bevestigde in een ‘geheim schrijven’ dat niets zonder 
zijn ‘uitdrukkelijke verlof ’ mocht worden gepubliceerd.65 De minis-
ter van Onderwijs diende zijn manuscript ter machtiging voorge-
legd te krijgen waarin gegevens uit de notulen gemarkeerd moesten 
worden. De Jong werkte in 1958 en 1959, kort na zijn lezing over de 
PEC ’40-’45 voor het Historisch Genootschap, de notulen van de mi-
nisterraad in Londen systematisch door.66

In de loop van 1955 en in 1956 had De Jong alle nog in leven zijnde 
leden van het Londense kabinet-De Geer en de drie kabinetten-Ger-
brandy benaderd.67 In 1961 had hij vrijwel iedereen geïnterviewd.68 
Sommigen sprak hij een paar keer, zodat hij de in de tussenliggende 
jaren opgedane inzichten nader kon uitdiepen. De Jong sprak zes 
keer met Gerbrandy en minstens zo vaak met Van Kleffens.69 Daar-
naast had hij gesprekken met leden van het Koninklijk Huis, mi-
litaire gezagvoerders, secretarissen-generaal en vooraanstaande ver-
zetsmensen. In totaal interviewde hij 147 personen uitgebreid.70 Als 
de informele gesprekken die De Jong had met tijdgenoten worden 
meegerekend, gaat het om minstens het dubbele aantal.71

De meeste gesprekken voerde hij met dr. H.M. Hirschfeld, 
oud-secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
– op de valreep door Winkelman benoemd – tevens van Landbouw 
en Visserij. De Jong benaderde hem in maart 1955 via Directorium-
lid Van der Kooy, die tijdens de bezetting als directeur-generaal zijn 
directe plaatsvervanger was geweest op het eerstgenoemde departe-
ment.72 Het leek hem in het belang van ‘de goede naam van figuren 
als dr. Hirschfeld dat zij open kaart spelen’ tegen een onderzoeker 
van het RvO.73 Van der Leeuw sprak als eerste tweeënhalf uur met 
Hirschfeld op 16 mei 1955. Hij rapporteerde dat deze zonder enige 
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twijfel de ‘belangrijkste levende getuige’ uit de bezettingsperiode 
was. Bij Hirschfeld ging groot strategisch inzicht in de machtsver-
houdingen onder de bezetter gepaard met uitputtende dossierkennis 
en een ijzersterk geheugen, dat hij zo nodig aanvulde met talrijke 
aantekeningen en documenten die hij in zijn bezit had.74 Het was de 
opmaat tot acht uitvoerige gesprekken die De Jong met Hirschfeld 
voerde in de laatste twee jaar voor diens dood op 9 november 1961.75 
In diezelfde tijd publiceerde Hirschfeld zijn memoires over de bezet-
tingsjaren, een manuscript dat hij in de eerste twee maanden na de 
bevrijding had geschreven.76

Als rechtgeaard historicus vertrouwde De Jong meer op geschre-
ven bronnen met feiten die zwart op wit stonden dan op het feilbare 
menselijk geheugen.77 Toch waren de interviews van groot belang. 
Hij deed vooral persoonlijke indrukken op in zijn gesprekken, zodat 
hij de juiste psychologische typering kon treffen in Het Koninkrijk. 
Hij wilde zijn personages scherp op het netvlies krijgen, hun motie-
ven doorgronden, inside-information ontfutselen en nagaan of het 
beeld dat hij zich van hun denkbeelden en daden had gevormd, aan-
gevuld kon worden. ‘Mijn toekomstige lezer moet de oorlogsjaren 
leren zien door de ogen van de koningin, de ministers, Seyss-Inquart 
en zijn commissarissen-generaal, de leiding van de Nsb, de secreta-
rissen-generaal, de leiders van het verzet’, nam De Jong zich voor.78 

Hij bezocht zijn gesprekspartners bij voorkeur thuis.79 Jhr. mr. 
A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de laatste gouver-
neur-generaal van Nederlands-Indië, vond hij een ‘typische heel 
beheerste Groninger, een aristocraat, een hele zuivere, een moedige 
man, die je moet zien in zijn eigen werkkamer en urenlang [moet] 
horen praten en [laten] vertellen wat hij toen heeft gewild en heeft 
gedaan. En dan kan het wel zijn dat van die indrukken die je opdoet, 
van de woorden zelf, niets in je tekst terecht komt en toch is er een 
verband tussen dat gesprek en de tekst.’80

Zijn gesprekken legde hij niet systematisch vast op de bandrecor-
der, omdat dit het vertrouwelijk karakter van de gesprekken aantast-
te.81 Hij maakte slechts korte notities als geheugensteuntje. Na het 
gesprek schreef hij alleen de relevante en smaakmakende opmerkin-
gen uit die hij op fiche vastlegde.82 Vanwege de vertrouwelijkheid 
besteedde hij dit niet uit aan de typekamer. De honderden fiches be-
waarde hij jarenlang op naam van de geïnterviewde in de safe tot hij 
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de relevante uitspraken en indrukken van personen nodig had voor 
een te schrijven deel van Het Koninkrijk.83 Het Directorium stem-
de ermee in dat de geïnterviewden achteraf geen gespreksverslag ter 
goedkeuring werd voorgelegd, maar drongen wel aan op nadere de-
tails, iets waar De Jong af en toe alleen mondeling aan tegemoet-
kwam.84 In de kwartaalverslagen vermeldde hij slechts wanneer hij 
iemand had gesproken, met af en toe een enkel opvallend detail.

De Jong claimde in zijn autobiografie dat geen van de getuigen 
ooit bezwaar heeft gemaakt tegen deze werkwijze.85 Dat mag niet 
verbazen, want hij voerde deze gesprekken in de jaren vijftig, en 
toen zijn serie in de jaren zeventig en tachtig verscheen, was het me-
rendeel van de ondervraagden overleden. Iemand die overtuigend 
bezwaar wilde maken, moest zich een gesprek van een kwarteeuw 
geleden woordelijk herinneren. Oud-politicus Jaap Burger, die het 
manuscript van deel 9 over Londen meelas, protesteerde wel dege-
lijk. Er werd echter geen geautoriseerde verslaglegging gemaakt, en 
De Jong vertrouwde op zijn eigen aantekeningen.

Een enkele keer maakte De Jong wel gespreksverslagen. De mees-
te dateren van voor 1955. De tekst van de interviews met Rauter 
drukte hij in maart 1948 af in Nederland in Oorlogstijd. Hij maak-
te ook een verslag van het gesprek dat hij op 30 september 1952 in 
Salzburg had met mevrouw Gertrud Seyss-Inquart-Máschka, de we-
duwe van de Reichskommissar die bij het Neurenberger proces in 
1946 ter dood was veroordeeld.86 Veel gebruikte hij er niet van. Hij 
verwerkte slechts twee indrukken in een voetnoot van het Hoofd-
werk. De Jong werd in haar appartement getroffen door foto’s op het 
dressoir waarop zij ‘als jong meisje erg knap’ was en twijfelde er niet 
aan dat deze ‘felle vrouw […] haar man beslist ebenbürtig is geweest’. 
In Het Koninkrijk staat zonder bronvermelding dat de Oostenrijk-
se generaalsdochter ‘een knappe blondine’ was ‘die zowel het nati-
onaalsocialisme als het antisemitisme feller beleed’ dan haar man.87

De Jongs grootste wapenfeit waren de drie gesprekken die hij 
in 1956 voerde met de 76-jarige Wilhelmina en die steeds twee uur 
hadden geduurd.88 Hij wist als geen ander dat de conflicten tussen 
vorstin en de regering in Londen van veel grotere betekenis waren 
geweest dan niet-ingewijden bevroedden.89 De Jong bezocht begin 
januari 1956 prins Bernhard op Soestdijk en kreeg toestemming 
zijn archiefstukken te raadplegen.90 Via hem kreeg hij belet bij zijn 
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schoonmoeder, die zich geheel uit het publieke leven had terugge-
trokken.91 Ze gaf De Jong toestemming te vragen wat hij wilde en 
sprak zonder terughoudendheid of aarzeling over geheime staatsza-
ken.92 Meteen na afloop schreef hij een zo letterlijk mogelijk verslag 
van het gesprek uit.

Naar aanleiding van deze gesprekken verkreeg De Jong verlof van 
koningin Juliana en toestemming van minister-president Drees om 
de Londense stukken in het archief van het Kabinet der Koningin 
te raadplegen, waar hij in de tweede helft van november tien dagen 
doorbracht.93 Hij sprak toen ook met voormalig verzetsstrijdster 
mejuffrouw Marie Anne Tellegen, de directeur van het persoonlijk 
archief van de familie van Oranje aan de Prinsessegracht in Den 
Haag.94 

rentree oP televiSie

In 1956 nam de rooms-rode regering een definitief zendbesluit over 
de zendmachtiging aan de Nts.95 Het verzuilde compromis besten-
digde het omroepbestel dat van oudsher bij de radio was gegroeid. 
De Nts was als koepelorganisatie verplicht de vijf aangesloten om-
roepverenigingen (aVRO, kRO, VaRa, NCRV en VPRO) pondsgewijs 
zendtijd toe te delen die werd gebruikt om de eigen levensbeschou-
wing uit te dragen aan de eigen leden.96 De totale zendtijd op het 
enige televisienet was op dat moment nog maar tien uur per week, 
niet meer dan twee keer zoveel als de programmering die Eric de 
Vries eind jaren veertig via de Philips Experimentele Televisie (PEt) 
had verzorgd. De weg lag nu echter open voor een onstuimige groei 
van de televisieafdelingen van de omroepverenigingen. De aVRO 
was de eerste omroep om een buitenlandrubriek te beginnen onder 
de naam De toestand in de wereld. Mr. G.B.J. Hiltermann las zijn 
bekende rubriek voor die hij sinds 1952 als hoofdredacteur van de 
Haagse Post schreef en aanvankelijk bij Elseviers Weekblad was begon-
nen.97

Piet te Nuyl jr., het hoofd van VaRa’s televisiedienst, wilde ook 
zo’n buitenlandcommentator voor zijn socialistische publiek. Hij 
belde De Jong op een donderdag in oktober 1957 of hij nog diezelf-
de avond in de Studio Irene kon komen toelichten waarom Israël 
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door Syrië werd bedreigd.98 De Jong had er geen problemen mee dat 
er nauwelijks tijd voor afstemming was. ‘U hoeft niet bang te zijn,’ 
sprak De Jong televisiekijkend Nederland geruststellend toe voor de 
camera, ‘er zijn allemaal factoren die er tegen pleiten dat het tot een 
groot conflict zal leiden.’99 De portier zei bij zijn vertrek dat ‘meneer 
erg netjes gesproken had’.100 Dat vond Rengelink ook die in 1949 
door VaRa-secretaris J.B. Broeksz was aangetrokken om de televisie-
sectie op te zetten. In februari 1955 had hij Milo Anstadt, de vroe-
gere redactiesecretaris van Vrij Nederland, aangesteld voor de regie 
en productie van documentaires. De Jong bleef gebrouilleerd met 
Broeksz, maar genoot nu de patronage van Jan Willem Rengelink 
die als ervaren bestuurder de VaRa binnen de Nts vertegenwoordig-
de.101 

Er werd met geen woord gerept over de VaRa-radiovete uit begin 
1948. De VaRa-televisie was allang blij met De Jong een begenadigd 
spreker in huis te hebben gehaald. De gepromoveerd historicus ge-
noot landelijke bekendheid als voormalig presentator van Radio 
Oranje en gezaghebbend boegbeeld van Oorlogsdocumentatie. 
Hij werkte snel, professioneel en betrouwbaar. Dankzij zijn parate 
kennis voor de buitenlandrubriek voor Vrij Nederland zette hij een 
paar uur voor aanvang zijn tekst geroutineerd op papier. Desnoods 
improviseerde hij ter plekke aan de hand van enkele trefwoorden. 
Bij aankomst op Studio Irene was hij kortaf en geconcentreerd. Hij 
arriveerde kort voor de uitzending, maar nooit te laat. Hij repeteerde 
zijn tekst terwijl de grimeuse zijn wallen wegschminkte. Hij testte 
vooraf of zijn stoel op de juiste hoogte stond afgesteld en gaf de re-
gisseur aanwijzingen. Zodra de camera liep, presenteerde De Jong 
helder, kordaat en soepel. Bij Radio Oranje had hij geleerd de toe-
bemeten zendtijd tot op de laatste seconde te benutten. Hij bracht 
zijn commentaar op elk gewenst moment met een samenvattende 
zin tot een goed einde.102 Na de uitzending bleef hij niet langer han-
gen dan nodig was.103 Liesbeth had samen met de kinderen de eerste 
televisieoptredens van hun vader gezien bij de groenteman die al een 
televisie had. In mei 1958 schafte het gezin De Jong ook een Philip-
stoestel aan.104 

De Jong en mr. G.B.J. Hiltermann fungeerden in de jaren vijftig 
en zestig als de grote geruststellers op televisie. Hun academische 
titel stond garant voor een evenwichtig wereldbeeld en een verant-

1 1   l a n g d u r i g  v o o r o n d e r z o e k



294

d e e l  3 :  1 9 5 5 - 1 9 6 9

woorde interpretatie van de feiten.105 begin jaren zestig streefde De 
Jong zijn collega dankzij De Bezetting voorbij als televisiebekend-
heid. Zij wedijverden echter niet met elkaar. De Jong wist dat Hil-
termann hem als fulltime journalist in parate kennis en analyse de 
meerdere was en verwees wel eens naar zijn ‘collega […] – ik dacht 
dat het zin heeft, er vanavond eens wat dieper op in te gaan’.106 Op 
19 april 1961 begon De Jong zijn televisie-uitzending zelfs met een 
samenvatting van Hiltermanns presentatie van die vorige avond over 
de Cubacrisis.107

De beide commentatoren redeneerden langs dezelfde breuklij-
nen in de geopolitieke machtsverhoudingen. Op nationaal niveau 
verdedigden beiden het gemeenschappelijk nationaal belang, dat in 
de Koude Oorlogsretoriek geen verdeeldheid duldde. Hiltermann 
verspreidde een liberaal-conservatief geluid en De Jong vertolkte 
een ondogmatische socialistische mainstream-ideologie. Hun poli-
tieke oriëntatie en verzuilde belangen klonken maar beperkt door in 
hun buitenlandcommentaar. Hiltermann droeg geen emancipatoire 
boodschap uit, zijn goed- en afkeuring bleef impliciet, en hij waagde 
zich niet aan voorspellingen.108 Hij sprak over en namens ‘de Neder-
lander’.

De Jong was bij Radio Oranje niet anders gewend geweest dan 
vanuit het perspectief van nationale veiligheid te spreken. Hij kreeg 
na enkele incidentele bijdragen eind 1958 een eigen buitenlandru-
briek onder de titel De wereld van vandaag. Het woord ‘wereld’ 
kwam zowel voor in zijn Vrij Nederland-rubriek ‘Een week wereld’ 
als in Hiltermanns televisierubriek De toestand in de wereld. Zijn ru-
briek werd gekoppeld aan het in 1956 begonnen informatieve pro-
gramma Mensen, Dingen, Nu dat eens in de drie weken werd uitge-
zonden op vrijdagavond en waarin de standpunten van het NVV en 
de PvdA werden uitgedragen.109 De Jong voelde zich wel verwant, 
maar niet gebonden aan deze zuil. Hij bleef vrij in zijn onderwerp-
keuze.

De Jong verloochende zijn socialistische overtuiging niet, maar 
liet haar hoogstens op de achtergrond meespelen. Hij liet zich niets 
voorschrijven vanuit partijideologie of omroepbeleid.110 Hij was een 
loyaal lid, omdat hij veel waarde hechtte aan een grote sociaalde-
mocratische partij.111 Als hij een enkele keer op partijbijeenkomsten 
sprak, deinsde hij niet terug voor een demagogische opening om 
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de eenheid te bestendigen. Partijvoorzitter Evert Vermeer kondig-
de hem als spreker een keer aan als de neef van Alida de Jong, die 
alle partijgenoten zich uiteraard nog herinnerden. De Jong kopte 
na deze gesouffleerde binnenkomer meteen stevig in: ‘Mijn tante is 
omgekomen in de gaskamers. Partijgenoten, als wij niet waakzaam 
zijn, wacht ons weer de gaskamer.’112

Medio 1958, kort na zijn rentree bij de VaRa-televisie, trad De 
Jong toe tot de Buitenland Commissie van de PvdA. Dit gezelschap 
kwam ongeveer eens in de zes weken bijeen in het gebouw van de 
Tweede Kamer. De doelstelling strekte niet verder dan informatie-
overdracht en -uitwisseling; verder reikten de ambities van De Jong 
ook niet. Actuele vraagstukken in de internationale politiek werden 
bediscussieerd, maar het officiële partijstandpunt bleef voorbehou-
den aan bestuur en fractie. Eerst was er een interne of externe spreker 
en daarna was er een debat waarbij doorgewinterde politici en vakin-
houdelijk specialisten elkaars mening scherpten.113 Max van der Stoel 
was net per 1 juli 1958 aangetreden als internationaal partijsecretaris, 
en het was zijn taak dit overleg te organiseren.114 Er verschenen over 
het algemeen niet meer dan tien van de ruim veertig vaste leden. De 
Jong leverde vrijwel geen beschouwende bijdragen. De eerste paar 
jaar verscheen hij regelmatig, maar in de jaren zestig kwam hij vaker 
niet dan wel opdagen.115 Hij koesterde geen partijpolitieke aspira-
ties en bekleedde geen bestuurlijke functies. Fractievoorzitter Anne 
Vondeling polste hem in 1960 als kandidaat voor de verkiezingslijst 
van de Tweede Kamer. ‘Voor de politiek denk ik niet snel genoeg’, 
liet De Jong hem weten.116 Hij achtte zich een politiek beschouwer.

Hij hoorde dan ook niet tot de bloedgroep van Jacques de Kadt 
die in de PvdA-Tweede Kamerfractie van 1950 tot 1963 de voor-
naamste woordvoerder was voor de buitenlandse politiek. De Kadt 
was, net als De Jong, een pleitbezorger van de Indonesische onaf-
hankelijkheid, maar vond de presidenten Eisenhower en Kennedy te 
weinig doortastend. De Jong stond in dat opzicht dichter bij Frans 
Goedhart die de Amerikanen in hun Vietnampolitiek door dik en 
dun steunde. De Jong was milder en zijn samenvattend commentaar 
in Vrij Nederland was enigszins koutend en braaf. Het stak magertjes 
af bij de scherpe polemieken die De Kadt en Goedhart in Het Parool 
ventileerden. Niettemin bereikte De Jong met zijn gesproken woord 
op televisie vaker een veel grotere doelgroep dan zijn partijgenoten 
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uit de Buitenland Commissie. Zijn publiek was omvangrijker dan 
louter de socialistische zuil. Hij sprak alsof hij het vak geschiedenis 
op de middelbare school doceerde. ‘Ik vond het reuze fijn om te 
spreken voor de televisie. Je kunt de mensen vertellen hoe de wereld 
in elkaar zit. Dat geeft een goed gevoel.’ Hij versimpelde de com-
plexe verhoudingen in de wereldpolitiek tot een eenduidig wereld-
beeld. Bij het schrijven van zijn tekst richtte hij zich op ‘zo’n twintig 
à dertig personen uit eigen kring: academici, medewerkers van het 
RIOD en andere bekenden. Niet tot de grote massa. Die keek wel, 
maar was er niet als ik voor de camera stond. Ik probeerde wel op 
zo’n manier te spreken dat mijn vader, die melkboer was, me had 
kunnen begrijpen: eenvoudig, zonder moeilijke woorden.’117

De Jong bereikte het grote publiek niet alleen op televisie, maar 
via elk massamedium, en zeker als het ging over het dagboek van 
Anne Frank dat uitgroeide tot het icoon van de Jodenvervolging. In 
1950 waren naast de zesde druk van de Nederlandse editie een Duitse 
en Franse vertaling uitgekomen, en twee jaar later kwam de Engelse 
versie uit.118 In 1952 werden in de Verenigde Staten de eerste plannen 
gemaakt om het dagboek van Anne Frank als toneelstuk op te voe-
ren. Frances Goodrich en Alvert Hacket, een Amerikaans echtpaar 
dat als tekstschrijvers werkte bij de Amerikaanse filmmaatschappij 
MGM, verwierven eind 1953 de opdracht een toneelscript te schrijven 
op basis van het dagboek. Regisseur Garson Kanin uit New York ver-
zocht De Jong eind 1954 deze toneelversie van commentaar te voor-
zien. Het schrijversechtpaar kwam voor twee dagen naar Amsterdam 
waar De Jong samen met Otto Frank, de vader en enige overlevende 
van het gezin, en Lydia Winkel een reeks verbeteringen voorstelde, 
die het echtpaar volgens De Jong integraal overnam.119 De première 
op Broadway in oktober 1955 werd een daverend succes. Het dag-
boek van Anne Frank veroverde stormenderhand het Amerikaanse 
publiek. In het najaar van 1956 trok het toneelstuk eveneens volle 
zalen in West-Europa.

Reader’s Digest speelde in op het succes. Het Amerikaanse tijd-
schrift met de hoogste oplage ter wereld stond aan de vooravond van 
de lancering van de Nederlandse editie. De redactie vroeg De Jong 
een artikel te schrijven over de internationale betekenis van Anne 
Frank. De succesformule van Reader’s Digest was gebaseerd op bon-
dige artikelen in een aansprekende stijl. De Engelse artikelen werden 
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vertaald en toegesneden voor de lezersgroep van de diverse nationale 
edities. Senior Editor Leland Stowe stelde De Jong 2000 dollar in het 
vooruitzicht, een riante vergoeding ter waarde van enkele maanden 
regulier salaris voor een artikel. De Jong ging in de zomer van 1956 
met zijn gezin op vakantie naar Italië. Op de heenweg bezochten 
hij en zijn vrouw Otto Frank in Bazel.120 Behalve inside-informati-
on kreeg hij stapels recensies ter inzage en honderden brieven van 
lezers van het dagboek van zijn dochter, waaruit hij kon putten voor 
het artikel.121 Reader’s Digest bekortte De Jongs kopij met een derde 
en plaatste zijn artikel in het eerste nummer van de Nederlandse 
jaargang dat in oktober 1957 uitkwam.122 De Jongs bijdrage vond we-
reldwijd zijn weg in een oplage van 20 miljoen in dertien talen. 

In 1958 kwam de gelijknamige film The Diary of Anne Frank uit. 
Regisseur George Stevens consulteerde De Jong om de authenticiteit 
van de film te beoordelen. De oorlogshistoricus schreef hem dat hij 
‘hier en daar kleine trekjes en details [had] ontdekt die niet over-
eenkwamen met de werkelijkheid. Maar die zullen de gemiddelde 
toeschouwer niet storen en ik begrijp dat in een kunstwerk bepaal-
de dramatische effecten soms noodzakelijk zijn ook al doen ze zich 
niet voor in de realiteit.’123 Zo leverde ook De Jong een bescheiden 
bijdrage aan de wereldwijde commercialisering van het dagboek, 
en zijn inzet leidde tot een levenslange goede verstandhouding met 
Otto Frank.124 Toen het Anne Frank Museum in mei 1961 werd ge-
opend, was De Jong een van de sprekers.125

onBetwiSt leiderSchAP 

Begin 1958 karakteriseerde De Jong Oorlogsdocumentatie als ‘een 
centrum van bezinning op een van de moeilijkste perioden in ons 
volksbestaan. Zijn collecties vormen, voor zover zij van publieke 
aard zijn, veelal grondslag voor hetgeen pers, radio en televisie be-
treffende de oorlogsjaren te berde brengen. De staf brengt regelma-
tig vertrouwelijke adviezen uit over gebeurtenissen, toestanden en 
gedragingen tijdens de bezetting aan het Koninklijk Huis, de mi-
nisteries, provinciale en gemeenteraadsbesturen en semioverheidsin-
stellingen.’126 Daarmee maakte de chef de bezettingsperiode welhaast 
instituutsbezit.
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In januari 1950 werkten er 46 medewerkers in het statig heren-
huis aan de Herengracht 474, en in 1953 nog 40. De perifere buiten-
dienst was voor ambtelijk Den Haag altijd een vreemde eend in de 
bijt geweest waarvan de formele rechtspositie van het personeel nog 
moest worden geregeld.127 In de zomer van 1953 kregen de zes leden 
van de wetenschappelijke staf na veel getouwtrek eindelijk een vaste 
aanstelling als rijksambtenaar bij het ministerie van Onderwijs.128 
De Jong werd vanwege zijn promotie in november 1953 als eerste 
ingepast in de vaste salarisschalen als wetenschappelijk hoofdamb-
tenaar A.129 Sinds april 1955 ontving hij voor zijn opdracht om het 
Geschiedwerk te schrijven een jaarlijkse suppletie van f 4000,- voor 
de duur van zijn auteurschap.130 Het overige personeel werd binnen 
enkele jaren ook ingepast in de reguliere ambtelijke salarisschalen.131 
Zij profiteerden mee van de welvaartsgroei die tot snel stijgende in-
komens leidde.

De dagelijkse leiding vormde geen dagtaak meer, zoals dat het 
geval was geweest in de pioniersjaren, toen Oorlogsdocumentatie 
nog tientallen medewerkers telde.132 Soms organiseerde De Jong 
bijeenkomsten waarin een staflid een inleiding hield over een rele-
vant onderzoeksonderwerp of een persoonlijke herinnering.133 Daar 
bleef het bij. ‘Ik verwijt mij wel eens, te weinig leiding uitgeoefend 
te hebben, maar troost mij dan maar met de gedachte dat teveel lei-
ding erger zou zijn geweest’, koketteerde hij in 1970.134 Individua-
listisch ingestelde onderzoekers vonden bij Oorlogsdocumentatie 
een stabiele en goed geoutilleerde werkomgeving. Het viel De Jong 
niet op hoe iemand zich kleedde of gedroeg, zolang de onderzoe-
ker maar kennis van zaken had en hijzelf kon doorwerken aan zijn 
levenswerk.135 Van zijn systematische manier van werken ging een 
gebiedende voorbeeldfunctie uit. Het bepaalde de werksfeer. Van 
der Leeuw prees De Jong later als iemand die ‘meer kameraad [dan] 
directeur’ was en die ‘anderen tot wetenschappelijke prestaties [wist] 
te inspireren en aan hun werk richting’ gaf.136

De gespannen verstandhouding met Cohen, die De Jong buiten 
de opdracht voor het Hoofdwerk had gehouden, bleef moeizaam.137 
Cohens afdeling Bronnenpublicaties was naar de periferie gedron-
gen. Hij had in de eerste naoorlogse jaren een serie waardevolle pu-
blicaties over de processen tegen Mussert en Rauter uitgebracht, ter-
wijl studies over Rost van Tonningen van mr. Els Fraenckel-Verkade 
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en over de ss in Nederland van Cohen lang op zich lieten wachten. 
De Jong vond de grondige aanpak ‘op zichzelf gezien goed’, maar 
de afdeling Bronnenpublicaties moest ‘meer tempo’ maken.138 Dat 
was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de trage voortgang hing 
samen met een besparing op personeel die begin 1952 was doorge-
voerd. Cohen had hier vergeefs tegen geprotesteerd en zelfs met 
ontslag gedreigd, maar het bestuur en De Jong beschouwden ge-
schiedschrijving als kerntaak en geannoteerde bronnenpublicaties 
als aanvullende activiteit.139 De Jong had in het Directorium meer-
maals gezegd dat bronnenpublicaties ‘details natrekken’ was, terwijl 
er in geschiedschrijving ‘grote lijnen getrokken’ werden.140 Het was 
geen mindere vorm van geschiedschrijving, maar een genre dat beter 
paste bij de universiteit. Cohen bracht in 1956 de interne nota Regels 
en Aanbevelingen uit, een gedetailleerde handleiding om bronnen te 
bestuderen en annoteren. De Jong vond het een ‘consciëntieus en 
degelijk’ document, maar de door Cohen aangelegde kwaliteitsnor-
men deed hij af als te ‘acribisch’.141 

Cohen had bij Oorlogsdocumentatie de grenzen van zijn profes-
sionele groei had bereikt.142 Hij greep de kans om terug te keren naar 
zijn oude hoofdvak dan ook met beide handen aan toen de Univer-
siteit van Leiden hem eind 1958 benaderde voor een hoogleraarschap 
in de Middeleeuwse geschiedenis. Via-via hoorde De Jong van de 
vertrouwelijke sollicitatieprocedure die hij als een ‘formidabele klap’ 
ervoer.143 De adjunct-chef werd in november op het matje geroepen 
in de bestuursvergadering. Hij had een ‘zakelijk onjuiste beslissing’ 
genomen door niet van tevoren te overleggen over zijn vertrek, en 
het werd ‘onbehoorlijk’ geacht dat hij zijn ss-studie niet voor vertrek 
afrondde.144

De Jong en Sijes gaven Cohen in een persoonlijk gesprek te ver-
staan dat een vertrekdatum per 1 januari 1960 ‘volstrekt onverde-
digbaar’ was. Sijes verweet hem dat zijn overstap naar Leiden aan 
verraad grensde; hij had ‘als jood’ een taak te volbrengen. De Jong 
deelde Sijes’ mening dat ‘als je eenmaal, als lid van een groep die 
zo ongelooflijk zwaar door de nazi’s is getroffen, de beslissing hebt 
genomen om bij Oorlogsdocumentatie te gaan werken, je de emo-
tionele impuls moet voelen om het werk daar naar behoren af te 
maken’.145 Cohen zou worden achtervolgd door zijn geweten, hij zou 
de achting van velen verliezen en het zou landelijk bekend worden 
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dat hij zijn karwei bij Oorlogsdocumentatie niet had durven afma-
ken.146 De journalist Max Pam vroeg De Jong een kwarteeuw later of 
deze dreigende taal niet simpelweg een projectie van zijn eigen drijf-
veren was geweest. De Jong meende dat hij recht had op zijn eigen 
norm in deze kwestie. Hij en Sijes hadden het ‘geen onbegrijpelijke, 
maar toch een niet te waarderen beslissing’ gevonden.147

Cohen liet zich niet intimideren door de idee van een ‘joodse 
plicht’. Hij verzekerde het bestuur dat zijn vertrek niets afdeed aan 
‘zijn innerlijke behoefte dit werk tot een goed einde te brengen’. Het 
instituut kon rekenen op zijn niet-aflatende steun om de ss-studie 
verantwoord af te ronden.148 Hij droeg een bekende van hem uit Lei-
den, Nanno in ’t Veld, voor om de publicatie te voltooien. De Jong 
was te spreken over deze scherpzinnige kandidaat die meteen na Co-
hens vertrek in dienst kwam. Cohen droeg zijn jarenlange ss-onder-
zoek over aan In ’t Veld en accepteerde dat zijn naam niet meer aan 
deze bronnenpublicatie zou worden verbonden.149 De hoogleraar 
Slavische letterkunde Karel van het Reve heette zijn nieuwe collega 
in Leiden van harte welkom met zijn overstap van de ‘nieuwe naar 
de oude Middeleeuwen’.150 Die vergelijking slaat op het werkterrein, 
maar zou ook kunnen verwijzen naar de werkwijze en -verhoudin-
gen op Oorlogsdocumentatie. Cohen liet er in zijn inaugurale rede 
van september 1960 geen twijfel over bestaan dat zijn omzichtige 
benadering van het onderzoeksobject wezenlijk verschilt van de po-
litiek-morele geschiedvisie van De Jong.151 Hij betoogde dat de ei-
gentijdse geschiedschrijver als tijdgenoot in zeker opzicht ‘bijziend’ 
is. Grotere afstand in de tijd scherpt de blik. Studie van al te nabije 
schokkende gebeurtenissen kan ‘vooringenomenheid’ veroorzaken 
en daarom misschien beter enige tijd blijven rusten. De ‘hoogste 
deugd’ van de historicus is de onpartijdigheid waarmee hij de au-
thentieke drijfveren van historische figuren blootlegt; het oordeel 
van deze vakman is hoogstens ‘toegift’.152 

Cohen koesterde geen hard feelings jegens De Jong en zijn insti-
tuut.153 Hij sprak later met respect over de man zonder wiens presta-
ties Oorlogsdocumentatie ‘het niet [zou] hebben gehaald’. Hij was 
niet uit ‘dépit’ vertrokken en keek zonder bitterheid terug op deze 
veertien jaar durende periode in zijn carrière die ‘in hoge mate had 
bijgedragen aan zijn groei als historicus’.154 Cohen werd in Leiden 
decaan en later rector magnificus, ambities die hij bij het RvO niet 
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had kunnen vervullen. De Jong was onder vakgenoten niet de enige 
die meende dat Cohens leidinggevende en bestuurlijke taken en zijn 
neiging tot perfectionisme ertoe hebben geleid dat hij in de tweede 
helft van zijn wetenschappelijke carrière weinig publicaties naliet.155 
De Jong stuurde Cohen later altijd een gesigneerd presentexemplaar 
van zijn meest recente Koninkrijk-deel en de oud-collega’s raadpleeg-
den elkaar een enkele keer voor een advies. Cohen opperde Schöffer 
als promotor voor Nanno in ’t Veld, die in 1976 promoveerde op de 
ss-studie waar hijzelf in belangrijke mate aan had bijgedragen.156

In 1960 werd De Jong gepromoveerd tot directeur van het RvO. 
Hij had het Directorium ervan overtuigd dat er in het ‘oprich-
tings-kb’ van 1947 eigenlijk al een formele splitsing had moeten wor-
den aangebracht tussen de ‘algemene’ leiding, die hij de afgelopen 
jaren op het instituut had gevoerd, en de ‘dagelijkse’ leiding, die hij 
de afgelopen jaren langzamerhand had overgedragen aan Paape.157 
Als gevolg hiervan heette het Directorium voortaan ‘bestuur’.158 

Cohens vertrek maakte het mogelijk dat Paape op termijn tot ad-
junct-directeur werd benoemd.159 Dat gebeurde in juli 1971, waarna 
Stuldreher diens positie overnam als hoofd Beheer. De drie hoof-
den van dienst, Eduard Groeneveld (Bibliotheek) en Emmy Ottow 
(Beschrijving), Coen Stuldreher (vanaf 1971 Beheer) en Harry Paape 
(Beheer; vanaf 1971 adjunct-directeur), bleven in dienst tot hun 
pensioen. Eduard Groeneveld was in februari 1946 als bibliotheca-
ris in dienst getreden en had halverwege de jaren vijftig zijn avond-
studie geschiedenis aan de UvA afgerond. Hij en Emmy waren in 
1957 getrouwd.160 Zij notuleerde het wekelijks afdelingsoverleg dat 
werd voorgezeten door De Jong. De vergadering duurde doorgaans 
niet veel langer dan een kwartier. Er kwamen alleen regelpunten aan 
bod en bij hoogste uitzondering werd er langer doorgepraat over een 
specifiek probleem. De Jong verfoeide de vergadercultuur die de 
democratiseringsgolf van eind jaren zestig aan de universiteiten te-
weegbracht en placht te zeggen dat Oorlogsdocumentatie een ‘werk-
instituut’ was.161

Er was een informele pikorde onder De Jongs vertrouwelingen. 
In deze hechte constellatie zou nauwelijks nog verandering komen 
tot de ‘leider van de équipe’ met pensioen zou gaan. Senior onder-
zoekers Sijes en Van der Leeuw, in die volgorde, fungeerden als De 
Jongs rechter- en linkerhand. Hij had hen in zijn nota van juli 1949 
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al als ‘full-time-assistenten’ naar voren geschoven.162 De eerste was 
zijn belangrijkste vertrouwenspersoon en legde zich vooral toe op 
sociaal-politieke aspecten. De tweede was inhoudelijk zijn sterkste 
onderzoeker die uitmuntte in financieel-economische en juridische 
onderwerpen.163 Zij ontbeerden een academische titel waardoor De 
Jong hen in wetenschappelijk status verre overtrof. Hij stimuleerde 
dat Sijes en Van der Leeuw in de jaren zeventig een eredoctoraat kre-
gen.164 Dat straalde af op het instituut, en onvermijdelijk nevenef-
fect was dat hij zijn twee naaste onderzoekers aan zich verplichtte. 
Het bracht een criticus als J.A.A. van Doorn er later toe De Jongs 
meest trouwe medewerkers als ‘autodidact’ te bestempelen.165 Toen 
Sijes in de jaren zeventig nog maar weinig op het instituut was, werd 
Stuldreher De Jongs derde vertrouweling. Zij fietsten aan het eind 
van de werkdag – zelfde soort rijwiel; zelfde soort alpinopet – gelijk 
op naar huis. Paape voerde De Jongs beleidswensen gewillig uit en 
was uitstekend ingevoerd in de bezettingsgeschiedenis, maar drong 
nooit door tot dit eerste echelon.166 

Het RvO leverde een belangrijk aandeel bij het derde lustrum 
van de bevrijding in 1960. Secretaris-generaal van Algemene Zaken, 
C.W.L. Fock, informeerde De Jong dat Cals in de ministerraad van 
26 oktober 1959 toestemming had gekregen om Juliana als staats-
hoofd de door het instituut samengestelde Erelijst der Gevallenen in 
de Ridderzaal te laten overdragen aan de Staten-Generaal. De Jong 
tekende voor het draaiboek en regelde de uitvoering met de minis-
ter van Onderwijs.167 Het register telt 17.500 namen van gevallenen 
voor het vaderland en ligt sinds deze overdacht op 4 mei 1960 in een 
aparte schrijn bij de ingang van het Binnenhof 1A. Dat er tot in de 
eeuwigheid dagelijks – sinds 2010 ook digitaal – een bladzijde wordt 
omgeslagen is een idee van De Jong.168

Hij kaartte daarnaast bij Cals aan dat in ‘pers en parlement vaak 
te beluisteren [is] dat ons volk teveel aan de bezetting voorbij leeft 
en dat met name de jeugd te weinig van het gebeuren in de jaren 
1940-45 weet’. Hij bereidde een instituutspublicatie voor om de oor-
log ‘waardig te herdenken’: Toen … 1940-1945. Hij kreeg een budget 
van 40.000 gulden toegekend om het herdenkingsboek ‘tegen eigen 
rekening en risico’ in de handel te brengen. Het sDUb was bereid 
de productie en distributie tegen kostprijs te verzorgen, zodat de 
bundel in een oplage van 40.000 exemplaren voor f 3,90 kon wor-
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den uitgebracht. De reclame werd overgelaten aan de boekhandels 
in ruil voor een hoger dan gebruikelijke boekhandelskorting. Daar-
naast regelde De Jong een kwantumafname van 6500 exemplaren bij 
de Stichting ’40-’45. Alle leden met een verzetspensioen kregen dit 
‘met zorg en kennis van zaken voorbereidde album’ in april 1960 ge-
schonken als aandenken van ‘blijvende waarde […] voor de Neder-
landse jeugd in het algemeen en voor de kinderen van de deelnemers 
aan het verzet in het bijzonder’.

Het beeldverhaal deed de gruwelen en de hoop uit de oorlogs-
tijd herbeleven. Lydia Winkel selecteerde karakteristieke foto’s en 
aangrijpende gedichten over de oorlogsjaren en De Jong schreef de 
veelal eenregelige onderschriften.169 De poëtische bloemlezing be-
gint met de bekende strofe uit het gedicht ‘Vrede’ uit 1957 van Leo 
Vroman: ‘Kom vanavond met verhalen/ hoe de oorlog is verdwe-
nen,/ en herhaal ze honderd malen:/ alle malen zal ik wenen.’ Ook 
de laatste strofe van ‘Het lied der achttien doden’ van Jan Campert is 
opgenomen, evenals de slotregels van het gedicht ‘Na de bevrijding’ 
van J.C. Bloem. 

Bij de confronterende foto’s van de concentratiekampen schreef 
De Jong slechts: ‘Ovens voor het verbranden der lijken’. Bij de foto 
van D-Day staat: ‘6 juni 1966 – eindelijk!’ De blijdschap is van de 
gezichten af te lezen als prins Bernhard per jeep bevrijd Nijmegen 
binnenrijdt. Bij de foto van dorsende combines en een schoolklas 
jonge kinderen staat de hoopvolle boodschap van de in graniet uit-
gehouwen tekst van Henk van Randwijk op de erebegraafplaats van 
Bloemendaal: ‘Zoek daar waar Nederlands volk leeft en werkt …’ 
Juliana kwam het laatste woord toe: ‘Er wordt geen wond geslagen 
of men herrijst met groter weerstand./ Er wordt geen leed gedragen 
of men herrijst sterker./ Er wordt geen strijd gestreden of men her-
rijst met nobeler doel voor ogen.’

Toen … 1940-1945 werd het best verkochte oorlogsboek in het 
herdenkingsjaar 1960.170 Het overstelpende succes overtrof ook De 
Jongs stoutste verwachting. Op 30 maart 1960, vijf weken voor de 
officiële verschijning, hadden de boekhandels de gehele oplage al af-
genomen. Het sDUb bracht meteen een tweede druk uit van nog 
eens 30.000 stuks. De 70.000 boekjes waren voor eind mei uitver-
kocht. Het RvO hield er een paar duizend gulden aan over voor de 
inspanningskosten en de uitgeverij verdiende er 3000 gulden mee, 
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de gangbare marge van 2 procent bij overheidsuitgaven. De eerste af-
levering van de televisiedocumentaire De Bezetting op vrijdagavond 
6 mei 1960 brak echter alle records in de massaal herlevende aan-
dacht voor de oorlog. De Jong vestigde er voorgoed zijn naam mee 
als nationaal geweten van de bezettingsperiode.171
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Een nationaal monument

‘twintig JAAr geleden’

In september 1959 las VaRa-televisiesecretaris Rengelink de Verslagen 
van de in 1957 ontbonden Parlementaire Enquêtecommissie Rege-
ringsbeleid in oorlogstijd. Het bood hem een schat aan informatie 
waar hij tot dan toe verstoken van was geweest. Rengelink kende 
ook De Jongs lezing voor het Historisch Genootschap uit 1958 over 
de inhoud en betekenis van de PEC ’40-’45. Hij realiseerde zich dat 
de gehele volwassen generatie persoonlijke herinneringen aan de be-
zettingsperiode had zonder de toedracht van de nationale gebeurte-
nissen te kennen, terwijl de jongere generatie vrijwel niets wist over 
de oorlog. Daarom vatte hij het idee op een televisiedocumentaire 
te wijden aan Nederland in oorlogstijd. De Jong leek hem als erva-
ren VaRa-presentator en oorlogsspecialist de uitgelezen figuur om dit 
ambitieuze idee mee te bespreken. 

De Jong reageerde meteen enthousiast. Hij had in 1953 VaRa-re-
gisseur Willy van Hemert geadviseerd bij de documentaire Verzet 
die over de april-meistakingen van 1943 ging. Als socialist had hij 
geen bemoeienis gehad met Hotel de Wereld dat de NCRV en aVRO een 
week eerder hadden uitgezonden. Deze tot nu toe enige twee gedra-
matiseerde documentaires over de oorlog waren nogal haastig geëns-
ceneerd en hadden geen positieve pers gekregen.1 De Jong wist als 
geen ander dat de ‘illegale kranten en de Londense radio hun stem 
zo krachtig en indringend mogelijk hadden laten klinken’, maar zij 
hadden in oorlogstijd slechts beperkt tegenwicht kunnen bieden aan 
de gelijkgeschakelde pers die ‘voorlichting van de overheerser, geba-
seerd op leugen, misleiding en bedrog’ over het Nederlandse volk 
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had uitgegoten.2 Dankzij het nieuwe indringende medium televisie 
zou dit gecorrumpeerde beeld over de bezetting als het ware inte-
graal kunnen worden overschreven door een diametraal tegengestel-
de versie van deze nationale geschiedenis te bieden.

Rengelink dacht aan een programmaserie die twintig jaar na de 
Duitse inval op 10 mei 1940 moest beginnen en vijf jaar later zou 
eindigen bij de twintigste viering van Bevrijdingsdag. De kijker zou 
in dit format vijf jaar lang elk kwartaal worden ‘bijgepraat’ over ge-
beurtenissen die twintig jaar eerder van beslissende betekenis waren 
geweest in het verloop van de oorlog.3 Dit ceremonial broadcast cre-
eerde een langgerekte herdenkingsperiode van vijf jaar, waarbij liefst 
zes afleveringen zouden samenvallen met de twee herdenkingsdagen 
4 en 5 mei.4 De Jong herkende er een uitgelezen kans in het histo-
risch besef van het Nederlandse volk stap voor stap te vernieuwen 
in het ritme van het tijdsverloop van de oorlogsperiode, twintig jaar 
eerder.5

Binnen een paar dagen had De Jong een eerste opzet gereed 
onder de werktitel: ‘Twintig jaar geleden. Een reeks televisiepro-
gramma’s over Nederland in oorlogstijd’.6 De 21 programma’s van 
ongeveer een uur moesten van mei 1960 tot mei 1965 elk kwartaal 
worden uitgezonden in mei (voorjaar), september (einde zomer), 
november (najaar) en februari (winter).7 De interval tussen de afle-
veringen varieerde van twee tot vijf maanden, omdat De Jong de zo-
mermaanden niet geschikt achtte voor een ‘ernstig programma van 
dit karakter’.8

Dertien afleveringen waren te koppelen aan een belangrijke ge-
beurtenis van precies twintig jaar geleden. De serie zou beginnen 
met de Duitse inval en eindigen met de bevrijding, zoveel was dui-
delijk. De drie grote stakingen leenden zich goed voor een aparte 
uitzending, waarbij de treinstaking van september 1944 kon wor-
den gecombineerd met de Slag bij Arnhem. De tweede aflevering 
van september 1960 moest over de eerste bezettingsmaanden gaan 
en de één na laatste uitzending in februari 1965 over de Honger-
winter. De Jong wilde drie afleveringen besteden aan de oorlog in 
Nederlands-Indië die voor velen – inclusief hijzelf – het minst be-
kend was.9 De zevende aflevering behandelde de voorgeschiedenis 
tot de aanval op Pearl Harbour op 8 december 1941 en zou dus niet 
in november, maar begin december 1961 worden uitgezonden. Het 
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volgende programma over de Slag om de Javazee van 27 februari 
1942 als hoogtepunt van de strijd in de Pacific paste weer naadloos in 
de reguliere frequentie.

De overige programma’s gingen niet over gebeurtenissen, maar 
over thema’s. De regering in Londen kon op een willekeurig tijdstip 
worden behandeld, evenals de aflevering over het dagelijks leven in 
bezet Nederland. Toen de serie eenmaal liep, stond het De Jong vrij 
deze thema’s in een andere volgorde te behandelen. Aanvankelijk 
stond ‘onderduikers en overvallen’ gepland als zestiende aflevering. 
Het werd de veertiende, omdat De Jong verwachtte dat onderdui-
ken een diepere indruk zou maken dan de bezettingsperiode in Ne-
derlands-Indië, die ook later kon. ‘Juist deze vorm van verzet was zo 
typisch Nederlands: ze was niet gericht op het doden van vijanden, 
maar op het redden van medemensen.’10

De Jong legde zijn programmaopzet voor aan zijn RvO-bestuur. 
Over de inhoud was weinig discussie, maar het idee dat de secretaris 
het scenario zou gaan schrijven en ook nog eens presenteren, stuitte 
op grote bezwaren bij Oorlogsdocumentatie.11 Dat werd te tijdro-
vend; De Jong diende zijn aandacht te richten op het Hoofdwerk, 
dat volgens de laatste planning in 1965 opgeleverd diende te wor-
den.12 De Jong wilde de publicitaire kracht van de televisiedocumen-
taire uitbuiten voor het instituut en zijn latere Geschiedwerk, maar 
het was duidelijk dat het Directorium nog van dit inzicht doordron-
gen moest worden. 

Mede daarom bepleitte De Jong bij Rengelink dat dit program-
ma niet bij de VaRa ondergebracht zou worden, maar bij de Neder-
landse Televisie Stichting (Nts).13 De koepelorganisatie restte sinds 
het televisiebesluit van 1956 alleen nog de taak om de vijf levensbe-
schouwelijke omroepverenigingen en kerkgenootschappen die hun 
zendmachtiging voortaan direct van de overheid ontvingen, mate-
rieel te ondersteunen.14 Naast deze faciliterende rol had de Nts zelf 
echter ook zendtijd behouden. In 1956 was het met een kwart tot 
maximaal de helft van de totale zendtijd zelfs de grootste zendge-
machtigde geweest. De stichting mocht echter geen eigen program-
mastaf opbouwen.15 Haar overkoepelende programma’s, die louter 
waren gericht op informatieverspreiding en nieuwsvoorziening, 
werden bij toerbeurt verzorgd door de omroepverenigingen.

De zeggenschap over deze culturele en educatieve algemene pro-
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gramma’s lag in handen van het Nts-bestuur. De Kroonleden lever-
den de voorzitter, maar waren in de minderheid ten opzichte van 
de afgevaardigden van de omroepverenigingen die de gezamenlijke 
algemene programma’s ondergeschikt maakten aan hun deelbelan-
gen.16 De verzuilde rasbestuurders deinsden er niet voor terug hun 
vetorecht te gebruiken om de neutraliteit van elkaars Nts-producties 
af te dwingen. Dit had er mede toe geleid dat de jaarlijkse ‘gezamen-
lijk beleefde’ herdenkingen van begin mei sinds 1952 werden uit-
gezonden in plichtmatige, sobere Nts-rapportages die de nationale 
eenheidsgedachte uitdroegen, terwijl de levensbeschouwelijke om-
roepen hun achterban bedienden met een eigen levensbeschouwelij-
ke variant die afweek van de nationale ritualisering van de 4de mei.17

De Jong was bij de VaRa-secretaris aan het goede adres met zijn 
pleidooi voor een nationaal samenbindend geschiedverhaal dat de 
verzuilde verschillen oversteeg.18 Rengelink was als programmasecre-
taris van de VaRa-televisiesectie tevens afgevaardigd als commissa-
ris Programmazaken van de Raad van Beheer, het dagelijks bestuur 
van de Nts.19 In deze functie kon hij een zwaar stempel drukken 
op de keuzeprogramma’s die onder Nts-vlag werden geproduceerd 
en uitgezonden. De programmering werd echter vastgesteld door 
de leiders van de televisiesecties van de vijf deelnemende omroepen. 
Rengelink was een realistisch en gewiekst onderhandelaar die in 80 
procent van de gevallen koos voor de belangen van de Nts en voor 
de resterende 20 procent een VaRa-man bleef, maar hij betwijfelde 
of hij het moeizaam functionerende Nts-bestuur voor dit denkbeeld 
zou kunnen winnen.20

Rengelink diende het programma-idee per brief van 12 oktober 
1959 in bij de Nts.21 De NCRV voelde er niets voor. Achter de scher-
men moet hij echter succesvol hebben gelobbyd met het programma 
dat De Jong een ‘volkomen nationaal karakter’ wilde geven, want 
de Nts stemde op 4 februari 1960 in met uitzending, op voorwaar-
de dat er een ‘nationale redactieraad’ zou worden geformeerd die de 
medewerkers en de inhoud van de serie zou bepalen. Elke omroep 
zou een representant afvaardigen en de programmacommissie zou 
worden aangevuld met specialisten uit onder meer de twee jaar gele-
den ontbonden PEC ’40-’45. De Jong voelde niets voor een dergelijke 
zwaar opgetuigde constructie. Hij streefde de constructie na dat su-
pervisie van het Directorium van Oorlogsdocumentatie voldoende 
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‘waarborg’ bood voor de omroepverenigingen dat het programma 
‘in zekere mate verantwoord is’.22

In de tussentijd werd de zoekzocht naar een geschikte presenta-
tor voortgezet. De Jong had Rengelink geadviseerd het programma 
te laten presenteren door journalist-auteur-scenarioschrijver Anton 
Koolhaas, met wie hij elk kwartaal de programmatekst zou bespre-
ken. Toen Koolhaas niet beschikbaar bleek te zijn, klopte Renge-
link vergeefs aan bij de journalist-verzetsheld Henk van Randwijk 
en daarna bij de criminoloog en dichter Jan Meulenbelt.23 Daarna 
schoof De Jong zijn oud-collega bij Radio Oranje George Sluizer 
naar voren.24 De Jong vond hem geen begenadigd commentator, 
maar hij had een geschikte presentatiestem.25 Sluier toonde zich wél 
bereid, waarop De Jong hem begin januari 1960 overlaadde met li-
teratuur. Tot zijn schrik deugde er echter niet veel van het scenario 
dat Sluizer eind februari voor de eerste aflevering opleverde.26 Afwij-
zen was niet nodig, want Sluizer bedankte voor het presentatorschap 
nadat hij was benoemd tot algemeen secretaris van de federatieve 
omroepen.27

De Jong stond onder grote tijdsdruk en deed een beroep op zijn 
‘Londense vriend’ Den Doolaard. De ‘leeuw van Hoenderloo’ wilde 
zich echter niet voor een periode van vijf jaar aan de serie verbin-
den.28 Het leek hem dat De Jong zelf de aangewezen figuur was om 
de serie op de buis te brengen. Er was geen dag meer te verliezen. De 
Nts had de serie inmiddels gebudgetteerd en geprogrammeerd. De 
Jong was bereid de eerste uitzending voor zijn rekening te nemen als 
zijn VaRa-collega Milo Anstadt de interviews zou doen.29 

Het RvO-Directorium keurde het inderhaast door De Jong ge-
schreven conceptscenario van de eerste aflevering in de vergadering 
van 15 maart 1960 goed.30 De Jong paaide Tjalling Pieter van der 
Kooy om in deze ‘noodsituatie’ dan toch in ieder geval de eerste 
aflevering van de televisieserie te presenteren. Deze gereformeerde 
bestuurder had een jaar eerder in een bestuursvergadering de term 
‘sociatrisch effect’ gebruikt voor het maatschappelijk proces dat ‘een 
gemeenschap onbegrepen tegenstellingen leert begrijpen en zich in 
dit begrijpen verder integreert’.31 Dat was precies wat dit televisie-
programma kon bewerkstelligen. De Jong overtuigde met het argu-
ment dat het ‘door de historicus na zorgvuldig onderzoek gezuiverde 
historische beeld’ eeuwenlang via wetenschappelijke publicaties en 

1 2   e e n  n a t i o n a a l  m o n u m e n t



310

d e e l  3 :  1 9 5 5 - 1 9 6 9

leerboeken overgedragen was op onderzoekers, studenten en leerlin-
gen. In dit proces sijpelden nieuwe kennis en inzichten pas na enkele 
tientallen jaren door naar volgende generaties.32 Oorlogsdocumenta-
tie had nu de kans het ‘gezuiverd beeld […] bij vele honderdduizen-
den huisgezinnen’ thuis te brengen en ‘veel effectiever en dieper tot 
het volksbewustzijn’ te laten doordringen dan voorheen ooit moge-
lijk was geweest. De documentaire kon weliswaar niet wetenschap-
pelijk worden genoemd, maar was wel degelijk gebaseerd op grondig 
wetenschappelijk onderzoek. Hij voorspelde dat ‘deze reeks […] ons 
instituut op een geheel andere wijze een vaste plaats [zal] geven in 
ons volksgeheel, hetgeen in later jaren op allerlei manieren onze po-
sitie ten goede kan komen’.33 

De Jong moedigde zijn bestuursleden aan de eerste uitzending 
van 6 mei 1960 bij anderen te gaan kijken.34 Voorzitter Hermesdorf 
bleef echter vrezen dat de televisieserie het niveau van het Hoofd-
werk naar beneden zou halen. Bovendien had Van der Leeuw bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken het geluid opgevangen dat men 
vreesde dat vier keer per jaar een televisie-uitzending over de bezet-
ting ‘een anti-Duitse injectie aan het Nederlandse volk’ zou geven.35 
De Jong bracht ertegen in dat het veeleer zo was dat de regering van 
de oosterbuur het eigen volk intensief informeerde over de misda-
den van het naziregime.36 Hij benadrukte in zijn kwartaalverslag van 
juli 1960 nog eens dat overheidsvoorlichting eraan bijdraagt dat ‘een 
volk kracht ontleent aan bezinning op het verleden. Daar steken les-
sen in die men niet straffeloos veronachtzaamt’.37

‘een feiteliJk en oBJectief geheel’

De Jong verloste Rengelink zes weken voor de eerste uitzending van 
twee nijpende problemen: hij stelde de televisieserie samen en pre-
senteerde die ook. Latere quasiargeloze opmerkingen van De Jong 
dat zijn aandeel in De Bezetting slechts langzaam was gegroeid in dat 
halve jaar, doen geen recht aan zijn intensieve betrokkenheid bij dit 
project vanaf het allereerste begin in september 1959. ‘Ik deed het,’ 
zei hij later alsof het hem overkwam, en ‘de reactie was daarna zo 
overweldigd, dat ik, of ik wilde of niet, meteen ook aan de volgen-
de twintig vast zat.’ Hij had zich ‘in arren moede [bereid] verklaard 



311

voor het eerste programma te zorgen’, omdat hij als enige geschikte 
kandidaat overbleef. Tijdens de productie zouden conflicten over ‘te 
behandelen materie [die] in veel opzichten gevoelig’ lag, simpelweg 
zijn uitgebleven.38 

De Bezetting is in de secundaire literatuur grondig geanalyseerd, 
maar daarin is de dominante organisatorische rol die De Jong ach-
ter de schermen heeft gespeeld minder belicht.39 De werkelijke toe-
dracht is dat hij die conflicten achter de schermen uitvocht en de 
regie nadrukkelijk in eigen hand hield.40 Hij stak het immer verdeel-
de Nts-bestuur bij aanvaringen steeds de loef af en wende het nodige 
powerplay aan om met rugdekking van zijn bestuur en goedkeuring 
van Rengelink zijn redactionele autonomie af te dwingen. De Jong 
was een gewaarschuwd man sinds de VaRa-radio hem in januari 1948 
de wacht had aangezegd. Dit oud zeer maakte dat hij vooraf een 
onafhankelijke positie bedong, zodat hij niet opnieuw met voldon-
gen feiten werd geconfronteerd. De Nts-leden van de omroepver-
enigingen hadden zich niet gerealiseerd dat hun vetoclausule buiten 
werking werd gesteld nadat De Jong had aangekondigd de serie te 
zullen verzorgen namens Oorlogsdocumentatie. Het RvO-bestuur 
stond garant voor de wetenschappelijk kwaliteit van De Bezetting en 
overtroefde daarmee de neutraliteitsmaatstaf die de omroepvereni-
gingen elkaar oplegden bij de gezamenlijke programma’s. De Jong 
richtte zich tot de ledenkijkers van de omroepverenigingen alsof ze 
zijn eigen publiek waren.

Half maart 1960 stuurde De Jong het door zijn RvO-bestuur 
goedgekeurde scenario van de eerste aflevering naar Regenlink met 
een kopie naar de vijf omroepverenigingen.41 Vanwege de gedeelde 
verantwoordelijkheden binnen het Nts-forum fungeerde niet Ren-
gelink, maar de VPRO-commissaris ds. J.A. van Nieuwenhuijzen als 
de formele contactpersoon. De Jong verzocht hem enkele dagen 
later de omroepverenigingen te informeren dat de scenario’s voor 
de vervolgafleveringen steeds door het RvO-bestuur zouden worden 
goedgekeurd. ‘Ik meen’, stelde De Jong kortweg, dat ‘het bestuurs-
college door de figuren die er deel van uitmaken en met name door 
de verscheidenheid van zijn samenstelling, aan de besturen van de 
omroepverengingen de waarborg biedt dat het geheel van de pro-
gramma’s een evenwichtig beeld zal geven van hetgeen tijdens de 
oorlog en de bezetting geschied is.’42 
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De omroepverenigingen konden na deze goedgekeurde versie 
‘kort voor de uitzending’ alleen nog een tweede versie in ‘zijn verst 
uitgewerkte vorm’ tegemoetzien.43 

De strekking van deze geharnaste taal drong pas door tot de 
Nts-bestuurderscultuur toen De Jong ter ore kwam dat de Nts 
vertrouwelijke inzage had gegeven in zijn scenario van de tweede 
aflevering over de Nederlandse Unie aan de journalist Hans Keller 
van de Volkskrant. Hij vreesde ongewenste voorpubliciteit en greep 
meteen in. Van Nieuwenhuijzen kreeg te verstaan dat de Nts het 
scenario onmiddellijk diende terug te vorderen. De Jong verbood de 
Nts mededelingen over de afleveringen te doen die niet door hem 
was gebriefd. Voortaan gaf hij zijn scenario’s uitsluitend nog ‘strikt 
vertrouwelijk’ vrij.44

De Jong gebruikte zijn bestuurscollege van Oorlogsdocumen-
tatie die vakinhoudelijk verantwoordelijk was voor De Bezetting als 
buffer tegen de Nts-voorzitter E.A. Schüttelnhelm die met nog twee 
medebestuurders Kroonlid was. De presentator schoof kritiek van 
de NPs als ongewenste censuur terzijde. In 1962 herhaalde De Jong 
zijn aanpak voor alle duidelijkheid nog eens: ‘De leden van het be-
stuur van het RvO, drie Nederlandse hoogleraren, verklaarden zich 
bereid, jegens het bestuur van de Nts verantwoordelijkheid te dra-
gen voor de objectieve en het evenwichtige karakter van de uitzen-
dingen die dr. De Jong zou samenstellen.’45 Daarmee stelde hij de 
verzuilde, institutionele en persoonlijke belangen die de Nts tot een 
slangenkuil maakten voor zijn eigen programma buiten werking.46

De Jongs contactpersoon bij de Nts, VPRO-commissaris Van 
Nieuwenhuijzen, werd overschaduwd door het gesmeerd samenwer-
kende duo Rengelink-De Jong dat elkaar de bal toespeelde. Renge-
link verklaarde dat ‘de Nts, het RvO en heel Nederland trots’ mag 
zijn op de presentator van dit ‘monumentaal hoogtepunt in de nog 
jonge geschiedenis van de Nederlandse televisie’. De ‘unieke serie’ 
droeg bij aan de ‘geestelijke vorming van ons volk’ en de presentator 
was een ‘diep bewogen mens [die] meer dan menigeen weet, emo-
tioneel betrokken’ was bij oorlogsgebeurtenissen die hem ‘heel diep 
raken’. Na voltooiing van de serie noemde Rengelink het ‘wonder-
baarlijk’ dat De Jongs samenbindend nationaal beeld maar weinig 
negatieve reacties had opgeroepen. ‘U sprak over een tijd, waarin U 
vaak nog levende figuren moest betrekken, met hun kracht en hun 



313

verdiensten, maar in een aantal gevallen ook met hun zwakheden of 
zelfs fouten.’47 De Jong noemde Rengelink op zijn beurt een ‘open-
hartig mens’ en prees hem als de geestelijke vader van het concept en 
de bedenker van de titel.48

De persdienst van de NPs kondigde de eerste aflevering van de 
documentaire aan onder ‘de verzameltitel’ De Bezetting. De Jong 
werd zes weken voor de eerste uitzending geïntroduceerd als de per-
soon die namens de Nts ‘met de samenstelling van deze programma’s 
belast’ is. Het ‘voorlopige schema’ was een licht bijgestelde versie 
van zijn programmavoorstel van 18 september 1959.49 Behalve deze 
21 onderwerpen en het draaiboek van de eerste aflevering stond er 
immers nog niets op papier.50 

Alle verdere aankondigingsteksten kwamen alleen nog maar uit 
de koker van de maker zelf. Eind april 1960 liet ‘Dr. L. de Jong’ 
weten dat de Nts hem had uitgenodigd deze documentaire over de 
oorlog van twintig jaar geleden te verzorgen die daags ‘nadat op 4 
mei de gevallenen zijn geëerd en op 5 mei de bevrijding is gevierd’ 
zou gaan beginnen.51 Hij beloofde ‘vóór alles de levende mens aan 
het woord’ te laten.52 De presentator hoopte dat ‘in gezinnen in den 
lande alom de ouders met de oudere kinderen om het televisietoe-
stel geschaard zijn om zich samen te verdiepen in het begin van die 
grootse strijd die ik in de lange reeks programma’s zal trachten uit te 
beelden. Zoals een mens zijn ware karakter toont in tijden van te-
genspoed, zo moest ook ons volk zijn karakter bewijzen in die moei-
lijke jaren. In en buiten Nederland heeft ons volk in grote meerder-
heid die vuurproef doorstaan. Er is alle reden om daarover niet te 
zwijgen maar te spreken, want wij kunnen er trots op zijn.’53 De Jong 
refereerde aan de spreuk die op de gedenksteen van de Afsluitdijk 
staat geschreven: ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst … 
, maar gedenkt ook het verleden.’54 Wellicht dacht hij daarbij aan 
zijn neefje Daan die hij vijftien jaar eerder voor het eerst had gezien. 
Toen De Jong in maart 1945 met pleegvader De Vink vanaf de ge-
schonden abdijkerk in Middelburg uitkeek over het ondergelopen 
Walcheren, had de torenwachter deze spreuk ook aangehaald.55

De Jong had prinses Wilhelmina via prins Bernhard benaderd 
of zij de programmaserie ‘met enkele goedwillende zinnen’ zou wil-
len openen – tevergeefs.56 De 80 jaar oude oorlogskoningin had als 
geen ander de tijden van haar heldhaftige redes voor Radio Oranje 
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kunnen doen herleven, maar zij had zich na haar abdicatie in 1948 
definitief teruggetrokken uit het openbare leven. Het Nederlandse 
volk vernam alleen nog van haar via haar memoires Eenzaam maar 
niet alleen uit 1957. Daarom opende Rengelink de eerste uitzending 
van de Nts-documentaire, en wel met de woorden: ‘Ons volk, onze 
jeugd heeft recht op de volledige waarheid.’ De kijker kon ervan 
overtuigd zijn dat ‘Dr. L. de Jong […] de garantie biedt voor een 
feitelijk en objectief geheel’.57 

De eerste aflevering van De Bezetting opent – begeleid door de Eg-
mont-ouverture van Beethoven – met shots van het standbeeld van 
Zadkine, De verwoeste stad (in de volksmond ‘Jan Gat’ genoemd) in 
het op 14 mei 1940 platgebombardeerde Rotterdam. De presentator 
sprak zijn kijkers meteen aan op hun persoonlijke herinnering: ‘De 
meidagen van 1940. Iedereen die ze beleefd heeft als bewust mens, 
zit boordevol herinneringen. Ik woonde toen in Amsterdam aan het 
Surinameplein en iedere keer als ik daar nu nog voorbijkom, en ik 
kijk naar boven, dan weet ik: daar was ik die ochtend van de 10de 
mei, om vier uur.’ Hij ontleende deze passage rechtstreeks aan zijn 
derde aflevering voor de Philips Experimentele Televisie (PEt) op 10 
mei 1951. 

Hij schrapte in zijn scenario op het laatste moment de uitleg die 
het dramatische effect aan deze openingszinnen zou ontnemen: ‘Ik 
beschouw het als een immens voorrecht dat ik U een beeld mag 
geven van die worsteling die wij als volk, allemaal tezamen, elk op 
zijn eigen plaats, hebben doorstaan.’58 In plaats daarvan benoemde 
hij het centrale thema: ‘En als we erover nadenken of erover spreken 
en we zoeken een begrip om dat alles samen te vatten, dan zeggen 
we: de bezetting. En in die twee woorden: de bezetting, is alles sa-
mengevat: het overweldigd zijn, en de druk, en ons verzet.’59 Daarbij 
was hij van de ik- naar de wij-vorm geswitcht. Dat benadrukte de 
gedeelde ervaring van het aan de beeldbuis gekluisterde Nederlandse 
volk. De Jong memoreerde Wilhelmina als oorlogskoningin met een 
citaat uit haar – door Van Kleffens geschreven – proclamatie vanuit 
Londen: ‘Despereert niet [lijfspreuk van de stichter van Batavia, Jan 
Pieterszoon Coen]. Doet alles wat mogelijk is in ’s lands welbegre-
pen belang. Wij doen het onze. Leve het vaderland!’60 

Aan het slot ging De Jong – zonder daarbij zijn geslaagde vlucht 
naar Engeland te noemen – zijn kijkers nog één keer voor met een 
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persoonlijke herinnering aan de capitulatie die op 14 mei 1940 om 
7 uur over de radio was afgekondigd: ‘Ik heb het gehoord in IJmui-
den. Velen die wisten wat de Duitse bezetting inhield, wat concen-
tratiekampen en Jodenvervolging betekenden, verkozen op dat mo-
ment niet verder te leven. In die avond en nacht van verbijstering 
probeerden enkele honderden landgenoten, goede vrienden van mij 
onder hen, zich het leven te benemen.’ De Jong doelde daarbij onder 
meer op de mislukte zelfdoding van Presser, maar noemde alleen de 
suïcides van prof. dr. W.A. Bonger, wethouder dr. E. Boekman en 
de schrijver Menno ter Braak. Zij waren ‘uitermate verdienstelijke 
figuren [geweest] die meenden onder de naziheerschappij geen Ne-
derlandse lucht te kunnen inademen’.61

Zijn patriottisme schoot door toen hij in de laatste zin de balans 
opmaakte over 14 mei 1940 ‘Het grootste deel van de marine was 
ontkomen, het leger had moeten capituleren, maar tegelijk met de 
onderdrukking begon ook: het verzet!’62 Met deze slotzin maakte hij 
de geschiedenis heldhaftiger dan zij was geweest. Ook in 1960 was 
de opvatting onder historici gangbaar dat er in de eerste oorlogs-
maanden nauwelijks actief verzet tegen de Duitsers was geweest; het 
speelde bij de overgrote meerderheid van de bevolking geen rol.63 
Vijfendertig jaar later verwierp De Jong deze eigen geëxalteerde zin 
als ‘hogelijk overdreven’. Het door hem opgelezen handgeschreven 
‘Geuzenbericht’ van verzetsheld Bernard IJzerdraat was destijds 
hooguit door tien tot twintig mensen gelezen, maar een paar mil-
joen Nederlanders namen twintig jaar later op televisie alsnog ken-
nis van deze memorabele zinnen.64 

De eerste aflevering van De Bezetting werd overwegend lovend 
ontvangen.65 Het Algemeen Handelsblad schreef over een ‘groot en 
waarachtig’ succes en De Haagse Post meende dat De Jong een ‘nati-
onaal monument [had] gebouwd in de harten van de kijkers’.66 Op-
vallend genoeg was nu juist het socialistische Vrije Volk, dat sprak 
van een overmaat aan tekst en getuigen, licht kritisch. Het progres-
sief-liberale Vaderland wreef fijntjes in dat De Jong als sDaP’er des-
tijds debet was geweest aan het schriele budget voor de landmacht 
die in mei 1940 kansloos door de Wehrmacht was verslagen.67 

De Jong was vooral ingetogen dat de drie heren van het RvO-be-
stuur ‘zeer ingenomen’ waren met deze eerste aflevering. Zij gaven 
hem toestemming de gehele serie De Bezetting te verzorgen tegen het 
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door de Nts aangeboden honorarium van f 1500,- per aflevering.68 
Ook staatssecretaris Scholten van Onderwijs stemde als formele 
werkgever in met het regisseren en presenteren van de serie, met de 
uitdrukkelijke kanttekening dat De Jong geacht werd deze werk-
zaamheden formeel buiten diensttijd te verrichten.

‘verBluffende nAïviteit’ vAn  
‘welmenende lieden’

In de tweede aflevering van De Bezetting van 16 september 1960 in-
troduceerde De Jong de Nederlandse Unie. Het was een gevoelige 
kwestie waar het maatschappelijk debat twintig jaar na dato nog 
maar nauwelijks was gevoerd. De Jong sprak op televisie over een 
‘gloednieuwe politieke eenheidsbeweging’ die een ‘Nederlandse 
vorm’ wilde vinden voor de ‘autoritaire revolutie’ die zich in Italië 
en Duitsland had voorgedaan. Hij karakteriseerde het negatief als 
een ‘symptoom’ van de ‘anti-parlementaire stemming’ in Nederland. 
De Unie was eind juni 1940 opgericht door J. Linthorst Homan, L. 
Einthoven en prof. dr. J.E. de Quay die in de eerste oorlogsmaanden 
meer dan 800.000 leden wisten te mobiliseren. Dat maakt de Unie 
tot de grootste massabeweging ooit.69 Het Nederlandse volk was er 
echter heel verstandig mee omgegaan. ‘De gezindheid die de grote 
massa van de leden van meet aan heeft gekenmerkt’ had ervoor ge-
zorgd dat de Unie zich niet had ontwikkeld in de door de Duitsers 
bezetter gewenste nationaalsocialistische richting. Anderhalf jaar 
later werd de Unie verboden en bleef de Nsb als enige politieke partij 
over. Het driemanschap en een deel van het kader werden door de 
Duitsers geïnterneerd.

In oktober 1940 had Gerbrandy er vanuit Londen over Radio 
Oranje voor gewaarschuwd dat de door de Unie voorgestane hervor-
mingen in de richting van een door Duitsland gedomineerd Europa 
niet ondersteund dienden te worden.70 Men diende voor of tegen 
de Nieuwe Orde te kiezen. De Jong had het eindeloos geschipper 
van de leiding in zijn propagandistisch werk afgeschilderd als op-
portunistische collaboratie zonder de Unieleden af te vallen. Het 
driemanschap zou het Nederlandse volk het verkeerde voorbeeld 
geven.71 Hij had het driemanschap in de zomer van 1941 in Holland 
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fights the Nazis nog het voordeel van de twijfel gegund. Zij waren 
‘Dutch patriots who, personally, are thoroughly reliable’. Hun ‘par-
tial acceptance of Nazi doctrine’ was een tactiek om een buffer op 
te werpen tegen de dreigende bevoordeling van de Nsb en een uit-
laatklep te bieden voor de patriottische gevoelens van het overweldi-
gend aantal leden.72

In het eerste deel van Je maintiendrai uit november 1941 herhaal-
de De Jong dat van de Unie-leiding ‘geen verraad aan de Nederland-
sche zaak te duchten viel’. Hij verwierp hun politiek program dat hij 
typeerde als een ‘vrij zonderling[e] mengelmoes van het ‘elck-wat-
wils karaker’ bijeengeraapt uit ‘geheel verschillende geestesstroomin-
gen, denkbeelden en opvattingen’. ‘De bezetter [wist], wellicht beter 
dan eenige leiders van de “Unie”, dat nazificering via deze massabe-
weging niet zou lukken.’ ‘Het dualisme dat van meet-af-aan in de 
Unie had gezeten’ kwam steeds meer aan de oppervlakte. ‘Het “drie-
manschap” kon [echter] niet kiezen. Vele leden kozen wel.’ Begin 
1941 waren redelijke mensen tot inkeer gekomen, stelde De Jong. 
In maart aanvaardde het Nederlandse volk, dat ‘wist van de onmen-
schelijke interneering van honderden landgenooten, de kinderlijke 
tactiek’ van de Unie niet meer. De Jong riep op tot de vaderlandse 
vrijheidsstrijd: ‘Het Nederlandsche volk heeft genoeg van woorden. 
Verbeten passief –, en, als het moet, verbeten actief verzet – dat is 
het parool van het ogenblik.’73

Na de oorlog was De Jongs mening over de Unie niet meer ver-
anderd. In zijn artikel in de Algemene Geschiedenis van Nederland uit 
1958 schreef hij dat de Unie-sympathisanten ‘in de beweging vooral 
een middel [zagen] om georganiseerd van zijn afkeur van de Nsb te 
doen blijken’. In een Engelstalige lezing uit datzelfde jaar verwierp 
hij de Nederlandse Unie met ‘a dubious program and some dubious 
leaders’, maar prees hij de aanhangers die een massaal antinazipro-
test hadden gemobiliseerd.74

Bij de voorbereiding van de tweede aflevering van De Bezetting 
vroeg De Jong aan Drees om toe te lichten dat de zes partijen van het 
Politiek Overleg in juni 1940 gemeenschappelijk niet hadden willen 
samenwerken met de Nederlandse Unie, omdat de bezetter verbood 
dat over vrijheid en het Oranjehuis mocht worden gesproken.75 Drees 
vroeg ‘in hoeverre’ hij moest ingaan op de verhouding tot de Neder-
landse Unie, als Geyl en Linthorst Homan daar ook al over zouden 
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spreken.76 De Jong stuurde hem in vertrouwen zijn scenario, dat nog 
door het RvO-bestuur moest worden goedgekeurd.77 In de opnamen 
beperkte Drees zich tot de zin dat er allerlei ‘verwikkelingen [waren] 
ontstaan’, waarna het driemanschap de Nederlandse Unie uiteinde-
lijk oprichtte buiten de bestaande politieke partijen om.78

De Jong trachtte ook het driemanschap uit de tent te lokken om 
terug te kijken op hun verleden. Hij benaderde Linthorst Homan, 
omdat hij wist dat hij bij de felle Einthoven geen schijn van kans zou 
maken. Hij vleide Homan als ‘de meest bekende van het drieman-
schap’. De geadresseerde liet weten ‘in elk opzicht gaarne’ te willen 
meewerken om zijn motieven toe te lichten, maar hij wilde wel eerst 
zijn voormalige collega’s raadplegen. Een paar dagen later bereikte 
De Jong het verzoek zich in verbinding te stellen met De Quay, de 
huidige minister-president die destijds zonder meer de meest voor-
aanstaande van de drie was geweest. De Jong was hot en had op 
13 juli 1960 een onderhoud in het Torentje in Den Haag dat bijna 
een uur duurde. De Quay was lovend over de eerste aflevering van 
De Bezetting en bleek goed geïnformeerd te zijn over het RvO. Hij 
wist dat Sijes bewijsmateriaal voor het Eichmannproces in Jeruzalem 
aanleverde en dat de afwikkeling van de toegezegde 125 miljoen DM 
van de Bondsrepubliek Duitsland aan schade-uitkeringen voor oor-
logsslachtoffers in goede handen was bij Van der Leeuw. 

De minister-president toonde zich aanvankelijk uiterst welwil-
lend en vond het ‘vanzelfsprekend dat Oorlogsdocumentatie in zijn 
huidige vorm enkele jaren langer moest doorwerken en [dus] ook 
meer geld nodig zou hebben’. De Jong diende uiteraard wel te be-
grijpen dat deelname van de voormalige Unie-leiding aan de docu-
mentaire niet mogelijk was gezien hun huidige zware maatschappe-
lijke functies. Wellicht kon hij in De Bezetting propagandisten aan 
het woord laten die destijds verdienstelijk werk voor de Unie hadden 
verricht.79

De Jong antwoordde niet minder listig dat als een ‘figuur van 
het tweede plan’ over de motieven van de Unie zou vertellen, kijkers 
de conclusie zouden trekken dat ‘het driemanschap niet gedurfd 
heeft’ te getuigen. Dat zou aanleiding geven ‘tot allerlei geschrijf in 
de pers’. De Jong wilde tegenover de getuigenis van Geyl een ‘fi-
guur van formaat’ stellen. Zou Linthorst Homan met de beide an-
deren niet vooraf kunnen afstemmen wat hij in zijn twee minuten  
spreektijd voor de camera zou zeggen?
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De minister-president beloofde dit ‘goede denkbeeld’ met zijn 
collega’s te bespreken. Die geste was echter niet meer dan een be-
leefdheidsfrase.80 Op 10 augustus schreef hij De Jong dat hij zich an-
dermaal ‘ernstig’ had beraden. Het leek hem ongewenst ‘de periode 
van de Nederlandse Unie in de polemische sfeer’ te trekken door het 
pro van Linthorst Homan tegenover het contra van Geyl te stellen. 
Hij opperde dat De Jong zich wellicht kon beperken tot een ‘alge-
mene beschouwing’ over de Nederlandse Unie.81

De Quay liet het niet bij dit quasiluchtige antwoordbriefje. Uit 
voorzorg benaderde hij tevens zijn ambtsvoorganger Drees om De 
Jong stevig onder druk te zetten. ‘De Quay [heeft] mij en ook Beel 
dezer dagen laten weten dat hij en Einthoven aan Linthorst Homan 
hadden ontraden zich kandidaat te stellen’, schreef Drees aan De 
Jong op 8 augustus. Hij vreesde een volksgericht en maande zijn par-
tijgenoot tot matiging. ‘Mijns inziens hebben zij daarin wel gelijk. 
Homan zal tegenover Geyl zijn houding niet met enig succes kun-
nen verdedigen. Die is ook veel bedenkelijker geweest dan van beide 
anderen, zodat het voor hen bezwaarlijk is als hij als het ware tevens 
als hun woordvoerder wordt beschouwd. Prof. de Quay heeft ove-
rigens nu wel begrip voor de bezwaren die o.a. Vorrink en ik tegen 
het eerste optreden van het driemanschap hadden.’ De minister van 
Staat vond het ‘onvermijdelijk’ dat De Jong ‘een andere oplossing’ 
zocht om de Unie in De Bezetting te bespreken.82

De Jong liet zich er niet van weerhouden nog een laatste poging 
te ondernemen om De Quay te overtuigen. Hij stuurde hem een 
conceptgetuigenis die Linthorst Homan voor de camera zou kun-
nen uitspreken en ‘die, naar mij leek, [daarvoor] in de eerste plaats 
in aanmerking kwam’. Hij liet Linthorst Homan in twee minuten 
toelichten dat het driemanschap destijds niet met de traditionele po-
litieke partijen in zee wilde gaan, omdat ‘er in de bewogenheid van 
die tijd een behoefte was, met het traditionele te breken’. De laatste 
twee zinnen zijn niet minder dan een verhulde schuldbekentenis: 
‘De Unie is mensenwerk geweest – werk van mensen die natuurlijk 
ook dingen verkeerd hebben gezien bijv. ten aanzien van het oor-
logsverloop. Wat ik voor ons opeis is de erkenning dat wij gehandeld 
hebben uit de eerlijke behoefte, het vaderland in zijn diepe nood te 
hulp te komen.’83 

De Jong was er dus niet rechtstreeks op uit de driemannen aan de 
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schandpaal te nagelen, maar stuurde aan op een verzoenende visie 
op het verleden. De Unieleiding diende het boetekleed aan te trek-
ken. De Quay antwoordde in een kort briefje dat ‘het optreden een 
onzer niet gewenst was’. Drees was het met hem eens. In de verzuil-
de politieke verhoudingen betekende deze veelzeggende toevoeging 
van De Jongs partijgenoot dat hij met zijn onafhankelijke journalis-
tiek een ongewenste grens dreigde te overschrijden.84

De Jong liet het erbij. Hij opperde in het RvO-bestuur nog wel 
of hij wellicht staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, de ChU’er Ynso Scholten, over deze kwestie mocht con-
sulteren. Dat leek geloofsgenoot Van der Kooy geen goed idee; De 
Bezetting was immers ‘geen regeringsuitzending’.85 De Jong mocht 
uiteraard wel op donderdag 13 oktober 1960 bij de politicus langs 
gaan om diens getuigenis op te nemen voor de derde aflevering over 
de verzetshouding bij de familie in huiselijke kring.86 Diens vader, 
de jurist Paul Scholten, had in de zomer en herfst van 1940 bijgedra-
gen aan het geestelijk verzet in hervormde kring. Hij was de opstel-
ler geweest van een adres aan Seyss-Inquart dat door de helft van de 
Nederlandse hoogleraren was ondertekend en waarin werd geprotes-
teerd tegen het ontslag van Joodse collega’s.87 

Na afloop liet Scholten ‘de samensteller [die] ongetwijfeld ieders 
hulde verdient’ weten de derde aflevering ‘bijzonder indrukwek-
kend’ te vinden. Hij wilde graag worden geïnformeerd over de data 
van de vervolguitzendingen.88 Uiteraard was de Nederlandse Unie 
bij hun ontmoeting off the record ook besproken. De Jong schreef 
Geyl dat Scholten ‘persoonlijk ten aanzien van de Nederlandse Unie 
in de zomer van 1940 op hetzelfde standpunt [stond] als jij. Het ge-
sprek met hem was zo prettig [geweest] als het maar zijn kon.’89

De Jong had als alternatieve getuige PvdA-prominent J.G. Suur-
hoff achter de hand. Hij had hem al in de derde week van juni 1960 
benaderd, nog voordat het driemanschap zich terugtrok. Suurhoff 
was in 1952 minister van Sociale Zaken geweest en zou in maart 
1961 partijvoorzitter worden. In de oorlog was hij ruim een halfjaar 
gewestelijk commissaris van de Unie in Amsterdam geweest. Hij 
had zijn lidmaatschap in juni 1941 beëindigd nadat het drieman-
schap had besloten dat Joden – zelf was hij gehuwd met een Joodse 
vrouw – uit de Unie zouden worden geweerd.90 In zijn bijdrage in 
Onderdrukking en verzet van tien jaar eerder had hij beleden dat de 
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‘oude partijen’ er goed aan hadden gedaan de Unie af te wijzen toen 
het driemanschap tegemoetkwam aan de eis van de nazi’s om in de 
beginselverklaring het Oranjehuis pardoes te schrappen.91 De Jong 
instrueerde Suurhoff om uit eigen ervaring, van binnenuit, te vertel-
len ‘dat de overgrote massa van de leden van de Nederlandse Unie 
zich van dat programma niets aantrok maar in de Unie een welkome 
gelegenheid zag om nationaal saamhorigheidsgevoel te beleven en 
tegen de Nsb te demonstreren. ‘U hebt er door uw arrestatie juist als 
uitvloeisel van die patriottische actie wel enig recht op’, gaf De Jong 
hem zijn zegen.92 

Suurhoff voerde dus niet ‘het woord ter verdediging van het 
driemanschap’, zoals De Jong in zijn Herinneringen stelt. Suurhoff 
begon zijn getuigenis die de kijker ‘misschien wat bevreemdt’ met 
een verontschuldiging. Hij was zeven weken door de bezetter geïn-
terneerd geweest nadat hij de Unie had verlaten. De kijker kon hier-
uit afleiden dat hier een goede Nederlander aan het woord was. Vol-
gens Suurhoff ‘was de hoofdzaak voor de grote massa van de leden 
[…] dat men van de Nsb en het nationaalsocialisme niet gediend 
was’. De leden waren bereid geweest ‘sommige niet onbedenkelijke 
uitingen van de Unieleiding als camouflage [te willen zien], wat zij 
soms wel, maar wat zij soms ook niet waren’.93 

Daarna liet De Jong Geyl aan het woord. De hoogleraar genoot 
vanwege zijn jarenlange internering tijdens de bezetting en scherpe 
tong als debater groot gezag, maar had tevens expliciete vijanden.94 
Hij wilde maar al te graag meewerken toen De Jong hem als getuige 
benaderde en hij had meteen een televisieapparaat aangeschaft om 
de documentaire te kunnen volgen.95 Er waren maar weinig plat-
forms geweest waar hij zijn ongezouten kritiek kwijt had gekund. 
Geyl was de enige publicist geweest die bij het aantreden van de mi-
nister-president in niet mis te verstane bewoordingen stelling had 
genomen tegen diens Unie-verleden.96 Toen De Quay op 26 mei 
1959 zijn regeringsverklaring uitsprak en daarin het individu en ‘de 
grote betekenis van het gezin als kern der samenleving’ onderstreep-
te, hoonde Geyl in Het Vrije Volk dat deze zelfde politicus in ‘men 
zou haast zeggen: zijn vorige regeringsverklaring van 6 augustus 
1940 namens de Nederlandse Unie volstrekte voorrang had gegeven 
aan het belang van de gemeenschap boven dat van het individu of 
de groep […] in een stelsel van geleide economie voor geheel Europa 
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onder leiding van Duitsland. De heer De Quay [had] onder ver-
schillende politieke omstandigheden wel heel verschillende geluiden 
laten horen.’97 

Het katholieke weekblad De Linie had zijn politiek leider ver-
dedigd tegen deze laster uit linkse hoek. Het Vrije Volk had in de 
verzuilde verhoudingen niet willen polariseren en daarom geweigerd 
Geyls repliek te publiceren.98 Het onafhankelijke Vrij Nederland, 
waarin Geyl sinds 1945 regelmatig publiceerde en waar hoofdredac-
teur Smedts een ruimhartig redactioneel beleid voerde, had het zes 
weken later wel aangedurfd.99 Geyl riposteerde dat het volk in 1941 
allang met de voeten had gestemd en dat de Unie-leiding pas ‘allengs’ 
en dus veel te laat ‘na alle compromissen en naar-de-mond-praterij-
en […] de goede keus’ had gemaakt.100 

De Jong deelde die mening zonder meer. Hij had bij het afkijken 
van de montageband met interviews van Anstadt echter bemerkt dat 
Geyl, net als in de polemiek tussen Vrij Nederland en De Linie, zijn 
pijlen louter op de minister-president richtte. Hij belde Geyl dat er 
‘een collectieve verantwoordelijkheid’ was geweest en dat het dus 
‘onbillijk’ zou zijn om er één van de drie uit te lichten. De inhoud 
van De Bezetting moest losgekoppeld worden van de actualiteit.101 
Geyl stemde in met een tweede opname waarin hij toelichtte dat de 
‘handelingen en uitingen’ van de Unie-leiding hem ‘van het eerste 
ogenblik af […] tegen de borst’ waren gestuit. Het ‘blaadje de Unie’ 
[het ledenblad van de Nederlandse Unie] had hem ‘iedere keer weer 
[…] razend gemaakt’. Ten slotte velde hij het gevreesde historisch 
oordeel over de Unie-leiding: ‘Welmenende lieden, zeker wel, maar 
hun naïviteit – het vriendelijkste woord dat ik bedenken kan – was 
verbluffend. En zij hebben geen verheffende bladzijde in het boek 
van onze vaderlandse geschiedenis geschreven.’102 De Jong blikte in 
Herinneringen tevreden terug dat ‘die harde woorden wel indruk 
maakten, vooral op jongere kijkers’.103

In de live-uitzending van 16 september 1960 leidde De Jong zijn 
onderwerp in met de mededeling dat hij ‘natuurlijk graag een van 
de leden van het driemanschap in het programma een enkel woord 
[had] laten zeggen, maar dat is helaas niet mogelijk gebleken’.104 Een 
werkelijke getuigenis à décharge ontbrak, maar daarmee was de kij-
ker geïnformeerd dat de journalistieke regel van hoor en wederhoor 
correct was gehanteerd. Voor dit ene zinnetje had De Jong op 6 sep-
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tember een speciale bestuursvergadering belegd. Voorzitter Hermes-
dorf had namelijk gevreesd dat het parlement het bestuur als super-
visor van het televisieprogramma hierover ter verantwoording zou 
roepen. De Jong was daarom aanvankelijk uitdrukkelijk opgedragen 
niet bekend te maken dat het driemanschap niet voor de camera had 
willen verschijnen.105

PvdA-Tweede Kamerlid Frans Goedhart, gepokt en gemazeld in 
het polemiseren, had De Jong echter nadrukkelijk gewaarschuwd 
dat alleen politiek delinquenten het recht op weerwoord mocht wor-
den onthouden. Hij bezwoer De Jong juist niet onvermeld te laten 
dat de voormalige Unie-leiding niet had willen meewerken. Daarom 
had De Jong op de bestuursvergadering van 13 september alsnog toe-
stemming verkregen om dan maar een ‘korte, zakelijke al het ware 
terloopse opmerking’ te maken dat de bijdrage van de voormalige 
Unie-leiding niet was doorgegaan zonder nadere toelichting. Na 
lang delibereren werd toegestaan dat hij zou zeggen dat het ‘onmo-
gelijk’ was gebleken het voormalige driemanschap te laten spreken, 
maar hij mocht niet zeggen dat de uitnodiging was ‘afgeslagen’.106

Het kostte De Jong moeite de gelederen binnen het bestuur 
gesloten te houden na dit heikele incident. De drie bestuursleden 
hadden er gemengde gevoelens over dat hij hen tot waakhond had 
gemaakt van zijn televisiedocumentaire om het Nts-bestuur buiten-
spel te zetten. Hermesdorf meende geen wetenschappelijke verant-
woordelijkheid te hoeven dragen voor een televisieprogramma waar-
op hij geen directe greep had. Van der Kooy vond dat de formele 
bestuursverantwoordelijkheid zich alleen uitstrekte tot wetenschap-
pelijke publicaties, maar was bereid zo ver te gaan De Bezetting als 
‘grensgeval’ te zien. Van Winter steunde De Jong; het bestuur mocht 
wel degelijk inhoudelijk worden aangesproken op producties die tot 
stand kwamen onder auspiciën van het RvO.107 Uiteindelijk kon 
ieder zich verenigen met De Jongs diplomatieke zinsnede voor het 
jaarverslag 1960 dat de bestuursleden er ‘persoonlijk en gezamenlijk 
op toezien dat de televisieprogramma’s van De Bezetting evenwichtig 
samengesteld worden’.108 De wankele formulering was onbestemd, 
maar voldeed om inhoudelijke bemoeienis van de Nts met De Jongs 
televisieserie buiten de deur te houden.
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kortStondige oPhef 

De driemannen van de Nederlandse Unie moesten het ontgelden, 
maar presentator De Jong bleef prudent. Hij benaderde dit contro-
versiële onderwerp vooral volgens de dichotomie ‘onderdrukking 
[van de Duitse bezetter] en verzet [van de Unie-leden]’, en veel min-
der binnen het kader van ‘collaboratie [van de Unie-leiding] en ver-
zet [van de Unie-leden]’. Geyl attaqueerde de Unie-leiding, terwijl 
De Jong zich de rol van ‘feitelijk en objectief ’ commentator toemat. 
Hij voorkwam met de tweede opname van Geyls getuigenis dat dit 
onderwerp in de actualiteit werd getrokken en Suurhoff nam het op 
voor de Unie-leden.109 De Jong richtte zich op de ‘goede’ leden van 
de Unie en benoemde ‘fout gedrag’ van de Unie-leiding niet speci-
fiek, maar bekritiseerde hen indirect.110 Het driemanschap bleef in 
De Bezetting buiten beeld, net als andere leidersfiguren, zoals secre-
tarissen-generaal die bereid waren geweest direct en langdurig samen 
te werken met de nazibezetter.

Toch noemde Jan Rogier, die zich spoedig daarna zou ontpop-
pen tot De Jongs felste criticus, zijn behandeling van de Unie in de 
Volkskrant nog ‘een voorbeeld van zindelijk handelen’.111 Niet alleen 
De Jong was terughoudend, de hele schrijvende pers reageerde be-
deesd en beleefd op deze aflevering. Anno 1960 was het nog niet 
gangbaar de driemannen commentaar te vragen op commentaar dat 
ze niet bereid waren te geven.112 Trouw liet het bij de constatering 
dat De Jong hen ‘graag’ had willen betrekken bij de serie, maar dat 
het ‘helaas niet mogelijk was gebleken een van hen te spreken’. De 
Waarheid gaf Geyl gelijk met zijn kritiek op het driemanschap en 
zag er ditmaal van af de pijlen op De Jong te richten. Propria Cures 
reageerde het scherpst. De Quay getuigde niet ‘en toch had iedereen 
het over [de man die] in de vorige periode meende Leider van het 
Volk te zijn’. De Jong had in deze zaak ‘het impresario’ van kVP-lei-
der Romme overgenomen, pookte het studentenblad in het vuurtje 
dat maar niet wilde oplaaien.113 Elseviers Weekblad rakelde in een bij-
zin een rake retorische vraag op over collaboratie, waarvoor in dit 
tijd het woord ‘accommodatie’ nog niet bestond: ‘Welke houding 
had men – after all – in dit eerste oorlogsjaar moeten aannemen?’114

Slechts twee kranten reageerden polemisch. De Linie zette de 
oude controverse met Geyl voort. Het katholieke blad verwierp het 
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‘socialistische karakter’ dat de objectiviteit van de ‘brede nationa-
le allure van het programma’ zou aantasten. Het gaf geen pas het 
driemanschap te laten ‘vonnissen’ door de ‘knappe, welbespraakte, 
maar op dit punt wel bijzonder kleurenblinde Geyl, wiens attaques 
in Het Vrije Volk en Vrij Nederland in ons blad vorig jaar zomer uit-
voerig werden gesignaleerd’.115 De Jong trachtte het verzuilde vuurtje 
te doven met de ingezonden mededeling in De Linie dat ‘politieke 
verhoudingen van dit ogenblik’ geen enkele rol speelden bij De Be-
zetting.116 

De tweede beschuldiging over het ‘socialistisch onderonsje’, met 
Geyl als aanklager, Drees en Suurhoff als getuigen en De Jong als 
rechter, kwam van De Telegraaf. Het driemanschap was zo verstan-
dig geweest De Jongs valstrik te doorzien en medewerking te weige-
ren. Men hoede zich voor de vermeende macht van de socialisten: 
‘Vadertje Drees beslist en Vadertje De Jong vertelt.’117 Een dag later 
haalde columnist Jacques Gans uit. Na de eerste aflevering had hij 
de pedante presentator bepaald niet de ‘geëigende figuur’ gevonden 
om ‘hier en daar standjes uit te delen’. Hij herinnerde zich in Lon-
den diens ‘mannenachterste’ onder een bureau te hebben ontwaard 
bij een V1-bombardement op de redactie van Radio Oranje. Toen de 
kust veilig was, kwam de stuntelige bangerik ‘met een rood en enigs-
zins beschaamd hoofd uit zijn netelige en overigens ook geheel on-
doeltreffende positie in geval van explosie, te voorschijn’. Gelukkig 
had De Jong in De Bezetting ‘inmiddels wel zijn kalmte’ hervonden 
en er ‘na al die jaren van vrede en gesteund door zijn documenten, 
bepaald zelfs krijgshaftig’ uitgezien.118

Na de tweede aflevering verzilverde Gans opnieuw zijn kans om 
met zijn rancuneuze ironie uit te pakken over de ‘kruiperige lumme-
lachtigheid van dr. Louis de Jong’ en de ‘verzuurde betweter prof. 
Geyl’. De ‘socialistische directeur van Oorlogsdocumentatie’ ventte 
onder de ‘rode koepel’ en belasterde het ‘driemanschap-De Quay’ 
met ‘knoeiwerk’ dat was ingegeven door ‘politieke motieven van het 
allerlaagste allooi’.119 Gans hoonde dat De Jong in mei 1944 ‘op een 
van zijn flinkere momenten’ zijn manifest tegen het neofascisme had 
ondertekend. Hij was de enige van de zeven ondertekenaars geweest 
die openlijk zijn spijt had betuigd dat er een vermeende fascistische 
stroming in het Nederlandse kabinet zou zijn nadat de regering hen 
tot de orde had geroepen.120 Deze hielenlikker had zich ‘aan de voe-
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ten van Gerbrandy’ geworpen, was in snikken uitgebarsten en had 
gesmeekt ‘om genade voor zijn “carrière”’. De Jong zelf had hem na 
de oorlog in ‘het Americancafé’ toevertrouwd dat hij zich in Londen 
‘nogal lummelachtig’ had gedragen ‘en dat dit hem speet’.121

De Jong reageerde hoogst verbolgen op de ‘twee schandelijke 
artikelen’ in De Telegraaf.122 ‘Wij zullen die naast ons neerleggen’, 
schreef hij Geyl, die versteld stond van zoveel ‘vuige lasterlijkheid 
en feitenverdraaiing’. De Jong stelde Geyl een paar dagen later een 
kritische briefschrijver ten voorbeeld die had geschreven dat ‘geen 
enkel bevoegd onderzoeker die kennis van zaken neemt van de 
stukken die bewaard gebleven zijn, […] tot een ander oordeel [zal] 
komen dan hetwelk prof. Geyl, uitsluitend aan de hand overigens 
van gepubliceerd materiaal, uitgesproken heeft’.123

Vrij Nederland distantieerde zich van de ‘walgelijke zinnen’ in De 
Telegraaf. Hoofdredacteur Mathieu Smedts poneerde dat de geschie-
denis Geyl in het gelijk had gesteld over de Unie die ‘nu eenmaal een 
der belangrijkste episoden is uit de bezettingstijd’. Het was een ‘iet-
wat vreemde zaak’ dat de oprichters van de Unie niet voor de camera 
wilden, ‘omdat zij alle drie leven en floreren. […] Suurhoff kon dit 
wel doen, want hij heeft nooit aanleiding gegeven tot twijfel aan zijn 
democratische overtuiging, ook niet in de dagen van de Unie.’124

De Nts ontving weer honderden brieven, en ditmaal waren er 
ook ‘zeer felle contra-reacties’ bij over de aantijgingen tegen het 
driemanschap.125 Daarom wenste de Nts-programmacommissie de 
telerecordingopname op maandagochtend 10 oktober nogmaals te 
bekijken. De Jong werd uitgenodigd toelichting te komen geven. 
Na afloop had hij de indruk dat de aflevering inhoudelijk acceptabel 
was bevonden. Het Nts-bestuur had na zijn vertrek echter nog na-
gekaart over het getoonde en besloten dat zij alle vervolguitzendin-
gen van De Bezetting tevoren wilde bekijken. De volgende ochtend 
las De Jong tot zijn stomme verbazing in Het Parool dat voorzitter 
Schüttenhelm dit besluit niet had genomen ‘om censuur uit te oefe-
nen, [maar] om duidelijk te maken dat wij, die de verantwoording 
hebben, er achter staan’. Ook het Algemeen Handelsblad besteedde er 
een piepklein berichtje aan.126 

De Jong was verbolgen, want dit betekende dat live-uitzendin-
gen niet meer mogelijk waren. De uitspraken van Schüttenhelm in 
de pers zijn ‘onvergefelijk’, informeerde hij Geyl. ‘Het bestuur en 
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ik hebben de zaak zeer hoog opgenomen.’127 De Jong eiste in een 
brief op hoge poten een schriftelijk rectificatie van de Nts in beide 
landelijke dagbladen middels de door hem, het RvO-bestuur en 
de wetenschappelijke staf opgestelde tekst waar geen wijzigingen 
in aangebracht mocht worden zonder zijn uitdrukkelijke toestem-
ming. Op het instituut kondigde hij alvast aan dat de ‘ontactische 
berichten van de Nts om de serie onder censuur te plaatsten’ in de 
media weersproken zouden worden.128 Opnieuw beet de Nts in het 
stof.129 Beide kranten drukten De Jongs kwaliteitsgarantie af in hun 
zaterdagmiddageditie: 

Naar aanleiding van de in uw courant verschenen berichten 
mogen wij u het volgende mededelen: De inhoud van het tweede 
programma in de serie De Bezetting en de algemene toelichting 
verstrekt door de samensteller, dr. L. de Jong, hebben bij het be-
stuur van de Nederlandse Televisie Stichting de overtuiging be-
vestigd dat de voorbereiding van deze serie, waarbij de samenstel-
ler door bestuur en staf van het RIOD terzijde gestaan wordt, met 
alle waarborgen van objectiviteit en integriteit omgeven is. De 
Nts is dan ook niet voornemens in deze wijze van voorbereiding 
wijziging aan te brengen. 130 

De Jong behield de volledige zeggenschap over zijn scenario. Hij 
deelde Schüttenhelm eenvoudigweg mee dat voortaan alleen Van 
Nieuwenhuijzen en Rengelink de scenario’s van vervolgafleverin-
gen van De Bezetting vooraf mochten inzien en dat uitsluitend zij 
beiden bevoegd waren toestemming te verlenen voor de live-uit-
zendingen. De Jong vertrouwde erop dat hij met deze beide heren 
geen inhoudelijke problemen zou krijgen.131 Hij liet er geen misver-
stand over bestaan dat hij degene was die voor elke aflevering een 
informatief wervende tekst schreef voor de programmabladen van 
de vijf omroepverenigingen. De omroepster mocht het onderwerp 
van het programma niet noemen. Dat gaf hem als programmamaker 
de vereiste speelruimte om titel, inhoud of volgorde van de onder-
werpen desnoods nog enkele weken voor de uitzending te kunnen 
wijzigen. Zij mocht in de aan- en afkondiging ook niet van ‘afleve-
ring’ spreken, dat deed te veel ‘aan een reeks brochures denken’. De 
Bezetting won aan cachet als van ‘uitzending’ of ‘programma’ werd 
gesproken.132
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De Jong had de poging om De Bezetting speelbal van verzuilde 
bekvechterij te maken in de kiem gesmoord. De kortstondige ophef 
tussen De Telegraaf en De Linie versus Vrij Nederland dreef over. 
Niettemin kreeg de zaak drie weken na de uitzending in het Hil-
versumse nog een onverwacht staartje. Op 6 oktober 1960 werd in 
de burgerzaal van de mediastad de televisieprijs van het Prins Bern-
hard Fonds uitgereikt voor het seizoen najaar 1959 tot zomer 1960.133 
Milo Anstadt kreeg de prijs ter waarde van 2000 gulden toegekend 
voor zijn omroepwerk, dat werd gekenmerkt door zijn ‘ernstige, 
constructief speurende geest’. De twaalfkoppige jury zou hiertoe 
unaniem hebben besloten, maar achter de schermen had een ste-
vig meningsverschil gewoed. Twaalf jaar later klapte jurylid Mathieu 
Smedts uit de school dat al min of meer besloten was de prijs toe te 
kennen aan het team De Jong-Anstadt-Klokman van De Bezetting, 
toen jurylid mr. F.J.F.M. van Thiel zich na de tweede aflevering over 
de Nederlandse Unie opeens heftig tegen deze nominatie verzette.134 
Daarom was op de valreep besloten de prijs alleen Anstadt toe te 
kennen, terwijl De Jong de centrale figuur was.

Het juryrapport vermeldt nadrukkelijk zijn oordeel uitsluitend te 
hebben geënt op de eerste aflevering van De Bezetting die ‘misschien 
van alle uitzendingen in het beoordelingsjaar de diepste indruk 
[heeft] achtergelaten, omdat zij opnieuw de ontroeringen wekte, die 
zovelen onder het geweld of de beklemmingen der gebeurtenissen 
hebben gevoeld en die zij gepoogd hebben op hun kinderen over te 
brengen’. De jury wilde over de tweede aflevering die buiten de be-
oordelingsperiode viel, nog wel kwijt dat zij ‘mede stof [had] behan-
deld, waarop de adem van de tijd, en het licht van gerijpt inzicht, 
klaarblijkelijk onvoldoende lang hadden gestreken om haar con-
troversieel karakter te ontnemen’.135 De Jong liet Anstadt na afloop 
weten dat hij teleurgesteld was dat hij deze aantijging in zijn dank-
woord niet had gepareerd. Hij had gehoopt dat de tweede aflevering 
van De Bezetting consequenties zou krijgen voor de maatschappe-
lijke positie van de voormalige driemannen, maar ‘in de wereld van 
mensen die beslissingen namen over hoge posten’ was dat helaas niet 
gebeurd.136
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de overval AlS reAliStiSch filmgenre 

Het grote succes van De Jongs televisiedocumentaire leidde ertoe 
dat hij intensief bij een filmproductie betrokken raakte. Hij had 
met de herdenking van 1960 in zicht de bekende cineast Bert Haan-
stra benaderd met de suggestie om een oorlogsfilm te maken van 
de spectaculaire bevrijding van verzetsstrijders uit de strafgevangenis 
van Leeuwarden.137 Vijf jaar eerder was hij op het herinneringsalbum 
van deze verzetslieden gestoten. In de ooggetuigenverslagen was tot 
in alle details gereconstrueerd hoe een groepje illegalen een Duitse 
arrestatiewagen eind 1944 in een hinderlaag had gelokt.138 De actie 
mislukte echter en de belangrijkste verzetsman, inspecteur van po-
litie Bakker, werd opgesloten, ondervraagd en gemarteld. De Frie-
se kP-leider Piet Oberman zette een bevrijdingsactie op touw om 
Bakker samen met een vijftigtal medegevangen te ontzetten. Deze 
overval op de avond van 8 december slaagde perfect. Er vielen geen 
slachtoffers en represailles bleven uit, omdat de Ortskommandant 
van de Sicherheitsdienst was teruggedeinsd voor het dreigement van 
de gewestelijke commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten 
(bs) – Zuid-Nederland was al enkele maanden bevrijd – dat zijn 
vergelding meteen na afloop van de oorlog zou worden vereffend.139 
De Jong had onmiddellijk herkend dat deze kraak ‘als geen ander 
verhaal uit de bezetting, zoveel filmische mogelijkheden bood, niet 
alleen door het succes van de overval, maar ook door het verloop en 
de uiterst zorgvuldige voorbereiding’.140 

Bert Haanstra had met filmproducent Rudolf Meyer van Sapp-
hire Films vergeefs gezocht naar een scenarioschrijver die een script 
met dramatische en psychologische diepgang kon schrijven en er 
uiteindelijk van afgezien.141 Meyer was als Joods Auschwitz-overle-
vende onder de indruk geraakt van De Bezetting.142 Hij besloot om 
De Jong in april 1961 toch nog eens te bezoeken om verder te praten 
over zijn idee voor een speelfilm.143 De directeur van het RvO over-
tuigde hem dat Haanstra in zijn eerdere pogingen voor een scenario 
‘te weinig verbindingen met de geschiedenis van de bezettingstijd’ 
had gezocht.144 Alleen authenticiteit zou de film een breed publiek 
kunnen bezorgen; die voorwaarde was bij het toneelstuk uit 1955 
en de verfilming uit 1958 van het dagboek van Anne Frank ook van 
essentieel belang geweest.145 Er moesten bij de ‘filmische uitbeel-
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ding’ geen concessies worden gedaan aan de historische gebeurtenis. 
Meyer wist dat de reputatie van de presentator van De Bezetting ga-
rant stond voor een geloofwaardige ‘documentaire film’ en verzocht 
De Jong een scenario te schrijven.146

De Engelsman Paul Rotha, die in 1961 faam had verworven met 
de documentaire The life of Adolf Hitler, werd regisseur.147 Hij maakte 
geen fiction films, maar schermde met het begrip dramatized newsreal 
een aanpak die overeenstemde met een waarheidsgetrouwe weergave 
van de historische werkelijkheid. De opnamen van De Jongs scena-
rio, dat hij na afstemming met Sijes en goedkeuring van alle destijds 
betrokken verzetshelden na vele versies had voltooid, begonnen op 
10 september 1962 in de Cinetone Studio’s in Duivendrecht. Daarna 
werd vijf dagen op locatie gefilmd in de strafgevangenis van Leeu-
warden. De cast bestond uit eersteklasacteurs, van wie De Jong had 
nagetrokken dat geen van hen tijdens de oorlog aangesloten was ge-
weest bij de Kultuurkamer.148 De overval werd volgens planning als 
kerstfilm gelanceerd. 

In de bestuursvergadering evalueerde De Jong dat ‘de film in zijn 
eenvoud, zuiverheid, snelheid en menselijkheid in wezen [is] gewor-
den wat hij en Sijes er van meet af aan van gehoopt hadden’. Rotha 
had een aantal elementen uit zijn goedgekeurde manuscript weg-
gelaten, en daarom kon de film zijn goedkeuring niet voor de volle 
100, maar wel voor 90 procent wegdragen.149 Twee dagen voor de 
première vertoonde VaRa’s Achter het Nieuws enkele filmfragmenten 
als teaser. De Jong lichtte toe dat de film historisch volstrekt ver-
antwoord was. Bij het schrijven van het scenario was nadrukkelijk 
afgesproken dat ‘we bij alles wat we deden de morele goedkeuring 
zouden krijgen van de jongens die de overval hebben uitgevoerd’.150

De première op donderdag 20 december 1962 in het Tuschinsky-
theater was een feest van nationale eendracht. Hoogwaardigheidsbe-
kleders maakten hun opwachting om de voormalige verzetsstrijders 
te huldigen. Eregast Juliana zat met minister-president De Quay in 
de loge. De burgemeesters van Amsterdam en Leeuwarden, mr. G. 
van Hall en mr. A.A.M. van der Meulen, van het comité van aan-
beveling, waren ook aanwezig.151 Na afloop riep de voorzitter van de 
Stichting 1940-1945, Jan Smallenbroek, De Jong op het podium om 
hem te bedanken voor de kennis over de oorlogstijd die hij de Ne-
derlanders met de film De overval en de televisiedocumentaire De 
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Bezetting had bezorgd. Hij nam samen met de hoofdrolspelers en ci-
neast Rudie Meyer een staande ovatie in ontvangst. Het orkest zette 
het Wilhelmus in en de zaal zong het volkslied uit volle borst mee. 
Daarna hieven de Friese toehoorders spontaan het Friese volkslied 
aan. De pers tekende na afloop uit de mond van de aanwezige kP’ers 
op dat de film dicht in de buurt was gekomen van de snijdende 
spanning van de echte kraak.152 

De Jong schreef filmgeschiedenis, terwijl Sapphire Films en 
Tuschinski een kaskraker op de markt brachten. De overval draai-
de vanaf de première in negentien bioscopen. Toen drie weken later 
in de barre kou de Elfstedentocht werd verreden, draaide de film 
in de kleinste plaatsen. Na twee weken hadden 350.000 mensen de 
film gezien en na twee maanden werden 800.000 bezoekers geregi-
streerd.153 Op de ranglijst van meest bezochte Nederlandse speelfilms 
sinds 1945 staat De overval met bijna anderhalf miljoen bezoekers 
op de elfde plaats.154 De Jong en Sijes ontvingen ieder 5 procent van 
de netto filmopbrengst die boven het miljoen uitkwam. Het leverde 
hun beiden ongeveer 30.000 gulden op en een boottocht met de 
hele crew op het statenjacht van de provincie Friesland.155

De recensies waren lovend. De afwezigheid van bravoure en fran-
je bij dit nuchtere staaltje van Nederlands verzet werd gewaardeerd. 
Juist daardoor werd een romantisch beeld gecultiveerd van simpele 
godvrezende Friese burgers die zonder opsmuk een levensbedreigen-
de klus hadden geklaard. Hun perfect geslaagde verzetsdaad strekte 
elke vaderlandslievende Nederlander tot voorbeeld. De film spreekt 
nog altijd aan.156 Er wordt goed in geacteerd, de montage is voor die 
tijd snel en de spanning wordt in het scenario chronologisch opge-
voerd tot de climax van de goede afloop. Om het documentaire-ach-
tige karakter te benadrukken, is er louter on screen-geluid en ont-
breekt er muziek. Het zwart-witbeeld van de dappere Nederlanders 
versus de doortrapte Duitse bezetter wordt geraffineerd uitgebuit. 

De overval was niet vernieuwend, maar werd verwelkomd als de 
eerste spannende Nederlandse speelfilm over de Tweede Wereldoor-
log sinds lange tijd. In de eerste vier naoorlogse jaren waren vijf Ne-
derlandse speelfilms uitgekomen waarin eenzelfde goed-foutschema 
was gehanteerd.157 Van deze zes is De overval in zijn genre de beste 
vertolking.

De Jongs film leende zich ook voor de export. Het Britse Rank, 
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dat zelden buitenlandse titels in zijn programma opnam, kwam als 
eerste over de brug. The silent raid werd de eerste nagesynchroniseerd 
Nederlandse speelfilm. De Jong miste expressie in de stemmen die 
de Nederlandse acteurs wel goed hadden getroffen. Hij vond het ook 
bezwaarlijk dat de Engelse speelfilm met 20 minuten was ingekort.158 
De Engelstalige versie draaide vanaf januari 1964 in driehonderd En-
gelse bioscopen en werd een redelijk succes.159 The Times plaatste een 
waarderende recensie van de film die uiteindelijk in negen andere 
landen zou worden gedistribueerd.160

Ook oud-verzetsman mr. Erik Hazelhoff Roelfzema was enthou-
siast. Hij was een van de directeuren van de Amerikaanse filmmaat-
schappij Intertel en was van plan tien tot twaalf van dergelijke films 
in omloop te brengen. In 1963 vroeg hij De Jong deze scenario’s te 
schrijven. Hij stelde een fors honorarium in het voortuitzicht en vol-
ledige artistieke vrijheid. De Jong wees het verzoek af uit tijdgebrek, 
maar ongetwijfeld stond hem ook tegen dat hij geen zeggenschap 
zou hebben over de uitvoering van dit megaproject. Hij verbond 
zich niet aan projecten als hij de regie niet in eigen handen kreeg, 
maar hij was wel bereid manuscripten te becommentariëren.161 Het 
megaproject kwam echter niet van de grond. Hazelfhoff Roelfzema 
bracht in 1970 wel zijn memoires uit. Paul Verhoeven baseerde er 
zijn succesvolle film Soldaat van Oranje uit 1977 op.162

Querido bracht de filmtekst van De overval uit in een volkseditie 
voor net onder de f 3,-. De Jongs scenario werd samen met de Belas-
tinggids de best verkochte pocket van 1963. Eind 1964 beleefde de 
titel de vierde herdruk, en in 1965 volgde nog een vijfde druk.163 In 
totaal werden er 150.000 exemplaren van verkocht164 – een opvallend 
succes, want het boekje werd negatief besproken in de pers. Trouw 
was teleurgesteld; het draaiboek is voor de regisseur, niet voor het 
lezend publiek. ‘De toon van het scenario is die van Ot & Sien, de 
dialogen zijn onnatuurlijk, storend kinderachtig zelfs en van enige 
karakterisering is geen sprake. Het zijn leden poppen die het woord 
voeren.’165 De Jongs kracht is zijn feitenrelaas, niet zijn drama. In zijn 
regieaanwijzing is een sD’er een ‘sadist met het gezicht van een verlo-
pen bokser’ en maakt Piet Kramer ‘een energieke, tegelijk bedacht-
zame indruk’.166 Jan Blokker schreef in het Algemeen Handelsblad dat 
hij de film als reconstructie geslaagd vond, maar hij miste elke sar-
triaanse keuze bij de personages die onderling volstrekt inwisselbaar 
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waren. ‘Ze zijn op zijn gunstigst stereotypen en in het scenario van 
dr. L. de Jong klinkt een zachte, ethische orgeltoon door, die hen 
gelijkelijk zalft.’167

De Jong trok zich er niets van aan. In 2004 zei hij nog eens dat 
deze verzetsdaad ‘het wezen van het Nederlands verzet’ uitstraalde. 
Het ging hem om de onbaatzuchtige menselijke solidariteit van ge-
wone Nederlanders die hun leven in de waagschaal hadden gesteld 
voor hun geïnterneerde vrienden, wat van stichtende betekenis was 
voor het Nederlandse volk. Bovendien had hij de jeugd bereikt; de 
filmkeuring stond toe dat de speelfilm, waarin geen doden vielen, 
door jongeren onder de 18 mocht worden bekeken.168

In 1970 werd De overval op de Nederlandse televisie uitgezonden. 
Het nrc vond de ‘zuiver ideologische film’ met een ‘krakkemikke-
rig scenario’ hopeloos verouderd. De gelijkenis met de werkelijke 
kraak die De Jong had willen verbeelden, werd niet realistisch meer 
gevonden. Bij een televisieherhaling in 1994 werd de film afgedaan 
als archetypische heroïek, ‘hoogromantisch en onrepresentief ’.169 De 
nationale consensusgedachte van eendrachtig verzet werd niet meer 
voor zoete koek geslikt. 

De Jong kreeg in de tweede helft van de jaren zestig geen ver-
volgproducties meer van de grond. Hij schreef in de zomervakantie 
van 1966 in de Dordogne het scenario Geheim agent, een getrouwe 
reconstructie van de lotgevallen van de eerste geheim agent Lode-
wijk van Hamel die op 27 augustus 1940 voor het vuurpeloton om 
het leven kwam.170 Rudolf Meyer aarzelde over het script. De produ-
cer overleed niet veel later aan een hartaanval en De Jong besteedde 
geen aandacht meer aan zijn scenario. In 1985 legde hij zijn ‘filmver-
haal’, zoals hij het noemde, nog eens voor aan een producent die het 
‘kundig’ geschreven vond, maar ‘gedateerd’. De dialogen waren ‘vlot 
en goed, maar vrijwel zonder twijfel’. Het paste meer in de ‘bij wijze 
van spreken gestolde zwart-wit film’ van de jaren veertig en vijftig.171
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Een vast baken

StrAkke regie Achter de Schermen

In de promotionele uitingen staat dat de televisie-uitzendingen op 
‘uitdrukkelijke wens van dr. De Jong’ live plaatsvonden.1 Hij vond 
het ‘essentieel’, omdat het ‘voor mij persoonlijk een groot verschil 
[maakt] of ik weet dat ik mij op dat moment zelf tot de kijkers richt 
of dat ik een aantal dagen van te voren moet toneelspelen’.2 Die mo-
tivatie overtuigt niet, want elke presentator richt zich in een studio 
zonder publiek tot de denkbeeldige kijker zodra de camera draait, of 
er nu wel of geen tijdsverschil is tussen opname en uitzending. De 
werkelijke reden dat De Jong aan liveopnamen hechtte was dat hij 
de regie in eigen hand hield. Een vooraf opgenomen documentaire 
zou ook nog eens veel bewerkelijker en tijdrovender zijn geweest. 
De Jong was als scenarioschrijver, inhoudelijk deskundige, eindre-
dacteur en presentator in command vanaf de eerste versie van zijn 
draaiboek tot en met de opnamen.3

Dankzij De Jongs strakke regie werd De Bezetting een innovatie-
ve documentaireserie met een consistent format. Het productieteam 
dat uit drie vaste medewerkers bestond, hanteerde onder De Jongs 
leiding een strakke werkverdeling: VaRa-regisseur Milo Anstadt nam 
de interviews af en deed de montage, VPRO-producer Ben Klokman 
tekende voor de beeldresearch en Bertie Gaarkeuken was de secre-
taresse. De Jong gaf ‘leiding aan een enorm bedrijf ’, vatte Anstadt 
samen, en legde met ‘zijn enorme werkkracht’ de Nederlandse oor-
logsgeschiedenis open.4

De programmacyclus bestond eruit dat De Jong kort na de laat-
ste uitzending in enkele dagdelen een conceptscenario voor de vol-
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gende aflevering schreef.5 Hij hanteerde een brede kantlijn in zijn 
draaiboek. Aan de linkerkant schreef hij zijn tekst als presentator 
en de getuigenissen van de geïnterviewden. Rechts noteerde hij de 
shots met regieaanwijzingen en specificatie van het beeldmateriaal. 
Het resultaat besprak hij eerst met Sijes, zijn ‘scherpste criticus’, en 
legde hij daarna voor aan het bestuur en de stafmedewerkers voor 
wetenschappelijke toetsing.6 Deze verbeterde versie fungeerde als 
scenario voor het driehoofdige productieteam.

De Jong vond interviews van groot belang, omdat het ‘de no-
dige levendigheid bracht [en] bovendien een menselijk-dramatisch 
element’.7 In de eerste versie van zijn scenario schreef hij alvast de 
gewenste getuigenis van de persoon die hij op het oog had. Hij regis-
seerde deze audiovisuele bron dus tevoren vanaf zijn schrijftafel. De 
getuigen kregen hun tekstvoorstel al voor de opnamen toegestuurd 
en werden dus niet spontaan geïnterviewd.8 Zij legden voor de ca-
mera een gesouffleerde ‘verklaring’ af die onderdeel uitmaakte van 
het scenario.9 Anstadt sprak van ‘statements’, die moesten werken 
als ‘boodschappen voor de kijker’.10 Deze getuigenissen fungeren als 
citaten die een historicus in zijn betoog opvoert om zijn interpreta-
ties te onderbouwen.11 De Jong wilde dat Anstadt deze ‘historische 
figuren’ bij voorkeur filmde op de locatie waar de door hen beschre-
ven gebeurtenissen zich hadden afgespeeld, en anders bij hen thuis.12 

De Jong was niet tevreden over de eerste interviewband van Milo 
Anstadt die hij op maandag 2 mei 1960 voor het eerst onder ogen 
kreeg. Sommige geïnstrueerde getuigen lazen hun tekst van papier 
of keken strak in de camera en vrijwel niet naar de interviewer, zoals 
vanzelfsprekend is als twee mensen een gesprek voeren. Zij onder-
vonden dat beeldopnamen hogere eisen stelt dan radioregistraties 
waar het louter om geluid gaat. Persoonlijk contact vooraf was een 
vereiste, en deze afstemming met getuigen werd een tijdrovende klus 
in de vervolgafleveringen.13 Sommige politici vreesden dat televisie 
het algemeen beschavingspeil zou verlagen of peinsden er niet over 
om voor de camera te verschijnen. Anderen hadden slechte erva-
ringen opgedaan met eerdere cameraopnamen. Voortaan stemde 
Anstadt in een voorgesprek af wat de geïnterviewde zou gaan zeg-
gen, daarna zette de getuige zijn herinnering op papier en vervolgens 
bracht De Jong die tekst terug tot de kern om hem naadloos in het 
scenario in te passen.14 De getuigen kregen de opdracht deze tekst 
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in hoofdlijnen uit het hoofd te leren en tijdens de opnamen spreek-
taal te gebruiken om natuurlijk over te komen.15 Deze aanpak bleek 
goed te werken. Iedereen was vereerd om voor de camera te mogen 
verschijnen nadat de koudwatervrees was overwonnen, met als enige 
uitzondering de eigenzinnige Frans Goedhart. De Jong had hem als 
de verzetsstrijder van de ‘Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen’ graag in 
zijn programma willen betrekken. Hij trok zijn toestemming echter 
op het laatste moment in, omdat De Jong zijn tekst naar zijn me-
ning onverantwoord had ingekort.16

De Bezetting werd met de bijna tweehonderd kortere en langere 
getuigenissen van bijna honderdzeventig personen in eenentwintig 
afleveringen trendsettend in de televisiejournalistiek.17 Anstadt nam 
sommige interviews soms twee, drie of vier keer op om het verhaal 
‘echt van binnenuit te laten komen en niet van papier’. Wijdlo-
pigheid knipte hij er bij de montage uit.18 Een paar dagen voor de 
live-uitzending had hij de montageband gereed waarop alle inter-
views in de juiste volgorde stonden. De Jong kon dan zo nodig de 
minder geslaagde opnamen in de resterende dagen opnieuw afne-
men.19 

De vele interviews waren nodig omdat passend beeldmateriaal 
nauwelijks voorhanden was. Tekst is in De Bezetting dan ook vaak 
belangrijker dan de beelden. In 1960 was van de Februaristaking 
geen foto- of filmmateriaal voorhanden en over de april-meista-
kingen waren slechts drie geschikte foto’s.20 Niettemin verzamelde 
het productieteam een voor die tijd overweldigende, nooit eerder 
vertoonde hoeveelheid beeldmateriaal. In totaal werden in de serie 
1868 filmfragmenten, 1908 foto’s en 310 kaarten verwerkt.21 Vrijwel 
alle foto’s werden opgediept uit het RvO-archief. De Jong liet fo-
to’s maken van kranten, tijdschriften en documenten.22 Klokman 
vond uniek materiaal bij de RVD, het Nederlands Filmmuseum en 
Polygoon-Profilti. De Jong selecteerde filmmateriaal bij het Imperial 
War Museum in Londen en bestelde materiaal bij de Canadian Na-
tional Film Board in Montreal, Quebec, Canada.23

Het productieteam kon pas vanaf negen uur ’s ochtends terecht 
in Studio Irene in Bussum, waar de live-uitzending nog diezelfde 
avond de lucht zou ingaan. Anstadt en Klokman begonnen met de 
instructie van de drie cameramensen. In het draaiboek stonden de 
genummerde scenes uitgeschreven, en daarbij werd shot voor shot 
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vermeld welke opnames in welke volgorde en uitsnede moesten wor-
den geschoten. Kaarten, grafieken en documenten werden als rekwi-
sieten in de juiste volgorde klaargelegd, zodat Anstadt en Klokman 
op het moment suprême niet mis zouden grijpen. De Jong was ook 
degene die het begeleidend commentaar insprak als hij buiten beeld 
was. De camera registreerde dan de tekstpassages van het document 
dat hij met pen aanwees. Oorlogshandelingen gaf hij – net als de 
weerman in die tijd – op een kaart aan door pijlen te trekken met 
lippenstift. Die maakte geen lelijke krasgeluiden!24

Na al die voorbereidingen was er pas aan het eind van de mid-
dag tijd voor een dry run. De race tegen de klok was zo groot dat 
deze generale repetitie er bij twee afleveringen helemaal bij inschoot. 
Vaak moest om vijf uur ’s middags alweer een ander programma 
worden opgenomen in Studio Irene. De Jong, Anstadt, Klokman 
en Gaarkeuken gingen dan vroeg eten in steeds hetzelfde restaurant 
in Bussum.25 Iedereen werkte die dag onder hoogspanning, en De 
Jong was als eindverantwoordelijke snel uit zijn humeur en kort aan-
gebonden. Hij werkte toe naar opperste concentratie om die avond 
in staat te zijn onvoorziene onregelmatigheden ongemerkt glad te 
strijken zodra de drie camera’s draaiden. Uiteindelijk ging er vrijwel 
nooit iets mis.26

De crew nam al tijdens het journaal van acht uur zijn plaats in 
om de uitzending om halfnegen te kunnen laten starten. De camera 
zoemde in op De Jong die het scenarioboek als een opengeslagen 
partituur voor zich op het bureau had liggen. Hij kende zijn tekst 
uit het hoofd en kon minutenlang rechtstreeks in de camera spreken 
alsof hij spontaan vertelde.27 Aan het eind van het programma sloeg 
hij het grote boek symbolisch dicht.28 In de eerste aflevering gaf De 
Jong met fiches op een magneetbord diverse strategische posities aan 
van de Nederlandse verdedigingslinie bij de Grebbeberg en de Peel. 
De Nederlandse legereenheden waren op de repetitie langzaam naar 
beneden gegleden, maar tijdens de opnamen hielden ze tot ieders 
opluchting dapper stand.29

De Jong selecteerde de positieve recensies uit de pers en negeer-
de negatieve kritiek. De loftuitingen over zijn ‘bewonderenswaardig 
vakmanschap, de menselijke toets [en] de grote authenticiteit’ sier-
den het jaarverslag van Oorlogsdocumentatie over 1960, en deze ru-
briek keerde tot 1965 jaarlijks terug.30 De ‘kwaadwillige kritiek’ van 
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De Telegraaf en De Waarheid legde hij ‘uiterlijk onbewogen’ naast 
zich neer.31 De ‘recensent van De Telegraaf [geeft] er telkens blijk van 
[niets] van de hele serie te begrijpen’, vertrouwde hij de voormalig 
Indisch bestuursambtenaar Meijer Ranneft toe. ‘Ik weet dat ik van 
dit ergerniswekkend orgaan alleen maar tegenwerking te verwachten 
heb.’32 Zwijgen was de meest effectieve verdediging, want positief 
nieuws had de overhand. 

Aanvankelijk had de Nts vanwege de lange zomerinterval alleen 
de eerste aflevering van 6 mei 1960 op 5 september herhaald, twee 
weken voor het tweede programma. De Jong ontving vanaf de twee-
de uitzending vele verzoeken voor heruitzending van briefschrijvers, 
en bepleitte dit voortdurend bij de Nts:33 ‘In Joodse kringen zijn 
verscheidenen geweest die op vrijdagavond uitgezonden program-
ma’s niet hebben kunnen volgen; als er geen andere bezwaren tegen 
zijn, zou het wellicht aanbeveling verdienen, de herhalingen niet op 
vrijdagavond te laten plaatsvinden.’34 Anderhalf jaar later werd zijn 
verzoek ingewilligd. Het zevende programma van 8 december 1961 
werd op de eerstvolgende zondag herhaald, en dat gebeurde daarna 
standaard met elke vervolgaflevering.35

Een aanhoudende bron van spanning tussen De Jong en de Nts 
bleef dat de live-uitzendingen soms wel 20 minuten langer duurden 
dan de geplande 60 minuten.36 Van Nieuwenhuijzen informeerde 
hem in 1963 dat de maximale duur van de programma’s voor alle 
omroepen werd teruggebracht naar maximaal 50 minuten. Proe-
fondervindelijk was vastgesteld dat de aandacht van kijkers daarna 
‘verflauwt en men de stof niet meer of slechts zeer gedeeltelijk op-
neemt’.37 De Jong protesteerde verontwaardigd. Zijn briefschrijvers 
hadden nog nooit geklaagd over de lengte van zijn programma.38 
‘Men kan de April-mei-stakingen toch niet zo maar uit de lucht 
laten vallen?’ Niet hij, maar de Nts nam de zaak toch werkelijk ‘iets 
te zwaar’ op.39 

De maat was vol voor de Nts toen de vijftiende uitzending van 
17 december 1963 weer langer dan een uur duurde.40 De Jong weet 
dit aan de VaRa-actualiteitenrubriek die tussen zeven en kwart voor 
negen ’s avonds was opgenomen. Daardoor was hij met het pro-
bleem opgezadeld dat er geen repetitietijd beschikbaar meer was 
geweest om nog inkortingen aan te brengen.41 De Jong beloofde 
plechtig dat hij zich ‘onvoorwaardelijk’ aan een maximale duur van 
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75 minuten zou committeren, nog altijd een kwartier langer dan 
aanvankelijk was toegestaan.42 Kortere afleveringen maken, kostte 
aanzienlijk meer voorbereidingstijd dan lange.

een gedenkwAArdig iJkPunt

De presentator van De Bezetting speelde in op het nationalistisch 
sentiment dat hij in zijn overzichtsartikel in de Algemene Geschiede-
nis van Nederland uit 1958 in bedekte termen ook al had verwoord: 
‘algemeen [werd] de overval [van ons land door de Duitsers] als een 
niet te verontschuldigen schanddaad gevoeld’.43 De Jong verhaalde 
over een nietsvermoedend onschuldig Nederlandse volk dat werd 
aangerand door een wrede nazibezetter, zoals historicus Frank van 
Vree de kerngedachte analyseerde: ‘Wij als goede Nederlanders’ 
hadden deze brute bezetter met taaie geestelijke onverzettelijkheid 
weerstaan en ‘onze’ vrijheidsstrijd droeg eraan bij dat de gerechtig-
heid van de geallieerde strijdkrachten zegevierde.44 De Jong ordende 
chaotische oorlogsherinneringen in het Grote Verhaal van collectie-
ve onschuld en heldhaftigheid van enkele dappere volksgenoten. De 
Jong appelleerde aan de kijker als oorlogsheld.45 Volgens Van Vree 
diende zijn ‘zingevende, afgebakende en schematiserende perspectief 
als kristallisatiepunt van individuele herinneringen en ervaringen’. 
Deze werden ‘gesocialiseerd, gekneed en gemodelleerd naar de idee 
van nationale eenheid, van een gemeenschappelijke geschiedenis en 
lotsbestemming’.46 Dat was precies wat De Jong in het RvO-bestuur 
had betoogd. De historicus Von der Dunk wees erop dat het insti-
tuut ‘in het publieke bewustzijn de gezaghebbende instantie [was 
geworden] die de sleutels tot het persoonlijke verleden van daders en 
slachtoffers in handen hield’.47 De Jong werd een vertrouwd ijkpunt 
in het collectieve geheugen van het Nederlandse volk.48

Het dramatisch effect van De Jongs Grote Verhaal werd kundig 
ondersteund met beeld en geluid. Bij de aftiteling klonk telkens het 
Wilhelmus en werd het monument van de dokwerker in Amsterdam 
getoond als icoon van het standvastige Nederlandse volk.49 Anstadt 
zette de toon met zijn muziekselectie. De lichtvoetige muziek van 
Johan Strauss begeleidde scènes van vlak voor de oorlog of uit de re-
latief nog onbezorgde eerste bezettingsperiode, de opzwepende mu-
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ziek van Tsjaikovski schalde bij gevechten, Beethoven klonk bij de 
geallieerden of bij scènes van onderdrukt en zich verzettend Neder-
land, de onheilspellende muziek van Wagner donderde bij de nazi’s 
en de Nsb, en de trieste muziek van Mahler was te horen bij scènes 
over de Jodenvervolging.50

Het pathos van beeld en muziek contrasteerde met de ‘sobere 
en onopgesmukte’ voordracht van de presentator.51 Getrouw aan 
de conventies van zijn tijd liet De Jong de feiten ‘nuchter en za-
kelijk’ voor zich spreken.52 Hij presenteerde serieus – met strenge 
dictie, maar zonder ironie of sarcasme – in gewoon Nederlands. 
Zijn spreektaal bestond uit korte zinnen en veel herhalingen. Niet 
elke zin liep. Hij sprak ‘filmisch’, meer beeldend dan betogend.53 De 
intonatie in zijn woorden liet hij samenvallen met de rustpunten 
in zijn bewegingen.54 De Jong had de habitus van een toneelspeler 
die zijn rol instudeerde. In de kleedkamer van Studio Irene oefende 
hij voor de spiegel zijn gezichtsuitdrukkingen, stemwisselingen en 
gebaren.55 De wallen onder zijn ogen werden weggeschminkt met 
pancake. De presentator instrueerde zelf dat de lampen schuin van 
boven moesten worden opgesteld en niet van onderen, want dat zou 
de trekken van zijn gezicht verkeerd uitlichten.56

Zodra de camera’s draaiden was De Jong in zijn element. Hij ac-
teerde telegeniek en vertelde meeslepend als vertrouwenwekkend 
leidsman, die de kijker als ‘explicateur en leermeester’ de weg wees 
door vijf chaotische en wrede bezettingsjaren.57 De rechtvaardige 
vaderfiguur achter het strakke bureau velde een evenwichtig eind-
oordeel. Hij kwam ‘zo eerlijk mogelijk’ over door rustig en onbewo-
gen te spreken.58 Zijn emoties waren authentiek en goed gedoseerd: 
meestal terughoudend, soms licht oplaaiend. Als hij zijn stem ver-
hief, keek hij de toeschouwer indringend aan. Soms sprak hij ver-
manend en plechtstatig en sloeg hij de ogen neer in de langgerekte 
stilte die volgde. Zulke aangrijpende momenten boden ruimte voor 
de individuele emoties van de kijker.59 De Jong vermeed het heikele 
onderwerp van collaboratie in omzichtige formuleringen. Goed en 
fout bracht hij tot uiting in de visie en daden van goede Nederlan-
ders.60

Het grote publiek was er nog weinig van doordrongen dat pre-
senteren een vak op zich is. De Jong wel. Als hij ’s avonds na de 
uitzending uit Hilversum thuiskwam, stak hij schalks zijn hoofd om 
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de hoek van de deur en vroeg: ‘Jongens, was het niet fantastisch?’ De 
gezinsleden hadden de aflevering dan al lang en breed doorgespro-
ken. Dad glunderde als hij werd geplaagd dat het ditmaal maar een 
matige aflevering was geweest.61 Het verhaal wil dat de straten op het 
uur van de uitzending uitgestorven waren, schreef De Jong in 1985.62 
Een jaar eerder droeg De Jong ook bij aan zijn mythologisering voor 
een Amerikaans gehoor in New York: ‘I was told that on the evening 
The occupation was televized, streets were empty and people sat glued 
to their seats, many of them horror-stricken.’63 Hij ontleende deze 
mare aan een kennis uit Amsterdam. Begin jaren zestig was het ech-
ter wel vaker tamelijk stil op straat en bepaalde het autoverkeer het 
straatbeeld nog niet overal.64

De belangrijkste reden voor de grote populariteit van De Bezet-
ting was evenwel dat de serie gelijk opging met de opmars van de 
televisie als massamedium. Het nieuwe medium nam begin jaren 
zestig de leidende rol over van de radio. Men ging vaak bij vrienden 
of kennissen kijken.65 Televisie bestond al een decennium, maar brak 
in de jaren zestig door dankzij de grote welvaartsgroei. Bij de eerste 
uitzending van De Bezetting waren er 600.000 toestellen, waarvan er 
minstens een half miljoen waren ingeschakeld. In 1960 telde Neder-
land 25 toestellen per 100 huishoudens. Dat aantal was bij de laatste 
aflevering in mei 1965 gegroeid tot 68 toestellen, ofwel bijna twee 
miljoen toestellen.66

Enkele dagen na de eerste aflevering op 10 mei 1960 werd in 
Smilde de laatste steunzender in gebruik genomen, zodat de drie 
noordelijke provincies ook televisie konden ontvangen.67 Begin 
jaren zestig keek 87 procent van het televisiepubliek op een doorde-
weekse avond.68 Die hoge kijkdichtheid nam nauwelijks toe toen in 
oktober 1964 een tweede net in gebruik werd genomen en het aantal 
zenduren zich verdubbelde.69 Deze tweede zender kon pas anderhalf 
jaar na introductie in heel Nederland worden ontvangen, zodat ook 
de laatste drie afleveringen van De Bezetting voor de meeste kijkers 
een ondeelbare nationale gebeurtenis bleven. De eerste kijkcijfers 
stammen uit januari 1965. Daarom is alleen bekend dat de laatste 
twee afleveringen een kijkdichtheid behaalden van 65 procent. Bijna 
vier miljoen televisiekijkers van 15 jaar en ouder volgden deze slotaf-
leveringen (voor meer dan de helft).70

Later is verondersteld dat De Jong simpelweg een uitzenddatum 
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prikte zodra hij weer een scenario gereed had.71 Dat is nooit het geval 
geweest. In 1960 werd de kwartaaluitzending van de serie ongeveer 
twee data vooruit gepland.72 Vanwege de ingebruikname van het 
tweede net in oktober 1964 raakte Studio Irene overbezet en werden 
reserveringen minstens een jaar vooruit gepland.73 Er was van meet 
af aan heel wat getouwtrek tussen De Jong en de Nts voordat de uit-
zenddatum werd vastgesteld.

Er werd in totaal acht keer van de vaste vrijdagavond afgewe-
ken.74 De Jong bewaakte het ceremonialbroadcastkarakter van zijn 
serie als een leeuw; keer op keer moest hij de Nts ervan doordringen 
dat het ordenend principe niet een vaste vrijdagavond per kwartaal 
was, maar dat een gebeurtenis die zich precies twintig jaar geleden 
had afgespeeld uitgangspunt in de programmering diende te zijn.75

De negende aflevering over de Jodenvervolging werd daarom uit-
gezonden op donderdag 3 mei 1962 aan de vooravond van Doden-
herdenking die was doortrokken van nationale rouw. Ook hier had 
De Jong – net als bij het derde programma over het begin van de 
Jodenvervolging, een ‘ernstig en aangrijpend onderwerp’ – gevraagd 
of er passende ‘grammofoonplatenmuziek vóór de klok van acht uur 
uitgezonden’ kon worden en of de omroepvereniging, die meteen 
na De Bezetting uitzond, eerst een pauze van minstens vijf minuten 
wilde inlassen.76 Beeldpauzes waarbij het scherm zwart bleef waren 
in de beginjaren van de televisie, net als in bioscipen, niet onge-
bruikelijk.77 De Jongs wens werd bij afleveringen met de zwaardere 
thema’s opgevolgd, zodat de kijker ‘in huiselijke kring nog wat kon 
namijmeren’.78 

Televisierecensenten overtroefden elkaar in superlatieven. De 
Nieuwe Rotterdamse Courant bepleitte dat ‘dit programma elk jaar 
in de eerste dagen van mei zou moeten worden uitgezonden’.79 ‘Juist 
doordat geen enkele opzettelijke aanklacht werd geuit, werd deze af-
levering één grote aanklacht die zorgvuldig dient te worden bewaard 
voor het nageslacht’, schreef de Nieuwe Haagse Courant. Het Alge-
meen Handelsblad sprak van ‘een van de allerbeklemmendste afleve-
ringen die wij ooit hebben gezien en die men menselijkerwijs ooit 
kan zien’.80 Een recensent van Vrij Nederland had na afloop van de 
‘beklemmende en overweldigende’ tiende aflevering ‘minutenlang 
in stilte voor het dode scherm’ gezeten.81

De uitzendingen begonnen niet altijd op dezelfde tijd. De Nts 
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programmeerde de dertiende aflevering over de april-meistakingen 
op 3 mei 1963 pas om 22.00 uur vanwege het grote programma-aan-
bod in de overvolle meidagen. De nationale herdenkingsdag van za-
terdag 4 mei was vervroegd naar vrijdag de derde. De Bezetting was 
het laatste programma, zodat de Nts er zeker van was dat de voor-
gaande programma’s volgens tijdrooster zouden verlopen. Het was 
geheel naar de zin van De Jong die verwachtte dat de mensen niet 
voor 21.30 uur zouden terugkeren van de stille tochten. Jeugdigen en 
plattelandsbevolking die vroeger naar bed gingen, konden de herha-
ling zien op zondagmiddag 5 mei.82

Joden kregen geen aandacht als aparte categorie, waardoor er geen 
mogelijkheid tot identificatie was voor opgedoken onderduikers en 
concentratiekampoverlevenden wier familie was uitgemoord. In de 
veertiende aflevering over de hulp aan onderduikers ging het over 
moedige en nobele Nederlandse burgers en was er nauwelijks aan-
dacht voor de kwetsbare onderduiker. De Jong richtte zich vrijwel 
uitsluitend op de heldhaftige redder, en geredde slachtoffers kregen 
een welwillende bijrol toebedeeld.83 Joden die de bescherming van 
Nederlandse gezagsdragers en burgers hadden ontbeerd, bleven in 
De Bezetting buiten beeld. De (al dan niet onvermijdelijke) passivi-
teit van Nederlandse burgers bij de gedwongen registratie en segre-
gatie van Joden kwam niet aan de orde. 

De climax werd bereikt op dinsdagavond 17 december 1963 in de 
vijftiende uitzending over concentratiekampen. De Jong wilde dat 
dit loodzware thema pas na 21.30 uur zou worden uitgezonden.84 
Het hele programma was ‘van begin tot eind een aanklacht van de 
door de nazi’s bedreven wandaden’. In deze meest dramatische afle-
vering was louter een zwart fond te zien, terwijl tot dan toe steeds 
het wapen van de Nederlandse staat tegen de achterwand was afge-
beeld. De Jong opende met een opsomming van wreedheden die in 
het verleden waren gepleegd door andere volken, zoals Romeinen, 
Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Russen en Turken. Hij noemde 
ook de Nederlandse slavenhandel. De drie bestuursleden hadden 
dit lange intermezzo in het scenario, dat eigenlijk buiten het behan-
delde onderwerp viel, afgekeurd. De Jong volhardde echter in zijn 
opzet, omdat hij de kijker er met dit inzicht van wilde doordingen 
dat cyclisch kwaad steeds opnieuw de kop kon opsteken en actief 
bestreden diende te worden.85
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Het tonen van vergaste en uitgeteerde lijken werd in het alge-
meen nog als ongepast confronterend beschouwd. De Jong deinsde 
er niet voor terug om de kijkers te confronteren met de historische 
werkelijkheid van massale sterfte. De trage en statige montage be-
nadrukte de solidariteit met het lijden van Joden. Bij de morbide 
beelden werd alleen harpmuziek gespeeld of was er louter stilte. Sa-
distische voorvallen kwamen niet voor; die zouden een ‘contraire 
werking’ hebben. De Jong kreeg tijdens de middagrepetitie vooraf-
gaand aan de uitzending een minutenlange huilbui. Hij legde An-
stadt uit dat deze ‘uitbarsting moest komen. Dat ze nu gekomen is 
geeft me de zekerheid dat ik mezelf vanavond beheersen zal.’86

De Jong ontving na deze vijftiende uitzending driemaal zoveel 
brieven als gewoonlijk. Mede op grond van recensies stelde hij vast 
dat deze aflevering een ‘diepere indruk heeft gemaakt dan enig ander 
voorafgaand programma’.87 Een recensent had groot ontzag voor de 
presentator die ‘beheerst en zonder enig effectbejag de feiten aan 
de kaak stelde’. Hij had de beelden niet verdragen en was na een 
halfuur de kamer uitgelopen.88 De Jong werd op straat menigmaal 
aangesproken, ‘maar daar maakte ik me vanaf. Daar had ik geen tijd 
voor’.89

Simon Carmiggelt voerde de volgende dag in zijn ‘Kronkel’ in 
Het Parool de werkelijk bestaande Ben Cohen ten tonele. Toen hij 
thuiskwam uit zijn werk opperde diens vrouw buitenshuis te gaan 
eten omdat het haar ‘gezellig’ leek.90 Uitsluitend om haar te plezie-
ren, stemde hij hiermee in. De conversatie in het restaurant wilde 
echter niet vlotten. Zij trok nodeloos tijd en bleef na afloop aandrin-
gen om nog wat te gaan drinken. Zijn irritatie sloeg om in woede 
toen hij aanstalten maakte naar huis te gaan. Toen pas biechtte ze 
met een dunne stem op: ‘Vanavond is De Bezetting op de televisie. 
Over de concentratiekampen. Ik wou niet dat je ’t zag. Toe nou. 
Over een half uur is het afgelopen.’ Zwijgend overbrugden de ‘twee 
kleine, oude verknochte mensen’ de resterende tijd in een café.91

een zwArte duitSer

Op vrijdag 6 mei 1965, twee dagen na de slotaflevering van De Bezet-
ting, lekte het nieuws uit dat de 27 jaar oude prinses Beatrix al een 
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jaar intensief omging met een Duitse onbekende. De twintigjarige 
herdenking van de oorlog was toen nog maar net achter de rug. Veel 
Nederlanders vonden het onverteerbaar dat de kleindochter van de 
heldhaftige oorlogskoningen Wilhelmina een geliefde had gekozen 
uit het land van de voormalige vijand. Voor de twee weken eerder 
geïnstalleerde minister-president Cals werd deze zaak de vuurdoop. 
Het Nederlandse volkssentiment kon niet worden genegeerd, maar 
evenmin mocht het Duitse buurland als belangrijkste handelspart-
ner worden geschoffeerd.92 

Cals gaf de bVD onmiddellijk opdracht tot nader onderzoek. Die 
rapporteerde dat de in 1926 geboren Claus von Amsberg een Duitse 
diplomaat was. Vanaf zijn tiende was hij een van de zeven miljoen 
Duitse kinderen geweest die zich verplicht had aangesloten bij de 
Hitlerjugend. Hij had als 18-jarige soldaat in de twee laatste oor-
logsmaanden deel uitgemaakt van de Wehrmacht. Op 20 mei 1965 
informeerde koningin Juliana de minister-president dat zij de ver-
loving van haar dochter op de verjaardag van prins Bernhard (28 
juni) wereldkundig zou maken. Cals werd pas op Hemelvaarstdag 
door Beatrix voorgesteld aan haar aanstaande. De huwelijkskandi-
daat bleek een aimabele man te zijn, en de regeringsleider voorzag 
geen problemen bij de parlementaire goedkeuring die nodig was om 
de troonsopvolging van de kroonprinses veilig te stellen.93 De minis-
ter-president bracht zijn kabinet half juni van 1965 op de hoogte. Op 
22 juni informeerde hij de fractievoorzitters van de Tweede Kamer 
vertrouwelijk over deze ‘voortreffelijke’ huwelijkskandidaat. Er te-
kende zich Kamerbrede steun af voor zijn binnenkort in te dienen 
Goedkeuringswet.

Inmiddels vertelde prins Bernhard in zijn directe omgeving 
doodleuk dat de verloving van zijn oudste dochter ‘rond’ was. De 
minister-president had de RVD, die in de volksmond prompt ‘Rijks-
verlovingsdienst’ werd genoemd, nadrukkelijk geïnstrueerd het 
verlovingsgerucht met klem te ontkennen.94 Het mocht niet baten. 
In de pers rouleerde een foto van Von Amsberg als jeugdig soldaat 
in uniform met op beide zijden van zijn kraag een doodskop. Het 
gerucht ging dat de aanstaande verloofde van Beatrix een ss’er was 
geweest. 

Het oorlogsverleden van de onbekende Duitser maakte heftige 
reacties los in parlement en samenleving. Het was duidelijk dat de 
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weerstand groter was dan aan de persoon Von Amsberg kon wor-
den toegeschreven. Tot dan toe stil beleden pijnlijk oorlogsleed vond 
een uitweg in de publieke opinie. Joodse organisaties en ex-poli-
tieke gevangenen voelden zich gekwetst. Voormalig verzetslieden 
koesterden anti-Claus-sentimenten.95 De protestbeweging Provo 
grossierde in woordspelingen. Muren werden beklad met leuzen als 
‘Clausswitz’ en ‘Clauss d’rauss’.96 De dubbele s werd in runentekens 
gespeld en de laatste letter van de naam van kroonprinses Beatrix als 
hakenkruis. Enkele PvdA-leden zetten een handtekeningenactie op 
touw om het goedkeuringswetsontwerp te blokkeren.

VaRa-bestuurder Rengelink maakte deel uit van het selecte groep-
je van adviseurs die Beatrix op eigen gezag om zich heen had ver-
zameld om het staatshuwelijk te organiseren. Mogelijk hoorde De 
Jong via hem of een andere partijgenoot dat de Soestdijkse plan-
nenmakerij Cals weinig staatsrechtelijke beleidsruimte liet in dit ge-
voelige dossier. Toen De Jong hoorde dat de verloving met Claus al 
over vijf dagen zou worden aangekondigd, vroeg hij belet bij Cals 
met wie hij beroepsmatig al meer dan een decennium een hartelijke 
relatie onderhield. Nog diezelfde woensdagmiddag 23 juni zat hij 
aan tafel met de premier en diens secretaris-generaal, mr. A.J.M. 
van Nispen tot Pannerden. De heren bleken schaars geïnformeerd te 
zijn over de activiteiten van Von Amsberg in oorlogstijd. Voormalig 
vaandrig (laagste rang voor officieren in opleiding) Claus had gezegd 
dat zijn legeronderdeel in de maanden maart en april 1945 langza-
merhand Noord-Italië was ingetrokken. De Nederlandse ambassade 
in Bonn had gerapporteerd dat de toenmalige divisiecommandant, 
baron H. von Behr, kon verzekeren dat Von Amsberg geen misda-
den had begaan.97 Er was slechts één schriftelijke bron: een kopie 
van een Engels document waarop Von Amsberg stond geregistreerd 
als krijgsgevangene in een kamp in de buurt van Venetië.

De Jong verstrekte achtergrondinformatie. De 190 Sturmge-
schützabteilung waarin Claus had gediend, was bij aankomst in 
Noord-Italië ondergebracht bij de 90 Panzer Grenadier Division. 
Deze eenheid had in 1944 strijd geleverd met de partizanen en had 
daarbij oorlogsmisdaden begaan. Pas daarna was de Engelse, Ame-
rikaanse en Canadeze troepenmacht Noord-Italië binnengetrokken. 
Von Amsberg kon dus niet bij deze wreedheden betrokken zijn ge-
weest, maar de pers zou hem hier ongetwijfeld wel mee in verband 
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brengen. Heikel was ook het doodskopembleem dat zowel door de 
Wehrmacht als de ss was gedragen. De bVD was niet in staat om 
eventueel bezwarend bewijsmateriaal over de oorlogservaringen van 
de huwelijkskandidaat overtuigend te weerleggen in de publiciteit.

De Jong stelde de kersverse premier voor een fact-finding mission 
te mogen verrichten om eventuele gevechtshandelingen van Claus 
in Italië nader te traceren. Dat kon via het Milanese Institutio Na-
zionale per la Storia del Movimento di Liberazione waar De Jong 
in 1961 een conferentie had bijgewoond. In maart 1964 was hij er 
opnieuw geweest.98 Van der Leeuw sprak Italiaans en zou hem ver-
gezellen. De Jong was gerust op een goede afloop. Alle indicatoren 
wezen in de richting dat de krijgsverrichtingen van deze gewetens-
volle huwelijkskandidaat zeer beperkt waren geweest. Mocht Von 
Amsberg toch bij reguliere gevechten tegen het geallieerde leger zijn 
ingeschakeld, dan had hij niet anders dan zijn vaderlandse plicht 
gedaan. De Jong schatte in zijn geheime bliksemonderzoek in twee 
dagen te kunnen afronden, nog voordat Juliana haar aankomende 
schoonzoon aan het Nederlandse volk zou presenteren. 

De columnist Jan Blokker vatte in 1978 in de Volkskrant ironisch 
samen dat De Jong zich vrijwillig de ‘historische rechercherol’ had 
aangemeten om ‘Claus von Amsberg onbevlekt met onze Trix’ te 
laten trouwen.99 Dat klopt. De Jong was reçu in Haagse bestuurlijke 
en militaire kringen, die de nationale drieslag God-Nederland-Oran-
je hooghielden. Hij had met velen gesproken in het kader van zijn 
historisch onderzoek en hij had de koningin-moeder Wilhelmina op 
haar sterfdag op 28 november 1962 op televisie mogen herdenken: 
‘Moge zij – die Koninklijke persoonlijkheid met haar scherp inzicht 
en warm hart en met al haar fiere strijdbaarheid – moge zij rusten in 
vrede.’100 De Jong was in Londen bekeerd van gematigd republikein 
tot overtuigd oranjist. De constitutionele monarchie was naar zijn 
mening tijdens de oorlog van cruciaal belang om de geallieerde strijd 
tegen de Duitse bezetter te winnen en na de oorlog om het Neder-
landse democratisch staatsbestel te restaureren. De Jongs dienende 
opstelling in deze nationale zaak sloot naadloos aan bij de pacifi-
catiedemocratie. Hij wilde eraan bijdragen dat het aanstaande ko-
ninklijk huwelijk niet in diskrediet zou raken op onheuse gronden. 
Een Oranjehuis met een onnodig en bovenal onterecht geschonden 
blazoen zou zijn functie om het Nederlandse volk te verbinden niet 
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kunnen vervullen. De maatschappelijke onrust bij de verwerking 
van het oorlogsverleden diende te worden ingetoomd.

Nog diezelfde avond kreeg de directeur van het RvO de door 
hem geopperde opdracht toegekend. Donderdagochtend 24 juni 
vertrokken De Jong en Van der Leeuw met de allereerste vlucht van 
Schiphol naar Milaan. De pers kreeg er lucht van. Toevallig was er 
die dag een EXPOGé (Ex-politieke gevangenen)-conferentie in Delft 
waar De Jong gastspreker Simon Wiesenthal zou inleiden. De gast 
verontschuldigde zich zonder nadere toelichting dat zijn gastheer 
helaas verstek had moeten laten gaan. De Jongs afwezigheid werd 
meteen in verband gebracht met de zaak-Claus. De Telegraaf traceer-
de de vluchtgegevens van de kLM. Krantenredacties stuurden hun 
vaste correspondent in Italië meteen op pad om De Jong te trace-
ren. Het achtuurtelevisiejournaal van vrijdagavond meldde dat men 
‘vermoedt’ dat de reis van dr. De Jong te maken heeft met de zaak-
Claus.

De twee onderzoekers bezochten regionale vestigingen van het 
Institutio Nazionale in Modena en Bologna, waar een deel van de 
90ste divisie bij Modena had gevochten, maar zij traceerden geen 
relevante bronnen. Vrijdagmiddag kreeg De Jong van zijn hotel in 
Milaan door dat een groep journalisten hen opwachtte. Hij belde 
met Van Nispen en verzekerde hem dat zijn onderzoek uitwees dat 
Claus von Amsberg op geen enkele manier met oorlogsmisdaden in 
verband gebracht kon worden. Van Nispen belde De Jong vlak voor 
middernacht terug dat Cals hem volmacht gaf de pers over zijn on-
derzoeksresultaten te informeren. Hij liet het aNP weten dat De Jong 
zaterdag bij aankomst op Schiphol een persconferentie zou geven.101

de witte PrinS 

Zaterdagmiddag 26 juni zat de perszaal van Schiphol stampvol. De 
Jong vertelde dat de minister-president hem had gevraagd ‘na te 
gaan of er iets bekend was ten onguste van het speciale [leger]on-
derdeel waar de heer von Amsberg volgens eigen opgave van maart 
tot april 1945 deel van uitmaakte’. Hij had vastgesteld dat de Duitser 
ingedeeld was geweest bij een regiment met antitankwapens van de 
Wehrmacht en zeker niet tot de ss had behoord. Het doodshoofd-
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teken op zijn uniform was een gangbaar embleem bij alle Duitse 
tankdivisies. Von Amsberg had gezegd dat hij pas begin april aan 
het front was gearriveerd, maar De Jong en Van der Leeuw hadden 
hun onderzoek voor alle zekerheid gericht op de twee laatste oor-
logsmaanden maart en april. Zij hadden gesproken met specialisten 
uit de voormalige illegaliteit in Italië die er geen enkel belang bij 
hadden Von Amsberg vrij te pleiten. Ook zij hadden bevestigd dat er 
geen ongeregeldheden waren gepleegd door de 190. Sturmgeschütz-
abteilung.

De onderzoekers hadden drie deelvragen geformuleerd, aange-
zien niet bekend was op welke plaatsten Von Amsberg gelegerd was 
geweest. Het antwoord op deze vragen was een eenduidig ‘neen’. De 
eerste was of er iets ten nadele van de reguliere gevechtseenheid was 
te zeggen. De tweede vraag betrof ‘het karakter van de strijd’. Een 
geraadpleegde partizanenleider had de eindfase van de strijd tussen 
de Wehrmacht en de geallieerde eenheden een ‘normale oorlog’ ge-
noemd. ‘Er gebeurde niet meer dan bij een botsing van twee legers 
te verwachten was’, citeerde De Jong. De derde vraag was een ver-
bijzondering van de eerste deelvraag: was de legereenheid van Von 
Amsberg betrokken geweest bij represailles? Von Amsberg kon op 
geen enkele manier in verband worden gebracht met de gruwelijk-
heden die de Wehrmacht in 1944 in de regio had begaan.

De Jongs betoog kon – alle deelvragen, veronderstellingen, aan-
nemelijkheden, details en vaktermen ten spijt – niet verhullen dat 
hij en Van der Leeuw geen enkel spoor van de legereenheid van Von 
Amsberg hadden kunnen traceren. De RvO-directeur wist als crisis-
manager dat het er niet om ging dat zijn onderzoek uitputtend en 
diepgaand was, maar dat geloofwaardigheid en geruststelling waren 
geboden. Het was De Jong erom te doen de aanstaande prins-ge-
maal een positieve introductie bij het Nederlandse volk te bezorgen. 
‘Inlichtingen of gegevens die voor de heer Von Amsberg bezwarend 
zouden zijn, hebben wij niet verkregen’, concludeerde hij. De Jongs 
stellige slotzin op het achtuurjournaal van zaterdagavond 26 juni 
1965 diende hetzelfde doel: ‘Ons onderzoek heeft geen enkel element 
opgeleverd dat voor Claus als bezwarend kan worden beschouwd.’ 
De Jong was zijn persconferentie begonnen met het afstandelijk 
klinkende de heer Von Amsberg en eindigde met zijn voornaam te 
gebruiken.102 Wat De Jong betreft mocht televisiekijkend Nederland 

1 3   e e n  v a s t  b a k e n



350

d e e l  3 :  1 9 5 5 - 1 9 6 9

de toekomstige prins-gemaal, die geen foute Duitser was geweest, in 
de armen sluiten.

Zondagavond toonde het televisiejournaal Beatrix en Claus die 
stralend van geluk de trappen van Soestdijk afdaalden. Vanachter de 
hekken van het paleis volgde nieuwsgierig publiek de bedrijvigheid. 
De Jong had die dag zijn onderzoeksverslag van acht pagina’s uitge-
typt. De verklaring van ss-specialist Nanno in ’t Veld in de bijlage 
was bedoeld om elke twijfel weg te nemen dat de Fahnenjunker-Un-
teroffizier op de in de pers circulerende foto met een Totenkopf op 
zijn kraag, niet tot de ss had behoord. In ’t Veld vermeldde dat deze 
zwarte panzeruniformjas zowel door de ss als het reguliere Duitse 
leger werd gedragen. Het hoofddeksel wees ‘kennelijk op de Wehr-
macht’, want op de plaats waar bij Von Amsberg het Hochheitsabzei-
chen (embleem van de naziadelaar met het hakenkruis in de poten) 
prijkte, droegen gepantserde ss-eenheden ook een doodskop.

De Jong had bij In ’t Veld aangedrongen op een stelliger formu-
lering. Kon niet worden vermeld dat dit doodskopteken al sinds het 
begin van de negentiende eeuw op uniformen in het Pruisische leger 
werd gedragen? In ’t Veld had echter niet ingezien hoe dit op zichzelf 
juiste detail bijdroeg aan een zinnige conclusie. Op grond van de 
foto alleen kon hij met ‘volledige zekerheid’ vaststellen dat de vaan-
drig niet bij de ss-troepen was ingedeeld of ertoe had behoord. De 
Duitse chaotische uniformering straalde aan het eind van de oorlog 
geen eenheid meer uit. De laatste zin luidde dan ook diplomatiek 
dat ‘uit de foto en de andere gegevens, die mij onder ogen zijn geko-
men, geen enkele indicatie blijkt dat de heer Von Amsberg lid van de 
ss, laat staan van de Waffen-ss, zou zijn geweest’.103

Maandagochtend 28 juni ontving Cals het rapport van Oorlogs-
documentatie in vijftigvoud. Hij stuurde de exemplaren onmiddel-
lijk door naar de leden van zijn kabinet en de fractievoorzitters van 
de beide Kamers.104 Daarmee informeerde de minister-president de 
Kamerleden procedureel nog vlak voordat Claus om één uur officieel 
als verloofde van de kroonprinses werd gepresenteerd. Koningin Ju-
liana maakte ‘met grote vreugde’ de verloving bekend in een op tele-
visie live uitgezonden interview vanuit paleis Soestdijk. Een stralen-
de Claus presenteerde zich voor de eerste keer aan het Nederlandse 
volk in de Nederlandse taal. De Jongs strategische bliksemonderzoek 
achter de schermen sloot naadloos aan op het door Soestdijk geor-
kestreerd charmeoffensief.105
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‘De zaak was afgedaan’, claimde De Jong in zijn Herinneringen. 
Een niet lang daarna gehouden NIPO-enquête registreerde dat 81 
procent van de Nederlanders instemde met het voorgenomen huwe-
lijk van Beatrix en Claus; slechts 10 procent was tegen.106 ‘Een deel 
van links Nederland vond het jammer dat Claus von Amsberg niet 
als oorlogsmisdadiger ontmaskerd was’, voegde hij er triomfantelijk 
aan toe.107 De Jong had zijn voorsprong in onderzoekservaring, in 
combinatie met de regeringsinformatie van Cals, effectief uitgebuit. 
Enkele journalisten deden nazoeking in dezelfde instituten in Mi-
laan, Modena en Bologna, maar konden de door De Jong aangedra-
gen feiten, hoe karig ook, niet meer weerleggen.108

De Jong vertolkte de mening van de meerderheid van het Ne-
derlandse volk en niet zijn republikeinse criticasters. De negatieve 
geluiden over Claus kwamen vooral uit de hoek van een groep luid-
ruchtige linkse intellectuelen uit de hoofdstad. Han Lammers, de 
latere Amsterdamse wethouder en landdrost van de IJsselmeerpol-
ders, had na publicatie van de onthullende foto van 6 mei 1965 in De 
Groene Amsterdammer geschreven dat een verloving van Beatrix met 
een Duitser ‘schandalig’ was.109 Ook de voltallige Gids-redactie, in 
wier vorige nummer De Jong was uitgemaakt voor televisiekwezel, 
distantieerde zich van de Oranje-Duitser en van De Jong die onder 
een hoedje zou hebben gespeeld met het establishment. Zijn onder-
zoek zou doorgestoken kaart zijn geweest.110 De minister-president 
was op die tussenliggende zondag na kerkbezoek heus niet op koffie-
visite gegaan bij de koninklijke familie om, naar aanleiding van De 
Jongs onderzoek, te overleggen of het nu wel of niet raadzaam zou 
zijn de verloving te laten doorgaan. 

De schrijver Harry Mulisch beweerde in zijn roman Bericht aan 
de rattenkoning dat de directeur van het RvO ‘zijn reputatie door 
de regenten [had] laten gebruiken om te bevestigen, dat Claus geen 
oorlogsmisdadiger kon zijn geweest toen hij bij Hitlers tankwapen 
vocht (alsof men niet op het eerste gezicht zag dat de club tie de jon-
geheer beter paste dan de strop)’. Het was ‘een onheilspellende ui-
ting van regenten- respectievelijk regentessenmentaliteit’ dat Beatrix 
wel een Duitser tot prins-gemaal koos en geen afstand deed van haar 
rechten op de troon.111

De tegenstanders van dit koninklijk huwelijk kregen het nazi-
verleden van de toekomstige prins echter niet meer op de publieke 
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agenda, en het parlement drong ook niet meer aan op een nader 
onderzoek. De politiek had op de persoon Claus von Amsberg en 
zijn conduitestaat als diplomaat niets aan te merken.112 De Goedkeu-
ringswet voor het koninklijk huwelijk werd op 10 november in de 
Tweede Kamer aangenomen met 132 tegen 9 tegenstemmen, onder 
wie Frans Goedhart en vier van zijn mede-PvdA-partijgenoten.113

In zijn Herinneringen stelt De Jong quasiachteloos dat Claus hem 
later toevertrouwde ‘geen schot’ te hebben gelost.114 Het stemt over-
een met de toedracht waarvan Claus later kond deed aan tekenaar 
Frits Behrendt.115 Zijn legereenheid was de Brennerpas moeizaam 
gepasseerd. Claus werd op de Povlakte twee weken voor 20 april, 
de dag dat de opperbevelhebber van de Duitse legers in Italië, Von 
Vietinghoff, zijn troepen beval zich terug te trekken, ingedeeld bij 
de 90ste pantserdivisie vlak bij de stad Modena. Op de vlucht rich-
ting het noorden waren ze ter hoogte van Merano door de geallieer-
den gebombardeerd. Op 29 april was Claus in Vicenza een van de 
145.000 Duitse soldaten die de Amerikanen krijgsgevangen hadden 
gemaakt. Claus prees zich gelukkig dat hij ongedeerd uit zijn peni-
bele situatie was bevrijd. Hij wist wel zeker dat de partizanen hem 
vanwege zijn zwarte tankuniformen met het Totenkopf-embleem op 
de kraag voor ss’er hadden aangezien.116

Cals waardeerde De Jongs perfect getimede interventie die hem 
in de wittebroodsweken van zijn ambt als minister-president damage 
control bood. De Jong hielp voorkomen dat de verloving in verband 
kon worden gebracht met nazigruwelen. In de ‘hete zomer van 1965’ 
werd het koningshuis mikpunt van kritiek, maar Cals doorstond 
zijn eerste staatsrechtelijke beproeving met glans. De Jongs blikse-
monderzoek droeg er belangrijk aan bij dat de nationaliteit van de 
witte prins geen rol meer speelde in de ‘legitimiteitscrisis’ van het 
politiek gezag dat zich in deze periode voltrok.117

Het sentiment rond de zwarte Duitser verliep al snel. De witte 
prins groeide begin jaren zeventig met zijn pleidooi voor ontwik-
kelingssamenwerking zelfs uit tot de lieveling van links Nederland. 
Han Lammers werkte hartelijk samen met de prins in commissie-
werk. Harry Mulisch, via vaderskant van Duitse afkomst, werd lou-
ter complimenteus over Claus die geschiedenis maakte als de eerste 
prins-gemaal in het Nederlandse Oranjehuis met een vlekkeloze 
staatsrechtelijke taakopvatting.118
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De koninklijke familie was De Jong nog het meest dankbaar.119 Er 
had veel op het spel gestaan. Bernhard liet in zijn speech op de hu-
welijksdag doorschemeren dat Beatrix haar relatie met Claus had be-
eindigd als de toestemmingswet niet was goedgekeurd.120 Claus wist 
zich aan De Jong verplicht dat hij hem in het kritieke beginstadium 
als Duitser een goede entree had helpen maken bij het Nederlandse 
volk. De Jong en het koninklijk paar hadden in mei 1965 de basis 
gelegd voor een levenslange vriendschap.

een toegewiJde family man 

De Jong bood niet alleen in de publieke opinie rust en orde, maar 
hij stelde dat ook in zijn privéleven op prijs. De familie de Jong was 
in de jaren vijftig en zestig een welgesteld, progressief-intellectueel 
gezin met twee werkende ouders en vier opgroeiende kinderen.121 
Liesbeth genoot aanzien als maatschappelijk werkster bij het MOb op 
de hoofdvestiging aan de Prinsengracht. Haar verstandige oordeel 
telde bij de psychiaters. Ze verstond de kunst om in dialoog met 
alle betrokkenen vastgelopen dossiers weer vlot te trekken. Mevrouw 
de Jong kende de organisatie met de vijf nevenvestigingen door en 
door, en liet zich geen moment voorstaan op de landelijke bekend-
heid van haar man.122

De Jong behoorde in de jaren van de wederopbouw tot de gene-
ratie van invloedrijke overheidsdienaren die grote politieke en maat-
schappelijke status genoot. In de buitenwereld werd hij gezien als 
een krachtig leidersfiguur en op kantoor had hij over alles een me-
ning. Niet alleen over klassieke muziek, maar ook over onderwerpen 
waar hij minder in thuis was zoals auto’s en wijnen. Thuis had hij die 
geldingsdrang niet.123 Zijn eloquentie voor de microfoon en zelfver-
zekerde presentatie voor de camera contrasteren met zijn volgzame 
houding tegenover zijn vrouw.

Loe de Jong had zijn sociaal-emotioneel leven in handen van zijn 
vrouw gelegd die een ‘sterke persoonlijkheid’ was. Vanaf hun eer-
ste ontmoeting in 1938 had hij zich aangetrokken gevoeld tot haar 
evenwichtige karakter en emotionele overwicht. ‘Ik had het gevoel 
dat ik, zelf dwalend door het leven, hier iemand had die altijd pre-
cies zou weten wat ze wilde. Daar kon ik me aan vasthouden.’124 Loe 
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voer in het gezinsleven blindelings op het kompas van zijn vrouw. 
Zij nam de initiatieven en hij berustte in haar beslissingen.125 Hij 
woonde naar tevredenheid in Amstelveen dat in die tijd nog geen 
gesloten agglomeratie was met Amsterdam, maar Liesbeth wilde als 
stadsmens dichter bij haar werk in het centrum wonen. ‘Vond ik dat 
helemaal overtuigend? Nee, toch niet in alle opzichten’, schreef hij 
in zijn Herinneringen, en hij liet het bij die losse opmerking.126 Op 
1 juli 1952 verhuisde het gezin via een woningruil naar het ruime 
herenhuis aan de Van Eeghenstraat 53, vlak bij het Vondelpark. De 
maandelijkse huur van rond de honderd gulden was gemakkelijk op 
te brengen uit beide salarissen en de neveninkomsten van twee on-
derhuurders.

Het onvermogen van Loe om over gevoelens te praten, bleef ook 
na zijn psychoanalyse een bron van spanning in het huwelijk. Als 
Liesbeth over onderwerpen wilde doorpraten, gaf Loe haar eenvou-
digweg gelijk. Wat zij als ondermaats ervoer, leek het maximale te 
zijn dat hij haar kon bieden. Toch was Loe meer op affectie gericht 
dan Liesbeth. Zij vond een kus bij thuiskomst gepast, maar weerde 
intimiteit in gezelschap af. Zulke dingen deed je nu eenmaal niet in 
gezelschap van anderen. Daddy, zoals de kinderen hun vader sinds 
Londen noemden, haalde zijn kinderen nog wel eens aan. ‘Hij wilde 
voor van alles zorgen’, herinnerde Thijs zich de sfeer thuis, ‘maar 
van individueel contact met zijn kinderen was eigenlijk geen sprake. 
Mijn vader was absoluut geen koude persoonlijkheid, verre van dat. 
Hij was hartelijk en genoot van zijn gezin. Hij vond het altijd leuk 
als je er was en zei ook: “Fijn, dat je er bent!”. Dan was hij alweer aan 
het werk waar hij zich fantastisch op kon concentreren.’127 Het was 
dan ook Liesbeth die warmte en gezelligheid creëerde. De kinderen 
zeiden wel eens dat ‘als mammie er niet is gaat de kachel uit, als dad 
weg is staat de klok stil’.

De Jong vond het een weldaad na zijn werk terug te keren ‘in 
de veilige thuishaven van het gezin’.128 Zijn vrouw nodigde familie 
en bekenden uit op de verjaardag van haar man. Tot de kennissen-
kring behoorden vooral vriendinnen en collega’s van haar en Annie 
en Theo van Raalte-Nunes Nabarro. De leidinggevende collega’s 
van Oorlogsdocumentatie met wie De Jong op vertrouwelijke voet 
stond, de echtparen Lideke en Piet Heuwekemeijer, Eduard en 
Emmy Groeneveld, en Harry en Lies Paape – vanaf de jaren zestig 
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ook Coen en Fien Stuldreher, kwamen eigenlijk nooit. Ben Sijes, 
Hans van der Leeuw en Jacques Presser kwamen evenmin op zijn 
verjaardag. De Jongs vriendschappelijke omgang met hen speelde 
zich af op kantoor waar zij direct toegang hadden tot zijn directie-
kamer.129

Sinds zijn schoolvriend Meik de Swaan in 1956 op 46-jarige leef-
tijd in psychoanalyse was gegaan, sprak Loe weer wat vaker met 
hem. De klap was groot toen hij hoorde dat Meik en zijn oudere 
broer Leman (Lenis) op 14 maart 1957 in een kLM-toestel bij Man-
chester waren verongelukt. Huilend liep hij van de telefoon in de 
gang naar Liesbeth in de keuken. Loe de Jong hielp weduwe Henny 
de Swaan-Roos een fonds in stichtingsvorm op te zetten ter herin-
nering aan Meik de Swaan. Zij zou later ook altijd een gesigneerd 
exemplaar van de delen van Het Koninkrijk ontvangen.130

Liesbeth bestierde het huishouden geroutineerd. Ten huize De 
Jong was er door de week een meisje voor huishoudelijk werk en de 
naschoolse opvang van de kinderen. De ouders gaven het voorbeeld 
met gedisciplineerd gedrag. Liesbeth was wars van flauwekul en 
onoprecht gedrag. De kinderen dienden hun bed zelf op te maken. 
Het meisje was geïnstrueerd overbodige rommel in de kinderkamers 
op bed te leggen, zodat de kinderen alles zelf moesten opruimen 
voordat ze konden gaan slapen. Moeder was eerder degene die eisen 
stelde en desnoods confronteerde, terwijl vader zachtaardig was en 
ruzies vermeed. Hij vroeg niet hoe het op school liep, maar ging 
ervan uit dat het goed ging. Indien nodig controleerde Liesbeth of er 
huiswerk was gemaakt, terwijl Loe die gold als ‘wandelende encyclo-
pedie’ de helpende hand bood, vooral bij vertalingen. Liesbeth nam 
de beslissingen over de schoolkeus van de kinderen en bezocht de 
ouderavonden. Het was haar man om het even of zijn kinderen naar 
het Vossius gingen of niet.131

De vader des huizes stond moeiteloos vroeg op. Hij wekte de kin-
deren voor kwart voor zeven met een kop thee. Even na halfachten 
ging hij naar kantoor, zodat hij voor acht uur aan zijn bureau zat. 
Het gezin lunchte tussen de middag thuis. Soms kwam Sijes wel 
eens mee van het instituut. ‘Oom Ben’ – de kinderen zeiden oom 
of tante tegen huisvrienden – had het hoogste woord aan tafel en 
tapte Joodse grappen. Het zal bij Loe de sfeer van zijn jeugd in de 
jaren twintig in herinnering hebben gebracht.132 Het avondeten was 
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om halfzeven. Loe verkoos een eenvoudige stamppot thuis boven 
een chic diner met relaties. Er was een vaste tafelschikking aan de 
ovale keukentafel. Het enige meisje en jongste kind Annette mocht 
altijd tussen beide ouders in zitten. De op een na jongste zoon Roel 
had een vaste plaats links van zijn moeder. Naast hem zat Thijs, en 
de oudste zoon Joost sloot de cirkel rechts van zijn vader. Toen neef 
Daan in 1960-’61 bij oom Loe en tante Liesbeth als eerstejaars stu-
dent op kamers inwoonde, nam hij de plaats in van Thijs die een jaar 
in Amerika verbleef.

Liesbeth stimuleerde meningsvorming tijdens gesprekken aan 
tafel, terwijl Loe zich nauwelijks in het gesprek mengde. Op zijn 
werk had hij het altijd over de Tweede Wereldoorlog of de politiek, 
maar thuis niet. Als het over buitenlandse politiek ging, verwees hij 
naar zijn vaste column in Vrij Nederland. De kinderen grapten dat 
hun huistafel de enige plaats in Nederland was waar níét over de 
oorlog werd gesproken. Zij moesten in de krant lezen wat dad dacht 
over de bezettingsperiode en de politieke actualiteit. Minzaam waar-
deerde Loe de plagerij. Hij sprak niet over zichzelf of over vroeger 
om zijn kinderen te kunnen opvoeden ‘zonder hen met de oorlog 
te overladen’.133 Na het diner sliep dad een kwartiertje op zijn vaste 
leunstoel in de huiskamer. Om acht uur werd de televisie ingescha-
keld voor het achtuurjournaal en was er koffie. Daarna werkte vader 
twee uur ongestoord aan de eettafel op de plaats waar zijn vrouw tij-
dens de maaltijd zat. Als er bezoek was ontbrak het de vader des hui-
zes vaak aan gespreksstof. Die verdiepte zich dan al snel in de krant. 
Om halfelf sloeg De Jong met de vlakke hand op tafel en stelde zijn 
vrouw voor een blokje om te gaan met de hond die onmiddellijk 
opsprong. Om elf uur lag het echtpaar in bed en Loe vatte altijd 
meteen slaap.

Toen de kinderen klein waren hielp hun vader mee in de keu-
ken, maar koken deed hij niet. Zijn hulp was niet meer nodig toen 
Liesbeth de regel instelde dat twee kinderen volgens een vast corvee-
rooster de afwas deden. Alleen in het weekend liet dad zich van zijn 
zorgzame kant zien. Op zaterdagavond aten ze soep met brood en 
hielp vader bij het afdrogen van de vaat. Als het echtpaar De Jong 
naar een feestje ging, vertrokken ze vroeg, zodat ze niet al te laat 
terug zouden zijn. Op zondagochtend verzorgde Loe het ontbijt en 
’s middags werd er gewandeld. Liesbeth regelde het, Loe voerde het 
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uit. Meestal ging het uitstapje naar de Vecht bij Vreeland of naar de 
Lage Vuursche, en soms naar het strand bij Noordwijk.134 

De zomervakanties vormden het hoogtepunt in het gezinsleven. 
Begin jaren vijftig gebeurde dat nog in eigen land. Er werd een huis-
je in Maarn of Ruinen gehuurd waar ze per trein naartoe reisden. In 
de tweede helft van de jaren vijftig dreef het gezin mee op de golf 
van de groeiende welvaart. Loe keek jaloers naar vakantiefoto’s van 
vrienden, vooral psychiaters, die het buitenland per auto bereisden. 
In het voorjaar van 1956 kocht hij van zijn voormalige buurman uit 
Amstelveen een acht jaar oude Amerikaanse Ford voor 1000 gulden. 
Daarmee behoorde De Jong tot de een op de veertig Nederlanders 
die een auto had. Er stonden toen een kwart miljoen auto’s geregis-
treerd.135 De eerste autovakantie met de kinderen in de leeftijd van 
16, 12, 10 en 8, voerde naar Italië. Het gezin maakte bergwandelin-
gen met uitzicht op het Lago Maggiore. Ze raakten verknocht aan 
drie weken zomervakantie in de bergen, soms in Zwitserland, maar 
meestal in Italië.

Het verblijf in San Pietro in 1962 beviel zo goed dat dit plaatsje 
in de Italiaanse Dolomieten de vaste vakantiestek werd van het gezin 
De Jong. Van daaruit maakten ze bergtochten in het Val di Funes die 
acht tot negen uur konden duurden. Ze vertrokken bij het krieken 
van de dag. Loe had de boterhammen voor het lunchpakket al ge-
smeerd als hij iedereen wekte. Soms reden ze eerst met de auto naar 
een hoog gelegen punt. In 1962 beklommen ze de Sass Rigais van 
3025 meter. Zeshonderd meter onder de top bleef Liesbeth achter en 
bedwong dad met zijn vier kinderen de piek. Na de dagtocht ging 
vader met de kinderen zwemmen in Bolzano of speelde hij een potje 
schaak met een van zijn zoons en er werd fanatiek gepingpongd. 
Vakliteratuur bleef thuis; ter ontspanning las hij Engelse romans. 
Loe hechtte naast zijn werk aan ‘outside interests’. Soms tekende hij 
met Oost-Indische inkt vergezichten van bergpartijen. Met precisie-
werk lukte het om in zwart-wit perspectief te brengen in zijn com-
plexe compositie. Van zijn voornemen om in Amsterdam een avond 
per week teken- en schilderles te nemen, kwam niets terecht.136

Loe de Jong was een family man die zijn gezin het liefst compleet 
zag. Al spoedig gingen zijn twee oudste zoons hoogstens nog inci-
denteel mee. In 1963 schreef Loe aan Thijs dat de 17-jarige Roel met 
‘z’n oude pa en moe’ ook al niet meer mee wilde op vakantie. ‘Dat 
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stemt toch een beetje droef: verdomme, wat stuiven jullie gauw uit 
elkaar! Ik zei gisteren nog tegen mammie: “Ons leven gaat akelig 
snel”. “Ja,” zei Mammie, “we worden oud”. That’s how it is.’ Loe no-
digde Thijs nadrukkelijk uit volgend jaar ook mee te gaan naar San 
Pietro waar lange wandelingen werden gemaakt.137

Toen Thijs de deur uit ging, nam Liesbeth drie jaar lang een 
pleegdochter in huis, die dezelfde leeftijd had als Annette. Ze kende 
Mara Ooievaar via haar werk bij het MOb. Het jaar daarop ging het 
echtpaar De Jong met de beide meisjes opnieuw naar San Pietro in 
de inmiddels derde nieuw gekochte auto. Liesbeth ging in de familie 
het meest om met haar jongste broer Tom Cost Budde en zijn vrouw 
Corrie en vier kinderen die in leeftijd tien jaar jonger waren dan 
haar eigen kinderen. Ze brachten er gezamenlijk hun vakantie mee 
door.138

Liesbeth zocht ook een uitwijkplaats uit het drukke Amsterdam 
om in de weekenden in een rustige omgeving eindeloos te kunnen 
wandelen. In het voorjaar van 1963 viel haar oog op een arbeiders-
huisje in Hattem dat was gelegen aan de Hommelbrink, dat zijn 
naam ontleende aan de vele insecten die er zomers gonsden.139 Dit 
huisje op nummer 6 lag op een ruim perceel van 2400 vierkante 
meter en kostte even boven de 30.000 gulden.140 Het was in de cri-
sisjaren gebouwd op zandgrond voor iets meer dan 2000 gulden. 
Loe twijfelde of ze het wel moesten kopen, maar Liesbeth was ge-
charmeerd van de ligging en omgeving, en hakte de knoop door.141 
Vanuit de tuin keek je uit op een uitloper van de Veluwezoom. Er 
konden vanuit huis urenlange wandelingen worden gemaakt door 
bossen, over heidegebied en langs akkers met vergezichten over het 
lage land richting Elburg en Kampen en de uiterwaarden van de 
IJssel. Aan de overkant lag Wijhe waar Liesbeths broer Tom Cost 
Budde huisarts was. Jeanne Lampl-de Groot had een buitenhuis in 
de bossen van het nabijgelegen Wapenveld. Het was vanuit Hattem 
een stevige wandeling, en het echtpaar De Jong zou haar daar regel-
matig bezoeken.142

Liesbeth nam een architectenbureau in de arm en schakelde een 
lokale aannemer in om het huis te verbouwen. Een vakantiehuis was 
een opkomend verschijnsel in het arbeiderswijkje. Op de begane 
grond werden vier kleine kamertjes doorgebroken. In het midden 
van de open woonkamer kwam een schouw van schoon metselwerk. 
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Een ranke stalen draaitrap leidde naar een overloopje met links en 
rechts tweepersoonsslaapkamers. De pui aan de achtergevel werd 
vervangen door een breed kozijn van zeven ramen en er kwamen 
openslaande deuren naar het terras. Aan de tuinzoom situeerde de 
tuinarchitect een beukenhaag. ’s Winters kon het schaarse daglicht 
volop in de huiskamer vallen door de kale kruin van de twee linde-
bomen naast het huis, in het voorjaar geurde de bloesem en ’s zo-
mers werd het uitzicht op de aangrenzende landerijen en bosschages 
onderlangs niet ontnomen.143

De ouderlijke slaapkamer kwam in het zijaanbouwtje naast de 
keuken waar de douche werd geplaatst. Onder het grote raam paste 
precies een bureau voor Loe met uitzicht op de tuin en het daarach-
ter gelegen akkerland. ‘Hattem wordt een fijn ding in ons leven’, 
beschreef hij de pastorale familie-idylle aan zoon Thijs: ‘Op het 
bouwland er voor waren twee boeren met paarden aan het ploegen. 
Een deel van de landerijen was al afgemaaid, op andere delen stond 
het graan nog op het veld. Fraai gezicht!’144 Het verbouwde huisje 
werd opgeleverd in het late najaar van 1963. Lideke en Piet Heuwe-
kemeijer waren de eerste bezoekers uit de Randstad.145 Loe opende 
de voordeur met een joviaal gebaar en verwelkomde hen trots met 
de mededeling: ‘geen kritiek op de inrichting!’146

Hattem was een gouden greep. De familie De Jong verbleef er 
vrijwel elk weekend en bracht er wekenlange zomervakanties door. 
De verse eieren kwamen van de familie Anne van Gelder van het 
naastgelegen boerderijtje. De reservesleutel lag in de koekoeksklok 
van de buren die doordeweeks een oogje in het zeil hielden. De 
buurman mocht zijn schapen op het braakliggende stuk grond naast 
het zomerhuisje weiden. In de buurt werd gezegd dat het perceel 
niet afgerasterd mocht worden met prikkeldraad, omdat dit de ei-
genaar teveel aan concentratiekampen zou doen denken.147 Dat is 
illustratief voor zijn reputatie, want het is niet aannemelijk dat zoiets 
uit de mond van De Jong zou zijn vernomen.
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Op en over de top

oP het hoogtePunt vAn nAtionAle roem 

De Bezetting liet een verpletterende indruk achter in Nederland. Het 
Nieuwsblad van het Noorden evalueerde in 1965 dat het ‘seriepro-
gramma vrijwel unaniem in superlatieven’ was besproken.1 Na de 
kortstondige ophef over de Nederlandse Unie in de tweede afleve-
ring was vrijwel elke negatieve kritiek verdampt.2 De Linie was de ge-
peperde uitlatingen van Geyl over de driemannen bij de eerstvolgen-
de aflevering alweer vergeten en prees De Jongs ‘grote objectiviteit’ 
die De Bezetting ‘een hoofdlengte boven alle andere programma’s’ uit 
deed steken.3 De Volkskrant meende dat de serie ‘vervaagde begrip-
pen over vaderlanderschap nieuwe inhoud’ gaf.4 De Nieuwe Rotter-
damse Courant prees de eerste drie afleveringen van De Bezetting als 
de beste televisie-uitzendingen van het jaar 1960.5 Elseviers Weekblad 
was onder de indruk van ‘de adeldom van de steeds naar rechtvaar-
digheid strevende behandeling én de voorbeeldige beheersing waar-
mee De Jong de tekst leest’.6 Het opinieblad vond De Bezetting ver-
geleken met ‘V for Victory’, de Amerikaans-Engelse productie die 
was gebaseerd op Churchills oorlogsmemoires, ‘onvergelijkelijk veel 
aangrijpender en actueler’.7 De Waarheid was in de vierde aflevering 
over de Februaristaking nog een keer fel van leer getrokken tegen 
De Jongs ‘grove vervalsing’ van het geschiedbeeld, maar had daarna 
toch opvallend milder over de serie geoordeeld.8 De Telegraaf was 
bij de ‘aangrijpende’ negende aflevering van 3 mei 1962 over de Jo-
denvervolging als laatste krant bezweken voor deze ‘monumentale 
televisieserie’.9

Deze gunstige kritieken waren te danken aan de kwaliteit, maar 
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tevens het resultaat van De Jongs strategie om zijn documentaire 
onder de vlag van de Nts uit te zenden. Elk zichzelf respecterend 
opinieblad wist dat De Bezetting massaal in eigen lezerskring werd 
bekeken en geen van de verzuilde media kon het volhouden om af-
keurend over een serie te schrijven die bij de eigen achterban een 
sterke kijkersvoorkeur genoot. Recensenten hadden er geen belang 
bij om zich van de eigen achterban te vervreemden door de goed 
bekeken Bezetting tot inzet van politieke controverse te maken. De 
Jongs Grote Verhaal was begin jaren zestig mainstream.10 ‘Men heeft 
het volste vertrouwen in de juistheid en denkt: “als De Jong het zegt, 
zal het wel waar wezen”’, redeneerde de nog katholieke Volkskrant in 
maart 1964.11 De aanstormende journalist Jan Rogier evalueerde een 
jaar later in diezelfde krant ironisch: ‘Meer dan de voetbalhelden, de 
gaande en de komende sterren van de showbusiness, misschien zelfs 
langer dan de politici in deze lage landen, is [De Jong] een huiska-
mergenoot van iedere Nederlandse burger.’ Hij typeerde hem als ‘de 
grootste schoolmeester van Nederland, bij wie heel het land college 
loopt’.12 Rengelink beaamde het op de afscheidsreceptie op 5 mei 
1965 na de laatste aflevering; de presentator van De Bezetting was de 
‘gedroomde televisieleraar’.13

De Jong gaf na de twintigste aflevering eenmalig een perscon-
ferentie over de achtergronden van zijn productie die was bedoeld 
voor alle journalisten.14 Het beoogde effect bleef niet uit. De kran-
ten verwerkten bij de aankondiging van de 21ste slotaflevering en de 
evaluatie van de gehele serie aansprekende anekdotes en kengetallen. 
De Jong stond op het hoogtepunt van zijn roem als nationaal his-
toricus.15 Hij genoot in Nederland een faam die vergelijkbaar was 
met die van de populaire historicus A.J.P. Taylor die zijn historical 
lectures op de Engelse televisie uitsprak zonder aantekeningen in de  
buurt.16 

In mei 1962 kreeg De Jong – samen met Wim Witsche, de ver-
tolker van Pipo de Clown – de jaarlijkse zilveren Nipkowschijf voor 
het televisieseizoen 1961-’62 uitgereikt.17 De jury motiveerde dat de 
presentator van De Bezetting ‘emotioneel geladen beelden uit de 
bezettingstijd [wist] te situeren in een groter verband. Dit doet hij 
objectief, voor zover dit op zo korte tijdsafstand mogelijk is, maar 
zonder de wetenschappelijke koelheid die misplaatst zou zijn bij dit 
onderwerp.’18 De Jong vond het een gemiste kans dat het Nts-jour-
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naal geen aandacht schonk aan deze onderscheiding van haar eigen 
programma.19

In een opinietest van de Nieuwe Revu prijkte De Jong boven aan 
de lijst van ‘verstandigste mensen op de televisie’. Hij scoorde met 
12 procent van de stemmen 1 procent hoger dan zijn collega-bui-
tenlandcommentatoren G.B.J. Hiltermann van de aVRO en Henk 
Terlingen van de kRO.20 Op 7 maart 1964 viel De Jong opnieuw in de 
prijzen met de erepenning van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-
1945.21 De jury oordeelde dat de prijswinnaar met zijn publicaties en 
televisie-uitzendingen in belangrijke mate had bijgedragen aan ‘het 
besef van geestkracht en moed om de samenleving te verdedigen 
tegen onderdrukking en terreur’.22

De Bezetting werd ook in boekvorm een succes. Al meteen na 
de succesvolle eerste aflevering opperde Querido-directeur Fred van 
Eugen het idee om de scenariotekst met alle getuigenissen jaarlijks 
per vier uitzendingen uit te brengen als geïllustreerde pocketuit-
gave.23 Het RvO-Bestuur en de contactambtenaar van Onderwijs 
gaven hiervoor toestemming, op voorwaarde dat zou worden erkend 
dat het copyright Oorlogsdocumentatie toekwam en dat De Jong 
slechts een gering bedrag aan honorarium zou ontvangen.24 Op-
drachtverstrekker Nts stemde daarmee in, maar protesteerde toen 
De Jong de helft van de royalty’s gunde aan Anstadt en Klokman, 
die immers in diensttijd aan de documentaire hadden gewerkt.25 De 
Jong voelde zich op zijn beurt onheus behandeld, omdat de Nts zijn 
honorarium van f 1500,- per aflevering weigerde te verhogen nadat 
de serie zo’n doorslaand succes was geworden en hij aanzienlijk meer 
voorbereidingstijd aan de latere uitzendingen kwijt bleek te zijn dan 
was voorzien.26 

Half april 1961 verscheen de Salamander-pocket met de eerste 
vier programma’s.27 Er was gerekend op afzet bij schoolbibliotheken, 
maar de boekjes, die slechts f 2,95 kostten, werden gretig door parti-
culieren gekocht. De eerste oplage van 15.000 exemplaren was met-
een uitverkocht.28 Vanwege het succes werd bij de tweede druk een 
voor die tijd grootste lanceringscampagne opgezet. De boekhandel 
kreeg een raambiljet toegestuurd en kon over een speciale etalage-
standaard beschikken. Er werden 50.000 prospectussen verspreid en 
voor boekverkopers waren matrijzen beschikbaar voor eigen adver-
tenties.29 De verkoop floreerde zolang De Bezetting op televisie was. 
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Na een paar herdrukken drong de titel door in de maandelijkse top 
vijf van meest verkochte pockets van Het Parool.30 De Bezetting over-
trof de pocketuitgave van het populaire televisieprogramma Kunst-
grepen van Pierre Janssen.31 De Jongs scenario prijkte vijf achtereen-
volgende jaren tussen literaire bestsellers als De donkere kamer van 
Damocles van Willem Frederik Hermans en Kort Amerikaans van Jan 
Wolkers.32 In mei 1964 voerde deeltje vier de bestsellerlijst aan boven 
Ik, Jan Cremer en Op weg naar het einde van Gerard van ’t Reve.33

Querido had al in 1960 het idee opgevat de merchandising uit te 
breiden met een grammofoonplatenalbum.34 Meteen na afloop van 
de serie werd in mei 1965 een cassette van drie lp’s uitgebracht met 
een door De Jong samengestelde bloemlezing van de meest treffende 
getuigenissen.35 Die sloeg niet aan. De Jong hield enkele voordrach-
ten voor docenten over de bezettingsperiode, maar een jaar later 
hadden slechts zeshonderd scholen de grammofoonplaten aange-
schaft.36

Wel werd succes geboekt op de particuliere markt met een luxe 
gebonden editie in groot boekformaat met de integrale tekst van 
alle afleveringen. Deze werd in september 1966 gelanceerd aan de 
vooravond van de herhaling van de televisieserie.37 Het boek telt 
meer dan achthonderd bladzijden en tweeduizend afbeeldingen, het 
dubbele van wat in de pockets was afgedrukt.38 Op het kantoor van 
Querido was een begeleidende tentoonstelling ingericht met foto’s, 
rekwisieten en het draaiboek.39 De Jong was verheugd over deze ‘mo-
numentale uitgave’, maar vond het van belang dat de vijf goedkope-
re pockets eerst verkrijgbaar waren geweest voor het grote publiek.40 
Twee derde van de royalty’s ging naar De Jong; Anstadt en Klokman 
kregen ieder een zesde deel. 

In april 1973 verscheen een tweede ongewijzigde herdruk van 
11.000 stuks en in het herdenkingsjaar van 1985 durfde de uitgever 
zelfs nog een ongewijzigde herdruk aan van 25.000 exemplaren voor 
f 57,50.41 De Jong drukte de lezer in zijn voorwoord op het hart dat 
over elk onderwerp in Het Koninkrijk ‘heel veel meer’ was geschre-
ven. Achter in het boek nam hij een halve bladzijde op met negen 
‘zakelijke onjuistheden’, wat neerkomt op één correctie per negen-
tig bladzijden. Dat kan bij het lekenpubliek de suggestie oproepen 
van een welhaast onfeilbaar werk.42 De inmiddels verouderde tekst 
was binnen een jaar uitverkocht.43 De sterauteur dankte zijn naams-
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bekendheid aan de diepe indruk die zijn televisieserie begin jaren 
zestig had gemaakt. Van deze eerste ongewijzigde editie – pocket en 
gebonden editie – werden in drie decennia in totaal 565.000 exem-
plaren verkocht.44 Het vluchtig geschreven en soms slordig gecom-
poneerde scenario dat nooit als boektekst was bedoeld, is de best 
verkochte titel uit De Jongs oeuvre.

de Jong-bashing

Na de kortstondige ophef over De Bezetting bij de tweede aflevering,  
verstomde de kritiek en ontwikkelde zich een welhaast heilig ont-
zag voor de monumentale serie. Toch is De Jongs documentaire niet 
louter bewierookt. Nog voordat de serie halverwege was, kwam er 
kritiek los over de lange duur van de serie. Het was begonnen met de 
zevende aflevering over de voorgeschiedenis van Nederlands-Indië 
tot 1941 (8 december 1961), die te uitgebreid werd bevonden; ook het 
twaalfde programma over het lange wachten (19 februari 1963) werd 
minder gewaardeerd.45 De aandacht begon te verslappen. De Jong 
zou een te groot beroep doen op de kijker, van wie hij verwachtte 
dat deze vijf jaar lang elk kwartaal een aflevering zou volgen die meer 
dan een uur duurde.

Een regionale krant constateerde in oktober 1963 dat de presen-
tator van De Bezetting nogal ‘breedsprakig [was] en in herhalingen 
[trad]; een pratende man doet het nu eenmaal niet op het scherm als 
hij te lang en te dikwijls in beeld komt’.46 Het Algemeen Dagblad was 
in november 1964 ronduit teleurgesteld. De serie die ‘jaren geleden 
zo voortreffelijk en beheerst begon, [was] meer en meer verzandt 
in de steeds dramatischer wordende volzinnen van de presentator, 
die destijds strak, compact, ingehouden en daardoor zo indringend 
[was, en] nu wijdlopig, uitgesponnen en emotioneel [is]’. De recen-
sent was het zicht op de grote lijn kwijtgeraakt vanwege een ‘ver-
velend perfectionisme, waarmee niemand de jongere generatie nog 
kan boeien’.47 

Er was ook kritiek over de manier waarop De Jong het Grote Ver-
haal van de bezettingsgeschiedenis had geordend: de tegenstelling 
onderdrukking versus verzet creëerde een eenzijdg beeld. Een vroege 
zwaluw was de bespreking van de negende aflevering over de Joden-
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vervolging in de Leeuwarder Courant van mei 1962: ‘Na door dr. De 
Jong nog eens met de houding der Nederlandse overheden gecon-
fronteerd te zijn, vraagt men zich voor de zoveelste keer af hoe het 
toch mogelijk is geweest dat zoveel fatsoenlijke Nederlanders heb-
ben meegeholpen om de uiteindelijke jodenmoord administratief 
voor te bereiden, ondanks de waarschuwingen van de illegale pers.’48 

Het is een voorafschaduwing van de rake kritiek die columniste 
Renate Rubinstein bij de een na laatste aflevering van De Bezetting 
in maart 1965 leverde.49 Zij hekelde in Opinie, het partijblad van de 
PvdA, De Jongs cliché van het Nederlandse volk dat in de oorlog via 
het eerste dieptepunt van de Jodenvervolging, ondersteund door de 
Februaristaking ‘steeds eensgezinder pal staat tegen de bezetter’. De 
kijker had net de Hongerwinter als tweede dieptepunt mogen her-
beleven en maakte zich nu op voor het ‘definitieve hoogtepunt: de 
bevrijding, tevens voorgesteld als happy ending’.50 Rubinstein vuurde 
een reeks heikele tegenvragen af. Wat is een fascist? Hoe was Joden-
vervolging mogelijk? Hoe bepalen (on)deugden in ons opvoedings-
systeem de houding ten aanzien van de bezetter? ‘Honderden vragen 
en nog haast geen antwoorden’, stelde de columniste teleurgesteld 
vast. Ze opperde een alternatief op De Jongs nationale geschied-
beeld door ‘de oorlog van begin tot eind als een reeks problemen’ te 
benaderen, ‘elke stap begeleid door de alternatieven die er waren, de 
morele zowel als de strategische – het zou een mooie opdracht zijn 
voor een tweede, en derde en vierde reeks over de bezetting, waar-
over alleen die mensen uitgepraat kunnen raken die het verband tus-
sen toen en nu niet kunnen zien’.51

De historicus Jan Bank typeerde Rubinsteins artikel als de eerste 
uiting van een klimaatwisseling waarin minder heroïsche opvattin-
gen over de Tweede Wereldoorlog opgeld zouden doen.52 Ook col-
lega Van Vree duidde de columniste als de eerste vertolker ‘van een 
breder gevoeld, maar tot dan toe tamelijk ongereflecteerde ongenoe-
gen van een jonge generatie’. Rubinstein markeerde een omslag in 
het denken en spreken over de bezettingsjaren. Deze nieuwe opvat-
tingen druisten in tegen De Jongs patriottistische geschiedopvatting 
die hij uitdroeg in zijn televisiedocumentaire.53 De sociaal gebonden 
herinnering aan de bezettingsperiode begon pluriformer en meer-
duidiger te worden. De Jongs tot dan toe breed geprezen eendimen-
sionale visie leende zich bij uitstek om zich in dit maatschappelijk 
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bewustwordingsproces tegen af te zetten.54 ‘Het gesloten, traditione-
le discours wordt opengebroken, de uitsluitingsmechanismen her-
kend en op politieke gronden afgewezen’, analyseerde Van Vree.55 

Een maand na de fundamentele kritiek van Rubinstein, zette 
de net aangetreden nieuwe redactie van De Gids zich in hun be-
vrijdingsnummer af tegen De Jong op een manier die nu De Jong-
bashing zou worden genoemd.56 Na zijn geschiedschrijving kon 
zeker geen ‘definitieve streep’ worden getrokken onder de bezet-
tingsjaren. Zelfonderzoek naar de oorlog was bij De Jong en zijn 
generatie van historici in verkeerde handen. Hernieuwd onderzoek 
was nodig vanuit ‘jeugdige argwaan’.57 Han Lammers, tevens redac-
teur bij De Groene Amsterdammer, schetste een nieuw onderzoeks-
veld: ‘Wie schrijft de geschiedenis van de collaboreerde pers, amb-
tenaren, politici, rechters, kunstenaars, secretarissen-generaal […] 
nog eens, maar dan met argwanender ogen, […] als Lou de Jong de 
zoetsappige is uitgestudeerd?’ De oorlogshistoricus gaf het verkeerde 
voorbeeld: ‘De manier waarop we met de oorlog omgaan, […] het 
stelselmatig verzwijgen van het tekort, […] het is ordinair bedrog.’58 
Adjunct-hoofdredacteur van de Haagse Courant, Boebie (W.L.) 
Brugsma, een verzetsheld die de concentratiekampen Neuengam-
me en Dachau had overleefd, was bij de vijftiende aflevering van De 
Bezetting ‘onmachtig’ geworden door de manier waarop de ‘rijks-
bureauvooroorlogsdocumentatietelevisiekwezel […] het vreselijke 
lijden’ in de kampen had opgedist.59 De Jongs ‘werkelijkheidsver-
vreemding [overtrof het] “Wir haben es nicht gewusst”, want het is 
werkelijkheidsontkenning.’60

Voor zover de opstandige redactie zelf geen deel uitmaakte van de 
aanstormende protestgeneratie, leverden zij munitie om De Jong als 
boksbal te gebruiken om de houding en opstelling van de gevestigde 
orde tijdens de bezettingsjaren aan te klagen.61 Rubinstein herkende 
in deze iconoclasten haar geestverwanten en trachtte De Jong uit 
zijn tent te lokken met een zoetgevooisd, handgeschreven briefje: 

Beste meneer De Jong,
omdat ik eerder eens kritiek heb geuit op de vereenvoudiging van 
de gebeurtenissen gedurende De Bezetting door uw t.v. serie in 
de hand gewerkt, wil ik u nu graag zeggen dat ik dit na uw laatste 
uitzending niet weer zou zeggen. Ik vond die bijzonder geslaagd, 
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juist omdat u daarin gecompliceerde kwesties uiteenzette, op een 
manier die werkelijk nogal wat intellectuele inspanning kostte 
om het allemaal op te nemen. Juist nu ik in De Gids in een paar 
artikelen een aantal onvriendelijke opmerkingen over u las, had 
ik er behoefte aan u dit te zeggen. Met deze opmerkingen ben 
ik het niet eens, de ‘hard-boiled’ wijze van benadering van b.v. 
iemand als Brugsma lijkt mij ook bepaald niet de beste. Hierover 
zou nog veel meer te zeggen zijn, maar misschien zie ik u nog wel 
eens. Met vriendelijke groeten. 62

De Jong hield de naar zijn smaak wispelturige dame op afstand en 
antwoordde kortaf: ‘Wat De Gids geschreven heeft, heb ik nog niet 
gezien. Jaloezie wekt men altijd op en ik kan in elk geval geen andere 
“approach” vinden dan die ik toepas en die, naar het mij voorkomt, 
het meest geschikt is voor een zo groot publiek. We zien elkaar nog 
wel eens.’63 

Ook Jan Rogier schaarde zich in het kamp van de De Jong-bas-
hers in een van zijn laatste artikelen, die hij kort voor zijn overstap 
naar Vrij Nederland in de Volkskrant schreef. Hij trok een ‘pijnlijke, 
maar met opzet gekozen’ vergelijking met de Nederlandse ambte-
naar Lentz, die in opdracht van de nazi’s vrijwel niet te vervalsen 
persoonsbewijzen (pb’s) had ontwikkeld. ‘Hoe gelukkig zouden de 
nazi’s geweest zijn met een man, die de kwaliteiten van Lou de Jong 
bezat onder hun hoge ambtenaren.’ Gelukkig beschikte de chef 
van Oorlogsdocumentatie over een diep geworteld moreel besef, 
vervolgde hij, een ‘uiterst gevoelig zintuig’ dat waakte over het ver-
schil tussen ambtelijke en morele plichtsbetrachting. Het ontbreken 
daarvan had nu juist fatale gevolgen gehad bij de Jodendeportatie. 
De Jong ‘is jood, een na-oorlogse jood, die – als bij prof. Presser – de 
uiterlijke kenmerken vertoont van de op zijn hoede zijnde, [maar 
die] het wantrouwen in het bloed zit’. De Jong zou Rogier deze mis-
plaatste, beledigende vergelijking met een ambtenaar die de nazibeul 
ijverig had gediend, nooit vergeven, ook al benadrukte Rogier dat 
De Jong ‘tegen wil en dank’ het product van discriminatie was, ‘niet 
de verwekker ervan’. 64 De jonge journalist trok wel vaker de aan-
dacht van de lezer met dergelijke choquerende vergelijkingen, om 
deze vervolgens meteen weer te herroepen.65 

de bezetting BliJvend ter discussie
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Deze De Jong-bashing luidde het einde in van De Jongs gevestigde 
reputatie. De tijdgeest sloeg om, zoals ook onmiskenbaar blijkt uit 
de hortend en stotend verlopende herhaling van De Bezetting, dat 
zo’n doorslaand succes was geweest. Tijdens de programmacyclus 
had De Jong meermaals heruitzending bepleit in de verwachting 
het succes na 1965 te kunnen prolongeren. Op 18 november 1964 
kaartte Rengelink bij de Nts-voorzitter nogmaals aan dat De Jong 
‘het mogelijk achtte’ de serie vanaf september 1965 in één winter te 
herhalen. De programmacommissie, die zich meermalen buitenspel 
gezet voelde door De Jongs eigenmachtige optreden, schoof zijn ver-
zoek op de lange baan. Begin 1966 stemde het Nts-bestuur er toch 
mee in.66 De Jong koesterde hooggespannen verwachtingen. Hij had 
hun voorgerekend dat er in mei ’60 nog maar ruim een half miljoen 
televisies waren, terwijl dat er bij heruitzending in september 1966 
al meer dan vijf keer zoveel waren.67 De herhaling zou ‘dus in feite 
voor het overgrote deel van de kijkers de eerste uitzending’ nieuw 
zijn, veronderstelde hij optimistisch.68 Hij voorzag echter niet dat 
de magie van de eerste televisiekennismaking met de oorlog in 1960 
inmiddels was uitgewerkt.69 

Alles was in kannen en kruiken om in het najaar van 1966 van 
start te laten gaan met de herhaling van De Bezetting toen De Jong 
in april door Rengelink werd geïnformeerd dat de Nts-programma-
raad een paar ingrijpende bijstellingen wenste door te voeren. De 
herhalingen moest worden begeleid door ‘een zekere vorm van dis-
cussie, vooral tussen jongeren […], niet alleen om wat er gebeurd 
is, maar ook om iets te leren voor de toekomst’. Dat maakte de serie 
nog langer, en daarom zouden de 21 afleveringen worden gespreid 
over twee winterseizoenen. De eerste tien programma’s zouden met 
een tussenpoos van twee weken worden uitgezonden van 11 oktober 
1966 tot februari 1967. De resterende elf afleveringen zouden volgen 
van oktober 1967 tot maart 1968.70 Beide cycli zouden worden afge-
wisseld met drie discussieprogramma’s. Een tweede harde eis was dat 
De Jong de afleveringen zou inkorten tot één klokuur.71

De Nts reageerde met deze concessies op de vorige ‘hete zomer’ 
van publieke polarisatie. De politie was op 2 juli 1965 buitenpro-
portioneel hard opgetreden tegen demonstranten bij het nationaal 
monument. In het ‘revolutiejaar 1965’ had onbeheerste repressie van 
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politie tegen een rebelse menigte geleid tot escalatie en ordeversto-
ring in de hoofdstad. In de weken voor de trouwplechtigheid van 
Beatrix en Claus op 10 maart 1966 in de Nieuwe Kerk braken er 
opnieuw onlusten uit. Provo had het gemunt op de regent, burge-
meester Gijsbert van Hall, met leuzen als ‘Van Hall Ten Val’. Begin 
1967 moest de burgemeester inderdaad het veld ruimen.72

Deze opstandige generatie van een ‘jonge opkomende secundaire 
elite’ was vooral afkomstig uit de sterk opkomende sociale weten-
schappen en werkzaam in de lagere en middenregionen van weten-
schappelijk onderwijs, departementen of massamedia. De maat-
schappelijke ambities van deze groep reikten verder dan de posities 
die ze tot dan toe hadden bereikt. Deze aanstormende generatie 
blaakte van zelfvertrouwen, en de gevestigde orde leek zo gauw geen 
antwoord te hebben op hun kritische vragen.73

In de vakliteratuur is de generatiekloof als enige veroorzaker van 
de ‘culturele revolutie’ sinds de jaren tachtig stevig gecorrigeerd. 
Velen uit deze jongere generatie waren zo jong niet meer; zij had-
den de oorlog meegemaakt als kind of zelfs als jongvolwassene.74 Het 
kantelend zelfbeeld van de Nederlandse natie was niet uitsluitend 
generatiegebonden, maar een maatschappijbrede ontwikkeling. De 
gevestigde elite reageerde ook niet zozeer met een volstrekte ontken-
ning, zoals lang is verondersteld, maar de autoriteiten trachten de 
nieuwe inzichten juist op een effectieve en snelle manier te absorbe-
ren.75 

De Jong die in 1960 een innoverende televisiedocumentaire was 
begonnen, werd tot de gevestigde orde gerekend voordat hij zijn 
serie had voltooid. De opkomende generatie redeneerde niet minder 
dan De Jong vanuit de gangbare tegenstelling van ‘onderdrukking 
en verzet’, maar stelde nieuwe vragen.76 De herhaling van De Be-
zetting in combinatie met een begeleidend discussieprogramma kan 
worden gezien als een poging om deze nieuwe kritiek te incorpore-
ren in het maatschappelijk debat. Er werd deze nieuwlichters binnen 
de bestaande verhoudingen letterlijk een eigen platform geboden. 
De Jong accommodeerde niet, maar ging in de verdediging. Toch 
duurde het enige jaren voordat hij deze houding definitief zou aan-
nemen. Hij weifelde enige jaren om ten slotte – passend bij zijn aard 
– de verdediging te kiezen door in de tegenaanval te gaan. 

De maker van De Bezetting bleef overtuigd van zijn ‘oude’ me-
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ning, maar kon in eerste instantie weinig anders doen dan de hem 
door de Nts opgelegde bijgestelde opzet accepteren. Hij mocht ge-
spreksleider worden, ‘omdat hij zelf in het programma al vele malen 
zijn mening weergeeft’, maar De Jong was op zijn hoede in deze 
nieuwe gepolariseerde verhoudingen.77 ‘Wanneer een gesprek plaats 
vindt tégen het door mij opgebouwde betoog in het programma, dan 
zou ik niet als gespreksleider of voorzitter willen fungeren’, schreef 
hij Rengelink. ‘Ik ben dan immers partij. Bovendien zou ik zelfs de 
schijn willen vermijden dat ik de thematiek die in de programma’s 
aan de orde gesteld is, zou willen monopoliseren.’ Hij verkoos een 
bescheiden positie als vast panellid die de discussie steeds mocht 
openen door zijn thematiek in enkele minuten samen te vatten. 

De Jong stond de regie dus willens en wetens af in de discussie-
programma’s waar hij tegen zijn zin mee instemde. Als voorzitter 
suggereerde hij iemand die ‘krachtens zijn ervaringen en houding 
tijdens de bezettingstijd het recht heeft, als gespreksleider op te tre-
den; het lijkt me ook aanbevelenswaardig dat men een figuur kiest 
uit een geheel andere staatkundige groepering van ons land dan waar 
ik zelf toe behoor’. Hij schoof J.A.H.J.S. Bruins Slot naar voren, die 
toezegde.78 De Jong droeg hem voor als oud-verzetsman van een ille-
gale krant. Hij benadrukte dat hij zelf geen enkele affiniteit had met 
de ‘verlichte koers’ die deze hoofdredacteur enkele jaren eerder bij 
Trouw had ingezet. Eind 1965 was Bruins Slot een van de eerste auto-
riteiten die meeging in de groeiende maatschappelijke kritiek op de 
Amerikaanse Vietnampolitiek.79 De Jong nam in de zomer van 1966 
de pocketboekjes van De Bezetting mee op vakantie en kortte de 21 
programma’s in tot een uniforme lengte van een uur.80

Bij de uitreiking van de gebonden editie op 15 september in de 
ontvangsthal van uitgeverij Querido aan het Singel kondigde De 
Jong de herhaling van de televisieserie aan.81 Hij profileerde zich als 
een modern man die als voorvechter van het opkomend medium 
televisie de mening onderschreef van ervaringsdeskundigen dat mis-
kenning van ‘de waarde van televisie als opvoedend medium’ getuigt 
van ‘smalende minachting’. De Jong betreurde ‘dat ook in ons land 
onder diegenen die men onder de vage term “intelligentsia” moet 
samenvatten, [er] nog zoveel zijn die het niet opbrengen, zich je-
gens het medium der televisie met zijn fabelachtige mogelijkheden 
positief in te stellen’. Als historicus streefde hij met De Bezetting het-
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zelfde na als Pierre Janssen deed in het toen zeer populaire televisie-
programma Kunstgrepen: een brug slaan tussen kunst en wetenschap 
voor mensen voor wie ‘musea, theaters en concertzalen eenvoudig-
weg nog niet bestaan’.82 

Helaas had de Nts een herhaling van zijn 21 afleveringen in één 
seizoen ‘des Schrecklichen zuviel’ gevonden, vervolgde hij niet zon-
der cynisme vanwege de Duitse verwoording. In het forum dat was 
toegevoegd aan de herhaling van zijn documentaireserie, onder de 
titel De Bezetting ter discussie, zou niet alleen ‘het gebeuren maar ook 
de inhoud van de programma’s kritisch besproken worden; een dis-
cussie tussen ouderen en jongeren, tussen hen die de oorlog en be-
zetting als volwassenen beleefden en er een oordeel over hebben, en 
hen die de tweede wereldoorlog als kind ondergingen en er ook een 
oordeel over hebben’.83 Namens de jongere generatie, ‘relatief jonge-
ren dan’ – grapte De Jong – participeerden Han Lammers, redacteur 
van De Groene Amsterdammer, en mr. P.J. van Teunissen, lid van het 
hoofdbestuur van de kVP en wetenschappelijk medewerker van het 
Polemologisch Instituut van de RUG.84 Daarnaast zouden er steeds 
twee wisselende leden worden uitgenodigd als gastspecialist.

De herhaling van De Bezetting in 1966-’67 en 1967-’68 was nog 
geen schim van het succes van de oorspronkelijke cyclus (1960-
1965). Van de bewieroking die De Jong in de eerste helft van de jaren 
zestig ten deel was gevallen, was geen spoor meer te herkennen. De 
Telegraaf meende dat de herhaling veel te vroeg kwam.85 Een lezer 
van Vrij Nederland vond dat ‘de heer Johnson ons met Vietnam al 
genoeg voorlichting over oorlogsgruwelen geeft’.86 De kijkdichtheid 
begon met 17 procent bij de eerste uitzending in oktober 1966 en 
liep bij de vierde uitzending aan het eind van dat jaar terug tot 5 
procent. In de vervolgprogramma’s kwam de score nauwelijks nog 
uit boven de 10 procent. Een populaire politieserie als Maigret die 
tegelijkertijd op Nederland 1 werd uitgezonden, genoot een verge-
lijkbare kijkdichtheid.87 

Dat was op zichzelf geen onverdienstelijk resultaat, maar het be-
tekende wel dat De Bezetting ter discussie, dat werd uitgezonden op 
het nog maar pas in gebruik genomen tweede net dat aanvankelijk 
als ‘reservezender’ werd gezien, niet meer als onderscheidend werd 
ervaren in het groeiende programma-aanbod.88 De Jong was niet 
meer exclusief. Binnen het Nts-bestuur gingen na voltooiing van de 

1 4   o p  e n  o v e r  d e  t o p



372

d e e l  3 :  1 9 5 5 - 1 9 6 9

eerste cyclus van tien afleveringen in februari 1967 zelfs stemmen op 
om de serie voortijdig af te breken. 

De Jongs serie voorzag niet meer in de behoeften en verwachtin-
gen van het kijkerspubliek in het nieuwe tijdsgewricht. Hij had zijn 
serie in 1959 ontworpen voor ‘de oudere generatie die de vijf moei-
lijke oorlogsjaren als volwassen mensen doorstond [en] benieuwd 
[was] naar de gebeurtenissen die men als geïsoleerde individuen had 
beleefd’.89 Volgens de socioloog Henk Becker deelde die vooroorlog-
se generatie waarden als dankbaarheid, gezagsgetrouwheid, spaar-
zaamheid en arbeidzaamheid.90 Deze ‘tijdgenoot’ van De Jong was 
in 1940 minstens 18 jaar of had die leeftijd tijdens de oorlog bereikt. 
Zij waren met de oorlogsrealiteit geconfronteerd als volwassenen die 
dienstplichtig waren en maatschappelijke verantwoordelijkheden 
droegen of kregen te dragen.

De Jong had zich als programmamaker gericht op het gezin als 
doelgroep vanuit de veronderstelling dat ‘de jeugd graag een dui-
delijker beeld [zou] krijgen van een tijd die de vaders en moeders 
kennelijk diep beroerd had’.91 Zijn pedagogische visie ging uit van 
overdracht op gehoorzame en leergierige schoolgaande jeugd en stu-
derende jongeren die het stichtend ideaal van de zwaar bevochten 
democratische burgerplicht in dankbaarheid behoorden te aanvaar-
den. Zij dienden eerbied te hebben voor verzetshelden die hun leven 
hadden geofferd voor het vaderland en hun vrijheid. 

Illustratief is de enquête die Het Parool half december 1963 afnam 
onder vijftien scholieren en studenten van 16 tot 25 jaar.92 Natio-
naal heldendom sprak hen minder aan dan hun ouders, maar zij 
waren er wel degelijk van doordrongen dat Nederland was bevrijd 
van een totalitair systeem.93 Een van de ondervraagden was de 21 
jaar oude rechtenstudent Daniël de Jong.94 Als neef kon hij vertellen 
dat ‘wanneer dr. De Jong niet in Engeland maar in Nederland of 
in een Duits kamp had gezeten, […] hij niet in staat [zou] zijn ge-
weest deze documentaire reeks te verzorgen’. Een kritische lezer wees 
er een week later op dat alleen de mening van ‘jongeren van lycea, 
gymnasia en universiteiten’ was gevraagd – een weinig representatie-
ve elite die hoogstens vroege jeugdherinneringen aan de bezetting 
kon hebben.95 

In de pers werd De Bezetting ter discussie – achteraf bezien is de 
titel nogal ongelukkig gekozen – louter negatief besproken.96 Trouw 
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veronderstelde in het begin nog dat het idee van deze paneldiscussie 
‘een nieuw artikel uit het winkeltje van dr. L. de Jong’ was.97 Er zou 
in het panel beschouwend gediscussieerd worden over gebeurtenis-
sen en interpretaties over de bezettingsjaren, maar het draaide uit 
op gepeperde kritiek op het door De Jong gepresenteerde geschied-
beeld.

Hoe het debat is verlopen is niet na te gaan, aangezien er geen 
opnamen van bewaard zijn gebleven. Uit de recensies rijst het beeld 
op dat de dertig tot veertig minuten zendtijd voor het discussiepro-
gramma te krap waren bemeten. Er werd te veel in te weinig tijd be-
sproken, waardoor het debat een ‘saaie en verwarrende indruk ach-
terliet’.98 Vrij Nederland constateerde een tweespalt tussen ouderen 
en jongeren. De eersten vergoelijkten en susten hun slechte geweten; 
de laatsten waren ‘fel gebrand op principiële fouten’.99 De jongere 
generatie bekritiseerde de vooroorlogse Jan Salie-mentaliteit, die 
destijds door de regering werd aangewakkerd, evenals de dubieuze 
rol die – inmiddels ex-premier – De Quay in de Nederlandse Unie 
had gespeeld. De nogal sociaal onhandig optredende Bruins Slot 
nam het overwegend op voor de oudere generatie, waardoor hij als 
voorzitter zijn krediet verspeelde.100 De Tijd schreef over ‘een te lank-
moedig voorzitter die de zaken al te veel op hun beloop laat’ en het 
nrc sprak van ‘een weifelende gespreksleider’.101 

Het Algemeen Handelsblad merkte op dat De Jong ‘merkwaardig 
mild’ oordeelde over de leden van de Hoge Raad die zich in het na-
jaar van 1940 niet tegen de arisering hadden gekeerd. Een onmiddel-
lijke consequentie van deze maatregel was dat de Joodse president 
mr. L.E. Visser moest opstappen. Lammers vond dat de Hoge Raad 
het goede voorbeeld had moeten geven door protest tegen de bezet-
ter aan te tekenen. Het lag voor de hand dat ook De Jong dit morele 
oordeel zou vellen, maar hij lijkt er niet voor gevoeld te hebben een 
jongere generatie bij te vallen in hun protest tegen de autoriteit van 
de rechtelijke macht. Hij wenste als beschouwend historicus niet te 
worden meegesleurd in het actuele debat dat de jongere generatie 
openbrak en hield recht en moraal gescheiden. Tactisch lichtte hij 
toe dat de leden op grond van hun juridische kwaliteiten in ’s lands 
hoogste raad waren benoemd en dat hun ‘karaktervastheid min of 
meer secondair’ was.102 Twintig jaar later was er van zijn legalisme 
geen spoor meer te herkennen. In juni 1988 noemde hij de beslissing 
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van de Hoge Raad ‘laakbaar’; die getuigde niet alleen van ‘aanpas-
sing’, maar ook van ‘collaboratie’.103

De protestgeneratie die de culturele wende van de jaren zestig 
verpersoonlijkte, had de tijdgeest aan hun zijde. De Jongs zeggings-
kracht was versmald tot de generatie van tijdgenoten die voor 1927 
was geboren. Zijn nationale geschiedbeeld stuitte niet alleen op een 
politiek-culturele barrière, maar tevens op een onvermijdelijk op-
rukkende demografische grens. De oorlogshistoricus had tot hal-
verwege de jaren zestig nog vanzelfsprekend het gehele Nederlandse 
volk bediend als een ongespecificeerde doelgroep die de oorlog had 
meegemaakt. Dit segment van De Jongs vaste publiek begon te ver-
grijzen en te slinken. 

Het zette De Jong alleen maar aan tot verhoogde activiteit. Hij 
was er de man niet naar om zich terzijde te laten schuiven. Hij ver-
meed de vluchtige dynamiek van de debater en nam in de snel po-
lariserende maatschappelijke discussie de positie aan van de expert 
met een historisch oordeel. Nu zijn werkzaamheden voor De Bezet-
ting achter de rug waren, richtte hij al zijn aandacht op het Hoofd-
werk dat hij tot zijn exclusieve podium zou maken om zijn visie op 
de Tweede Wereldoorlog uit te dragen.

offshoots vAn de bezetting

Het doorslaand succes van De Bezetting in Nederland had de aan-
dacht van de zuiderburen getrokken.104 De Belgische Radio- en Tele-
visie (bRt) zond in september 1964 de achttiende aflevering over de 
bevrijding van Zuid-Nederland uit, twee weken later dan in Neder-
land.105 De Gazet van Antwerpen nam De Jong zijn ‘Nederland-pa-
triottisch standpunt’ niet kwalijk, maar vond dat hij eenvoudigweg 
te veel aan het woord was.106 In 1965 relayeerde de bRt nog drie uit-
zendingen, waaronder die over de Jodenvervolging, die in België 
veel minder slachtoffers had gemaakt.107 

Een paar jaar eerder had De Jong ook al eens de interesse van de 
oosterburen gepolst. In augustus 1961 vroeg hij bij de Westdeutsche 
Rundfunk (WDR) de scripts op van Das Dritte Reich, een documen-
taire over het Hitlerregiem van 1933 tot 1945. Als tegenprestatie ging 
hij er op bezoek om zijn scenario’s van De Bezetting toe te lichten.108 
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Het leidde ertoe dat de WDR op dinsdag 11 mei 1965 – een week na 
de Nederlandse slotafrekening – een twintig minuten durende sa-
menvatting van De Bezetting op het derde net uitzond. De Duitse 
programmaleiding overwoog tevens een verkorte versie uit te gaan 
brengen.109 De Jong sprak daar maandag 10 januari 1966 in Keulen 
over met de intendant van de WDR, Klaus von Bismarck.110 

Die avond werd hij geïnterviewd in het televisieprogramma Hier 
und Heute waar hij het succes van zijn televisieserie in Nederland 
toelichtte en twee fragmenten over de Hongerwinter en de Nsb liet 
zien. De Jong betoogde dat Duitsers de symptomen van het nati-
onaalsocialisme dienden te kennen om ze te kunnen bestrijden.111 
Hij brak een lans voor Konrad Adenauer, die als eerste West-Duit-
se bondskanselier van 1949 tot 1963 aansluiting bij het vrije Westen 
en het Wirtschaftswunder mogelijk had gemaakt. Had hij in 1945 
over de Londense radio nog aangekondigd dat de Duitsers ‘heel – 
heel langdurig – onder nauwlettende controle [moesten] komen te 
staan’, begin jaren zestig sprak hij op de Nederlandse televisie het 
grootste vertrouwen uit over deze pro-Europese staatsman die alles 
‘goed en nuchter’ zag.112 Hij vond de ‘goedkope gelijkstelling van het 
Duitsland van Hitler met de Bondsrepubliek van nu buitengewoon 
oppervlakkig’ en waarschuwde dat Duitsland onherroepelijk binnen 
de communistische invloedssfeer zou worden getrokken zodra het 
buiten de West-Europese eenheid zou vallen.113 

De Jong wist dat de recente nazigeschiedenis in de Bondsrepu-
bliek bijzonder gevoelig lag. De voorlichting hierover op televisie 
was voorbehouden aan het Dritte Programm, het derde net dat be-
stond sinds december 1965 en gericht was op Bildung und Kultur. 
Dit Bildungsfernsehen kon aanvankelijk alleen worden ontvangen in 
het dichtbevolkte Ruhrgebied dat in het aan Nederland grenzende 
Noordrijn-Westfalen ligt, en werd doorgaans slechts door 400.000 
geïnteresseerde kijkers bereikt.114 Het behoefde geen hoge kijkcijfers 
te behalen zoals de twee hoofdnetten die om de kijkersgunst van 
66 miljoen Duitsers vochten.115 In de jaren zestig stond de Vergan-
genheitsbewältigung (de poging om in het reine te komen met het 
naziverleden) nog in de kinderschoenen. Schuldbewustzijn was er 
volop, maar de kritische analyse van het misdadige nationaalsocia-
listische verleden was nog beperkt en het maatschappelijk debat om 
dit verleden te verwerken, werd nog nauwelijks openlijk gevoerd.116 
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Op 9 februari brachten wetenschapsredacteur Heiner Lichten-
stein en dr. F.W. Räuker, hoofd van de Wissenschaftliche Abteilung 
van de WDR, een tegenbezoek aan Amsterdam. De Jong wilde de 
Duitse versie van zijn documentaire zelf presenteren, maar Lichten-
stein eiste de presentatie en eindredactie op van Die Besatzung. De 
Jong zou scripts aanleveren voor vier uitzendingen van een halfuur 
en bedong dat hij vragen van Lichtenstein zou beantwoorden, zodat 
hij als oorlogshistoricus toch zijn stempel op het programma kon 
drukken.117 De Jongs poging om de Duitstalige pocketeditie van Die 
Besatzung uit te brengen bij de Europäische Verlagsanstalt in Frank-
fort, bleek te hoog gegrepen.118

De getuigenissen die de Nederlandse versie zo uniek maakten, 
werden uit tijdsbesparing niet gebruikt in Die Besatzung. Ook de 
Nederlandse patriottische toonzetting bleef achterwege, maar de 
Duitsers werden wel als dader neergezet en de Hollanders als slacht-
offer. De anti-Duitse houding van de Nederlanders werd genoemd, 
maar niet uitgespeeld. Wat restte was een zakelijke en kale opsom-
ming van feiten. De derde aflevering over de Jodenvervolging was 
een verkorte versie van vooral de negende Nederlandse aflevering 
over de isolatie van de Joden en hun internering in Westerbork. 
Liechtenstein vertelde feitelijk, bijna mechanisch, in zinnen die 
veelal met een datum beginnen: ‘August 1940. Schmitt teilt mit […], 
Februar 1941’, etc. Hij somde bij het tonen van beelden van uitge-
mergelde lijken in een concentratiekamp louter abstracte getallen op 
van slachtoffers: ‘So bringt der Zug aus den besetzten Niederlanden 
neben 200 Zigeuner die man nicht vergessen darf, 60.000 Juden 
in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. 500 Kehren zurück. 
Mehr als 34.000 ins Vernichtungslager Sobibor. Es überleben 19.’119

De WDR zond de vijfdelige serie Die Besatzung – Die Niederlan-
de 1940-45 uit op de vier donderdagavonden van oktober 1966.120 In 
de slotaflevering van 3 november 1966 vormde De Jong een discus-
siepanel met Presser en prof. dr. Jan Bastiaans. Presentator Liech-
tenstein vroeg hoe Nederlanders tegen Duitsers aankijken. De Jong 
antwoordde diplomatiek, want halverwege de jaren zestig stonden 
Nederlanders vijandiger tegenover Duitsland dan welk ander land 
ook.121 Hij zei dat het nationaalsocialisme en zijn representanten 
fout waren geweest, maar niet het Duitse volk als geheel. Hij kon uit 
eigen ervaring verzekeren dat ‘echte verzetsmensen en overlevenden 
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van de concentratiekampen’ in Nederland juist meer begrip voor de 
Duitsers hadden dan gewone burgers. Hij had tevens de indruk dat 
de Nederlandse jeugd niet anders stond tegenover Duitse leeftijdge-
noten dan jongeren uit andere landen.122

Psychiater Bastiaans vertelde dat hij zijn patiënten traumatische 
herinneringen uit het concentratiekamp liet herbeleven onder in-
vloed van het bewustzijnsverruimende middel lsd.123 De WDR ver-
toonde enkele exclusieve filmfragmenten over drie patiënten die 
zich hun foltering herinnerden tijdens zo’n behandeling. Ze waren 
ontleend aan de onvoltooide en in Nederland nooit uitgezonden 
documentaire Psychosomotische gevolgen van de oorlog uit 1964 van 
de jonge cineast Ad van Praag.124 Toen De Jong Rengelink vroeg dit 
Duitse discussieprogramma ook in Nederland uit te zenden, weiger-
de de Nts vanwege de schokkende beelden van de lsd-behandeling. 
Het gebeurde uiteindelijk wel, maar met weglating van deze lsd- 
scènes.125

Hoewel Die Besatzung op de WDR was aangekondigd als ‘de eer-
ste wetenschappelijk gefundeerde en zakelijke documentaire’ over de 
Nederlandse bezettingsperiode, werd zij door hoogstens twee- tot 
driehonderdduizend televisiekijkers bekeken. Die Welt en het poli-
tieke weekblad Politik in Hörfunk und Fernsehen hadden de vijfdeli-
ge serie alleen aangekondigd. De Kölnische Rundschau was de enige 
lokale krant die alle vijf uitzendingen becommentarieerde in politiek 
uiterst correcte termen. Die Besatzung was een ‘erschütternde Doku-
mentation über die Leidensjahre der Niederländer’, ’eindringlich’, 
‘wichtig’ und ‘gut redigiert’. Het ‘in klarer Sachlichkeit geführte 
Gespräch’ van de slotaflevering ‘informierte zusammenfassend über 
das Ausmass vergangener deutscher Schuld in Holland und gab die 
Hoffnung frei, dass bei wachsender Toleranz eine Annäherung bei-
der Völker gelingen wird’. Land an Rhein und Maas en de Düssel-
dorfse Rheinische Post lichtten dezelfde positieve boodschap uit de 
paneldiscussie: Nederlanders waren graag bereid een onderscheid te 
maken tussen Duitsers en Duitsers.126 Grote Westfaalse kranten als 
de Frankfürter Allgemeine Zeitung, de Süddeutsche Zeitung, de Frank-
furter Rundschau en Der Spiegel berichtten niet over het Dritte Pro-
gramm.

Liechtenstein liet De Jong in december teleurgesteld weten dat 
de gehoopte ‘grosses Echo’ in de Bondsrepubliek was uitgebleven.127 
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De Jong vond de montage en het commentaar van de presentator 
niet geslaagd, maar was tevreden over zijn eigen inbreng die ‘goed 
en levendig [was] verlopen’.128 De nrc-journalist H. Schaafsma, die 
De Jong op een van de opnamedagen naar Keulen had vergezeld, 
schreef dat Liechtenstein het programma eenzijdig naar zich toe had 
getrokken.129 De belangrijkste verklaring voor het geringe succes van 
Die Besatzung was ongetwijfeld dat de Duitsers maar weinig geïn-
teresseerd waren in het recente bezettingsverleden van hun kleine 
buurland. De Duits-Nederlandse productie meed prangende vragen 
over het eigen naziverleden. 

Vanwege diezelfde reden lukte het De Jong niet nog andere lan-
den voor zijn televisiedocumentaire te interesseren. Hij polste prof. 
dr. Magne Skodvin van het Historisch Instituut in Oslo waar hij 
in februari 1955 een lezing had gegeven over de Vijfde Colonne en 
een vergelijking had gemaakt tussen Quisling en Mussert. Hij deed 
Skodvin het idee aan de hand een Noorse versie van De Bezetting te 
ontwikkelen of eventueel Die Besatzung in de Scandinavische landen 
op televisie te brengen.130 In Amerika beval De Jong zijn documen-
taire ook vergeefs aan bij zijn vriend Daniel L. Schorr, die sinds 1953 
een bekende news reporter bij Columbia Broadcasting System (Cbs) 
was.131

De Bezetting leende zich als Nederlands cultuurgebonden pro-
duct niet goed voor export. In de eerste naoorlogse decennia ont-
wikkelde elk land zijn eigen nationale variant van de recente oor-
logsgeschiedenis. Nederland was uitzonderlijk vroeg in het bereiken 
van een ‘nationale consensus’, die al ruim vóór De Bezetting bestond. 
Het Grote Verhaal dat De Jong over de Nederlandse bezettingsjaren 
vertelde, was niet mogelijk in het door de koningskwestie verscheur-
de België of in het door Vichy gesplitste Frankrijk.132 Hoewel België 
eind 1964 en begin 1965 vier afleveringen van De Bezetting uitzond, 
kwam pas in 1982 de eigen televisiedocumentaire De Nieuwe Orde 
tot stand. Samensteller en presentator Maurice de Wilde verwerk-
te hierin maar liefst driehonderd getuigenissen waarmee hij, net als 
De Jong twee decennia eerder, grote bekendheid oogstte. De heikele 
combinatie van collaboratie en Vlaams vrijheidsstreven maakte zijn 
televisieserie hoogst controversieel.

De Jong ondernam na 1966 geen verdere pogingen meer tot ex-
port van De Bezetting. Hij verzilverde in 1967 nog wel een unieke 
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kans om zijn televisieserie in de besloten kring van het Koninklijk 
Huis op Soestdijk te vertonen. De Jong had prins Bernhard in wel 
drie afleveringen laten getuigen, en in de achttiende aflevering over 
Nederlanders in de vrije wereld verwerkte hij filmmateriaal dat de 
prins in de oorlog had gemaakt.133 De Jong had prins Bernhard ge-
garandeerd dat zijn bijdrage ‘de banden van aanhankelijkheid tussen 
ons volk en zijn vorstenhuis zouden versterken’.134

De Jong vertoonde op uitnodiging van Bernhard op vrijdag-
avond 18 januari 1963 zijn succesvolle film De overval in de ‘huis-
bioscoop’ van paleis Soestdijk. Na afloop sprak Bernhard met de 
filmmakers en enkele verzetsmensen.135 De Jong vertelde de prins dat 
hij ook van De Bezetting ‘hervertoningen in besloten kring’ gaf voor 
gasten die als getuige waren opgetreden.136 Hij moet ter plekke zijn 
uitgenodigd, want de volgende vrijdagavond vertoonde hij de eerste 
aflevering van De Bezetting ten paleize. De telerecordings konden op 
de mobiele apparatuur van de Nts in de filmcabine van het hof wor-
den afgespeeld.137 Het leek de koningin en prins een goed idee dat 
De Jong de hele serie voor het koninklijk gezin zou vertonen, maar 
het kwam er niet van.138 

De Jong blies dit idee nieuw leven in toen de particulier secre-
taris van prins Claus hem in augustus 1967 benaderde met het ver-
zoek de echtgenoot van de kroonprinses in het kader van zijn in-
burgering in de Duitse bezettingsperiode van zijn nieuwe vaderland 
in te wijden.139 De directeur van het RvO lanceerde het plan om 
vanaf november 1967 tot en met februari 1968 wekelijks onder zijn 
begeleiding en die van Sijes twee afleveringen van De Bezetting op 
Soestdijk te vertonen.140 Op elke middag werden enkele getuigen en 
specialisten uitgenodigd om na afloop informeel verder te praten.141 
De discussies na afloop duurden zo’n anderhalf en een enkele keer 
meer dan drie uur.142 De leergierige prins waardeerde de bundel do-
cumenten en artikelen die De Jong hem ter voorbereiding stuurde.143 
Behalve prins Claus en kroonprinses Beatrix waren ook prinses Mar-
griet en soms koningin Juliana aanwezig.

De Jong informeerde het RvO-Bestuur dat de contacten ‘al-
ler-plezierigst en, naar het mij voorkomt, hoogst nuttig’ zijn. Hij 
bracht minister Veringa van Onderwijs vertrouwelijk op de hoogte 
van deze bijeenkomsten en liet het aan hem over om minister-pre-
sident De Jong hiervan op de hoogte te brengen.144 De vijftiende af-
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levering over de vernietigingskampen werd apart vertoond, waarbij 
Abel Herzberg als enige gastspreker aanwezig was. Het koninklijk 
paar was diep onder de indruk van zijn milde visie op oorlogsmis-
dadigers. Bij de zestiende aflevering over de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië maakte de conferencier Wim Kan met zijn vrouw 
Corry Vonk zijn opwachting aan het hof om te getuigen van zijn 
dwangarbeid aan de Birmaspoorweg.145 Op de laatste bijeenkomst 
kwamen Anstadt en Klokman mee en de drie RvO-bestuursleden 
Van Winter, Hermesdorf en Van der Kooy. Claus en Beatrix nodig-
den De Jong en Sijes na afloop van de cyclus uit om op kasteel Dra-
kensteyn een avond informeel over de televisieserie na te praten. De 
ontspannen avond duurde tot in de late uurtjes.146 Het koninklijk 
paar stelde het op prijs mevrouw De Jong te leren kennen. Dat ge-
beurde met een concertbezoek begin december 1968 in Amsterdam. 
Na afloop dronken Beatrix en Claus bij de De Jongs thuis aan de 
Van Eeghenstraat een goed glas wijn.147

de bezetting AlS tuSSenStAP nAAr het 
hoofdwerk

Het was De Jong tijdens de rit zwaar gevallen om 21 kwartalen 
lang steeds tijdig een nieuwe uitzending te verzorgen. In de zomer 
van 1962 zag hij ernaar uit dat de eerste helft van De Bezetting er 
bijna opzat.148 Na de laatste arbeidsintensieve aflevering over Neder-
lands-Indië van maart 1964 restten er nog vijf programma’s.149 De 
Jong schreef in zijn kwartaalverslag van december ‘dat hij niet zonder 
voldoening – en met opluchting! – zeggen kon: Het einde is vlak- 
bij!’.150

Het was de recensenten niet ontgaan dat De Jong vermoeid-
heidsverschijnselen begon te vertonen. De Jong moest de rit echter 
uitzetten. Hij had er uit tactische overwegingen ook geen belang bij 
om het forse tijdbeslag dat De Bezetting met zich meebracht, breed 
uit te meten. De werkzaamheden voor zijn televisieserie vertraagden 
immers zijn vooronderzoek dat hij zo spoedig mogelijk moest afron-
den om met het schrijven van zijn Hoofdwerk te kunnen beginnen. 
Hij rekende zijn bestuursleden na de eerste aflevering voor dat hij 
tussen 6 maart en 6 mei 1960 twee werkweken had besteed aan het 
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scenario en de opname van het televisieprogramma.151 In 1988 bere-
kende De Jong, op basis van gemiddeld twee weken voorbereiding 
per aflevering, dat de samenstelling van de serie hem destijds een 
tijdsinvestering van circa 10 maanden (21 maal 2 weken = 42 weken) 
had gekost. Daarbij verdisconteerde hij aanvullend bron- en litera-
tuuronderzoek onder de voorbereidingstijd voor het Hoofdwerk.152

Het is echter aannemelijk dat De Jong eerder tweeënhalf jaar aan 
De Bezetting heeft besteed. Bij het geflatteerde getal van tien maan-
den liet hij de drie maanden voorbereidende studie buiten beschou-
wing voor de vijfde aflevering over Mussert en de drie (afleveringen 
7, 8 en 16) afleveringen over Nederlands-Indië.153 Deze onderwerpen 
had hij voor het Geschiedwerk nog onvoldoende onderzocht. Deze 
vier kwartalen namen een jaar werk in beslag.154

Bovendien was al meteen na de eerste uitzending gebleken dat 
de voorbereiding per aflevering aanzienlijk meer dan twee weken 
vergde. De Jong schreef niet alleen het script, maar had ook bespre-
kingen, voerde correspondentie, zat regievergaderingen voor, nam 
getuigenissen op en moest geregeld in Studio Irene zijn. Elke uit-
zending moet hem minstens het dubbele – gemiddeld een maand 
– hebben gekost. Dat is dus voor de resterende 16 afleveringen (af-
leveringen 5, 7, 8 en 16 zijn hierboven al verrekend) bijna anderhalf 
jaar (16 maanden). Verondersteld mag worden dat er ook een maand 
werktijd gemoeid is geweest met de voorbereiding van de zes discus-
sieprogramma’s van De Bezetting ter discussie. Ten slotte mag voor de 
vijf afleveringen van Die Besatzung zo’n twee maanden voorberei-
dingstijd worden gerekend voor overleg, scenario schrijven en opna-
men. Dat is opgeteld 31 maanden. De Jong besteedde dus drie keer 
zoveel tijd aan de televisiedocumentaire dan hij voorrekende.

De Jong vermeldde het omvangrijke tijdbeslag niet in zijn kwar-
taalverslagen. Hij benadrukte het belang van de serie en liet zijn 
tijdbesteding aan het televisiewerk ongenoemd. ‘Ik meen te mogen 
vaststellen dat De Bezetting in ons land niet zonder effect gebleven 
is; dat de programma’s aan een gerechtvaardigde weetgierigheid 
van velen tegemoet gekomen zijn; dat zij bij vele jongeren nieuwe 
belangstelling voor de periode van de tweede wereldoorlog gewekt 
hebben; dat zij, telkens opnieuw, de ernst onderstreept hebben van 
de problemen waarvoor men stond, en de betekenis, ook in het 
menselijke vlak, van het werk der illegaliteit.’ Hij verzekerde zijn 
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Haagse besluitvormers na de laatste aflevering van De Bezetting dat 
de serie louter ten goede was gekomen aan ‘het Geschiedwerk dat 
mij opgedragen is en dat mijn leven blijft vervullen’.155 

De Jong benadrukte ook een heel nieuw aspect. Eind 1964 schreef 
hij ‘dat de structuur van het totale onderzoek dat ik moest uitvoeren 
en de voor elke wetenschappelijke publicatie vitale bezinning op de 
keuze en volgorde van te behandelen onderwerpen, als mede op het 
relatieve gewicht dat die onderwerpen dienen te krijgen, geen ogen-
blik losgemaakt kunnen worden van de voorbereidingen der tele-
visieprogramma’s. Zij zijn mij, alle eenentwintig, tot een immense 
steun geweest.’ Mogelijk overwon De Jong door zijn werk aan De 
Bezetting een sluimerend writer’s block dat hem ervan had weerhou-
den eerder aan het Hoofdwerk te gaan schrijven. In De Bezetting 
had hij ‘niet meer dan enkele hoofdlijnen’ uitgezet ‘in belangrijke en 
ingewikkelde feiten-complexen die later in het Geschiedwerk […] 
beschreven zullen worden met de uitvoerigheid die een wetenschap-
pelijke publicatie past en waarvoor deze ook ruimte biedt’.156 Kort na 
de laatste uitzending voegde hij eraan toe dat door De Bezetting ‘het 
grootste gevaar [was] bezworen dat mij sinds 1955 bedreigd heeft: dat 
ik zo lang bij bepaalde onderdelen van het totale werk zou blijven 
verwijlen dat, als gevolg daarvan, teveel jaren verloren zouden gaan 
en bovendien het totale beeld in de onderzoekfase scheef getrokken 
zou worden’.157

Zoals De Jong in november 1953 eerst cum laude moest promo-
veren om vervolgens het Hoofdwerk openlijk te ambiëren en een 
halfjaar later de opdracht te verwerven, zo nam hij anderhalf jaar 
na de afronding van zijn succesvolle televisiedocumentaire zelfver-
zekerd de pen voor Het Koninkrijk ter hand. Na een decennium van 
intensief vooronderzoek en worsteling met de materie was er een 
momentum ontstaan. Toen hij eenmaal met schrijven begon, werd 
hij geen moment meer door twijfel of inzinkingen bevangen. Ook 
in De Jongs latere uitspraken benadrukte hij dat de televisieserie 
een voorwaardelijke tussenstap was geweest voor zijn Hoofdwerk. 
In 1974 heette het dat De Bezetting ‘een logische structuur bracht 
in mijn onderzoek’.158 In 1988 kon hij zich niet ‘voorstellen dat ik 
er zonder die serie toe zou zijn gekomen om twee jaar na haar vol-
tooiing een begin te maken met het schrijven van het eerste deel van 
mijn Koninkrijk’.159 In 1996 herhaalde hij nog eens dat het ‘zonder de 
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documentaire veel moeilijker zou zijn geweest het Geschiedwerk te 
schrijven’.160

Elke verdere overeenkomst tussen de beide sleuteltitels in zijn 
oeuvre heeft De Jong alleen maar gerelativeerd. In het voorjaar van 
1960 motiveerde hij zijn televisiewerk naar zijn RvO-bestuur als ‘een 
beknopt en schetsmatig werk, dat veel breder uitgewerkt zal worden 
in het Hoofdwerk met alle rijkdom van historische schakeringen’.161 
In 1964 noemde hij De Bezetting niet meer dan een ‘voorproefje’ op 
zijn Geschiedwerk.162 Toen hij in 1973 de eerste vier delen van Het 
Koninkrijk af had, sprak hij over de televisiedocumentaire als ‘vin-
geroefening’.163 Het was niet meer dan een ‘eerste systematisch over-
zicht van de hele materie, die ik in de boeken veel uitgebreider zou 
moeten behandelen’, zei hij een jaar later.164 De werken gaan over 
hetzelfde, maar staan los van elkaar.165 In Het Koninkrijk verwijst De 
Jong dan ook slechts twee keer naar zijn Bezetting.166

De televisiedocumentaire en het populairwetenschappelijk boek 
zijn ook twee verschillende mediavormen.167 Een televisieprogram-
ma vereist een eenduidige aanpak waarbij voor nuanceringen maar 
weinig zendtijd beschikbaar is. De Jong zette het patriottisme als 
dramatisch element in De Bezetting veel sterker aan dan in zijn 
Hoofdwerk, dat hoogstens vaderlandslievende geschiedschrijving 
zou kunnen worden genoemd. Op televisie maakte hij veelvuldig 
gebruik van gearrangeerde getuigenissen, terwijl uitspraken uit zijn 
niet-geautoriseerde naoorlogse interviews in Het Koninkrijk hoog-
stens met een enkel woord worden geciteerd. 

Het meest wezenlijke verschil is evenwel dat De Jong in De Be-
zetting voortdurend het eenduidige perspectief van onderdrukking 
en verzet bespeelde, terwijl hij deze tegenstelling in zijn Hoofdwerk 
tot een glijdende schaal maakte door er het element van collabo-
ratie in te integreren. Ook hij wist dat het Grote Verhaal dat had 
bijgedragen aan het aanvankelijke succes van zijn Bezetting, niet 
meer vanzelfsprekend werd onderschreven. Zo is het overkoepelend 
thema van zijn wetenschappelijk werk het drieluik van onderdruk-
king, collaboratie en verzet geworden dat uitnodigt tot afwegingen 
en nuanceringen. De Jong incorporeerde de fundamentele kritiek 
die Rubinstein en de angry young men van de De Gids-redactie had-
den geuit dus wel degelijk in zijn vervolgproject, al bleef zijn morele 
appreciatie dezelfde. Zijn grondhouding bleef dat collaboratie met 
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de onderdrukker ‘fout’ is, en verzet ‘goed’.
Er leefde medio 1965 geen verwachting dat het Hoofdwerk op De 

Bezetting zou gaan lijken. De Volkskrant evalueerde dat ‘de roman-
tiek van oorlog en bezetting […] slachtoffer [moest] worden van een 
gewetensvol historicus en deze geschieduitbeelder is erin geslaagd 
zijn ontmythologisering niet op te dringen als een nieuw beeld. 
Alles is opengelegd voor verdergaand onderzoek en misschien is het 
slechts ten dele beantwoorden van de vraag naar het verleden wel de 
meest overtuigende manier om de mensen, de kijkers, te boeien.’168 
De presentator van De Bezetting had een omvangrijk publiek aan 
zich gebonden dat uitkeek naar zijn Geschiedwerk en De Jong was 
ervan doordrongen dat zijn opdrachtgever uitstel niet langer meer 
zou dulden.
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Koude-Oorlogretoriek

de JAnuSkoP vAn SmedtS

Het vernieuwde Vrij Nederland dat in 1948 onder leiding Johan 
Winkler van start was gegaan, had de verwachtingen niet waarge-
maakt. Aanvankelijk had het opinieblad een bescheiden abonne-
mentsgroei geboekt van 20.000 tot 23.000 leden, maar daarna was 
de erosie weer ingetreden.1 Het opinieblad drukte vaak nogal saaie 
studeerkamerstukken af, en de nieuwe hoofdredacteur was er niet in 
geslaagd nieuwe lezersgroepen aan zich te binden.2 Winkler moest in 
november 1954 het veld ruimen voor Mathieu Smedts. De Jong pro-
testeerde bij zijn partijgenoot Hein Vos, die namens het stichtings-
bestuur voorzitter was van de benoemingscommissie, verontwaar-
digd dat deze nieuwe kandidaat nota bene van de Volkskrant kwam! 
‘Op deze lezerskring past geen katholieke hoofdredacteur, en komt 
hij toch, dan houdt hij deze lezerskring niet.’ 

De Jong bepleitte de redactionele formule van een ‘brede’ so-
cialistische krant, die de PvdA en de ‘periferie’ bedient en onvoor-
waardelijke steun biedt aan het westerse standpunt.3 Hij typeerde de 
lezerskring van Vrij Nederland als overwegend protestants, ‘afkerig 
van het sensationele’ en vooral geïnteresseerd in de nationale poli-
tiek. Naar zijn mening had de vertrekkende hoofdredacteur met zijn 
sociaal en politiek vooruitstrevend redactioneel beleid wel degelijk 
aansluiting gevonden bij de ‘moderne arbeidersbeweging’ die Van 
Randwijk had gemist. Een wisseling van de wacht was een afbreuk-
risico, en De Jong schilderde een donker scenario als Vrij Nederland 
het niet zou redden. Hij voorzag dat een deel van de lezers zou over-
stappen naar de ‘burgerlijke’ bladen, een ander deel zou afzakken 
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‘naar het cryptisch-communistische kamp’ en de rest zou rondlopen 
‘met de politieke ziel onder de arm’. Voorkomen moest worden dat 
de ‘beweging zich in politiek opzicht sterker binnen de eigen wallen 
terugtrok – juist dat wat zij, terecht, de kVP, verwijt’.

Vrij Nederland telde in 1954 nog slechts 19.000 betalende lezers. 
De Jong schatte in dat dit niveau kon worden opgekrikt tot 30.000 
of 40.000 abonnees als het vermogende Parool een kwaliteitsimpuls 
zou geven met een kapitaalsinjectie.4 Vrij Nederland kon dan enke-
le vakbekwame journalisten aanstellen en ondersteuning krijgen uit 
de poule van journalisten van Het Parool en Het Vrije Volk. ‘Ik weet 
uit vooroorlogse ervaring wat er bij de redactionele leiding van een 
goed weekblad komt kijken.’ Hij bood aan om, samen met enkele 
andere ervaren journalisten, iedere dinsdagavond en donderdagmid-
dag een uur met Winkler te vergaderen over de vraag: ‘wat erin en 
wat eruit!’5 De Jongs suggesties mochten niet baten. Eigenaar Stich-
ting Het Parool stelde de katholieke Smedts per 1 april 1955 aan als 
nieuwe hoofdredacteur van het zieltogende Vrij Nederland. Smedts 
kreeg echter net zomin als zijn voorganger extra budget los voor zijn 
redactie.6 

Toen De Jong in juni 1960 zitting kreeg in het Curatorium van 
de Stichting Het Parool, hamerde hij erop dat het socialistisch een-
heidsfront de gelederen diende te sluiten.7 Het Parool moest de PvdA 
niet alleen bekritiseren, maar ook ondersteunen.8 Hij bleef een warm 
voorstander van de redactionele strategie om van het opinieblad Vrij 
Nederland een wekelijkse aanvulling te maken op het dagblad Het 
Parool, ook nadat Goedhart de financiële en redactionele steun aan 
Vrij Nederland had stopgezet. 

Na enkele jaren begon Smedts verandering te brengen in het re-
dactioneel beleid. Smedts was een pleaser die goed overweg kon met 
uiteenlopende partijen. Hij verwelkomde in 1959 voor het binnen-
lands politiek commentaar redacteur Dries Ekker die Het Parool ver-
liet, omdat hij hoofdredacteur Koets in de Nieuw-Guineakwestie te 
‘zacht’ vond. In de oorlog hadden ze samen Joden helpen ontvluch-
ten, en oud-verzetslieden blijven elkaar nu eenmaal eeuwig trouw.9 
Tegelijkertijd verwierf Vrij Nederland onder zijn tolerante houding 
een steeds progressievere signatuur. In augustus 1962 verscheen een 
artikel over de net opgetrokken Berlijnse Muur van mede oud-ver-
zetsstrijder Van Randwijk die een decennium eerder de laan was uit-
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gestuurd. Smedts meende dat hij ‘de twijfel van menigeen tot uiting’ 
bracht in het standpunt van Vrij Nederland dat in deze kwestie al 
‘herhaaldelijk door L. de Jong en anderen’ was geventileerd. De Jong 
had opgeroepen ‘de levensvatbaarheid van West-Berlijn te waarbor-
gen, zo ver wij vooruit kunnen kijken’.10 Van Randwijk was minder 
afkerig van het communistische machtsblok. Smedts gaf hem ook 
ruimte om op de voorpagina te fulmineren tegen het Nieuw-Gui-
neabeleid van Luns, die de kolonie onder geen beding aan Indone-
sië had willen prijsgeven. Van Randwijk werd geassocieerd met de 
Derde Weg en schreef radicaler dan het Haagse PvdA-beleid welge-
vallig was.11 Datzelfde jaar trok Smedts de columniste Renate Rubin-
stein aan die debuteerde onder het pseudoniem ‘Tamar’. 

Geyl was geïrriteerd door het zwabberende, veel te liberale beleid 
van deze hoofdredacteur die de column ‘dagboek van een twijfelaar’ 
bijhield onder de schrijversnaam ‘Janus’. In oktober 1962 zegde de 
emeritus zijn abonnement op bij het weekblad waar hij zeventien 
jaar lang incidenteel stukken voor had geschreven. Ook De Jong had 
moeite met Smedts op wie hij ‘geen greep’ kon krijgen. Hij schreef 
Geyl dat de hoofdredacteur in ‘belangrijke kwesties ambivalent (in 
dat opzicht is “Janus” een heel goed pseudoniem) [was], niet – dat is 
althans mijn visie – uit kwaadheid of opportunisme, maar omdat hij 
echt vaak niet weet wat hij van de dingen moet vinden’. Niettemin 
bleef De Jong. ‘Waar en wanneer ik lezers van Vrij Nederland spreek, 
merk ik dat men zijn oordeel toch in de eerste plaats baseert op mijn 
vaste rubriek, daar vind ik dan maar troost in.’12

oPiniemAker in het Actuele Politiek-
ideologiSche deBAt

Van maart 1948 tot februari 1968 versloeg De Jong in zijn rubriek 
‘Een week wereld’ bijna 21 jaar wekelijks wereldpolitiek in bijna 
duizend artikelen. Het vaste ingrediënt was de Koude Oorlog, het 
strategisch en ideologisch conflict dat de Vs en de Sovjet-Unie op 
wereldschaal uitvochten op het scherpst van de snede. In de eerste 
jaren was De Jongs column nog een collage van vooral feitelijke ge-
beurtenissen geweest waarin hij zijn lezers bijpraatte over drie tot 
vier afzonderlijke thema’s of landen. Na enkele jaren had hij een 
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consistente aanpak ontwikkeld door steeds een actualiteit uit het 
wereldnieuws te bespreken. De Jong vond het geen nadeel dat hij 
niet veel anekdotes kon aanhalen en geen veldwerk verrichtte, waar-
door hij maar weinig persoonlijke indrukken kon toevoegen. ‘Ik heb 
het idee dat reizen [om met politici te spreken] me zou afleiden’, 
evalueerde hij in 1993. ‘Het zou het gehele beeld van waaruit ik sprak 
vertroebelen.’13 

De historicus Ger Harmsen herkende in De Jong in 1969 een 
‘verblinde Koude-Oorlogsideoloog’ en een ‘ideologisch bevange-
ne’.14 Die kwalificatie is niet van toepassing op zijn wetenschappelij-
ke oeuvre. De Jongs journalistieke werk was in en na de oorlog po-
litiek-ideologisch geladen, waarbij De Jong aanzienlijk minder links 
was georiënteerd dan Harmsen. Louter verblind was De Jong niet; 
hij koos partij uit persoonlijke overtuiging. De columnist streefde 
geen onpartijdig beschouwend perspectief op de actuele wereldpo-
litiek na. ‘Je spreekt vanuit een bepaalde visie. En daarvan hoopte 
je het Nederlandse volk te overtuigen. Objectiviteit bestaat niet.’15 
De Jong participeerde in het politiek-ideologische debat met een 
journalistieke mix van actueel wereldnieuws, historische achtergron-
den en politieke overtuiging. Hij baseerde zich op louter westerse 
bronnen, temeer waar het communistische landen betrof die in zijn 
ogen slechts waardeloze en verachtelijke propaganda in de media 
verspreidden. Hij had geen wetenschappelijke pretenties en raad-
pleegde vrijwel geen bronnen of secundaire literatuur. Zijn columns 
behoren tot zijn vluchtig geschreven journalistieke oeuvre en zijn 
geen bijdrage of aanzet tot eigentijdse geschiedschrijving geweest. 
Theoretische beschouwing en diepgravende analyse ontbreken in 
zijn betoog.

De Jong was een typisch representant van de oorlogsgeneratie die 
de geallieerde grootmacht Amerika en zijn strategische bondgenoot 
Engeland onvoorwaardelijk steunde. Zijn geharnast atlanticisme was 
tot 1965 mainstream in de Nederlandse verzuilde pacificatiepolitiek, 
waar strijdpunten binnenskamers werden beslecht.16 ‘De wezenlijke 
belangen van de Vs en van West-Europa vallen samen’, poneerde De 
Jong in 1962 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. ‘We zitten in 
hetzelfde schuitje. Me dunkt, wanneer we nuchter kijken naar wat 
in de afgelopen twintig jaar is geschied en naar wat de wereld van 
vandaag nog aan dreigingen bevat, dan moet het denkbeeld dat wij 
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in West-Europa weer een eigen weg zouden gaan, afgewezen worden 
als een gevaarlijke en zinloze verleiding.’17 

De wedijver tussen de twee supermachten in de Koude Oorlog 
maakte ‘de wereld simpel’, evalueerde De Jong in 1993. Zijn stabiele 
wereldbeeld maakte geen ontwikkeling door. In zijn column in Vrij 
Nederland bevestigde en herbevestigde hij 21 jaar lang de veiligheids-
garantie van de Pax Americana. Hij was geen duif, maar een havik 
onder Koude-Oorlogspropagandisten. Waarschuwing en verma-
ning waren zijn wapens. Als de dreiging uit communistische hoek 
vervaarlijk opliep en de strijdvaardigheid moest worden verhoogd, 
sprak De Jong namens de verzetshelden die in ’40-’45 hun leven 
hadden geofferd voor de vrijheid van het Nederlandse volk.18 

Zijn bijdragen ondervonden in eigen socialistische zuil vrijwel 
geen (openlijke) oppositie – met uitzondering van de CPN, die De 
Jong als NaVO-paladijn tot de klassenvijand rekende, maar zelf van-
wege zijn door Moskou ingefluisterde propagandapolitiek geïso-
leerd stond. Het liet De Jong Siberisch koud dat communisten hem 
voor ‘tovenaar’ en ‘mijnheer de geschiedverdraaier’ uitmaakten.19 
Hij voelde zich geen stroman van Washington, maar vertolkte de 
politiek-militaire ideologie van de geallieerde supermacht uit eigen 
overtuiging. Bij Radio Oranje had zijn activistische journalistiek in 
dienst gestaan van de geallieerde eindoverwinning. Nu de oorlog 
was beëindigd, stond zijn geëngageerde journalistiek in dienst van 
de broodnodige NaVO-veiligheidsgarantie.

Medio 1960 vatte Meulenhoff, de uitgever van zijn in 1953 goed 
verkochte dissertatie, het idee op een bloemlezing van De Jongs bui-
tenlandoverzichten uit te geven. Hoofdredacteur Smedts regelde dat 
de directie van Vrij Nederland de publicatierechten vrijgaf. De bun-
del met een veertigtal geselecteerde artikelen, gerubriceerd in enkele 
hoofdthema’s, lag jaarlijks in de drukke decembermaand in de etala-
ge als de boekhandels hun grootste omzet draaien. Vlak voordat het 
deeltje begin december naar de drukker ging, schreef De Jong een 
jaaroverzicht dat in enigszins bekorte versie ook in de laatste week 
van het jaar in Vrij Nederland verscheen.20 Meulenhoff bracht de eer-
ste pocket De wereld van 1961 een kwartaal eerder uit dan de eerste 
pocket van De Bezetting die uitgeverij Querido in april 1961 publi-
ceerde. De wereld van 1962 liftte weer mee op dit succes door op de 
flaptekst te verwijzen naar de presentator van de televisiedocumen-
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taire.21 De Jongs repackaged content was in boekvorm voor iedereen 
bereikbaar en de beide goedkope pocketseries behaalden imposante 
verkoopcijfers. De wereld van … werd voortgezet tot 1968 en telt als 
serie negen deeltjes. 

Aangezien De Jong in de jaren vijftig en zestig frequent op de 
VaRa- en Nts-televisie te zien was en te lezen in Vrij Nederland is 
hem een grote publiciteitsmacht toegekend. Toch was dit slechts be-
perkt het geval. De twee pocketseries illustreren echter dat De Jong 
in het maatschappelijk debat een opinion leader was op slechts twee 
terreinen: de wereldpolitiek en de geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog. Hij was geen public intellectual die zijn mening in de pu-
blieke media ventileerde over elk denkbaar thema. Zijn journalistiek 
in de jaren vijftig en zestig – De Bezetting kan in dit opzicht zeker 
als journalistiek product worden gezien – passen in de toen gang-
bare opvatting van het trusteemodel, ook wel ‘injectienaaldtheorie’ 
genoemd.22 Massamedia maakten deel uit van een ‘verkondigingcul-
tuur’ waarin opiniemakers een gewillig en ontvankelijk publiek als 
door een infuus een mening toedienen. De Jong beschouwde het als 
zijn taak burgers voor te lichten en uit te leggen ‘welke richting de 
wereld uitging’. Zijn vertrouwenwekkende opinie diende verdeeld-
heid weg te nemen en een veilig gevoel te creëren.23 ‘De grote massa 
ging min of meer denken als ik’, vatte De Jong zijn journalistieke 
leiderschapsfunctie op. ‘Ik kreeg mensen in een richting waar ze 
misschien ook uit zichzelf waren gekomen, maar dan zonder scherp 
bewustzijn van hetgeen in de wereld speelt.’24

De Jong wierp zich op als vox populi, stem des volks. Hij han-
teerde de geaggregeerde definitie van de publieke opinie als de som 
van alle individuele meningen van de burgers.25 Hij verwoordde wat 
het volk in meerderheid dacht en baseerde zich daarbij op cijfers uit 
publieke opiniepeilingen. Soms voerde hij de gangbare mening op 
als zelfstandig handelende actor, steunend op zijn kennis uit kranten 
en zijn eigen inschattingsvermogen. ‘Volkeren zijn net als mensen. 
[…] Ze hebben vaak […] een kort geheugen.’26 Het ‘democratisch 
bewustzijn’ van zijn lezers en kijkers diende versterkt te worden door 
hen voortdurende te bevestigen in het vertrouwen dat gekozen poli-
tici uitstekend in staat waren hun kiezers te leiden. 

Aan De Jongs paternalisme lag een pessimistisch mensbeeld ten 
grondslag. ‘Ik ben pessimist, maar realist. De mens is tot het kwade 
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geneigd. Je hebt dus mensen nodig die het vertrouwen erin houden. 
Die geloven dat de enigszins verstandige personen die ons leiden niet 
tot de gekste dingen in staat zijn.’ Kwaad dient met machtsvertoon 
te worden bestreden. De politieke elite moet ‘de grote richtlijnen, de 
grote morele wetten’ handhaven. ‘Zonder die wetten kunnen men-
sen niet leven. [Dan worden ze] geen beesten, veel erger nog: ze wor-
den barbaren.’27 Hij simplificeerde de complexe wereldorde tot een 
beperkt gelaagde historische werkelijkheid om de vele brandhaarden 
in de wereldpolitiek begrijpelijk te maken voor de lekenlezer. De 
Jongs wereldleiders kampten niet met de druk van een machtig lob-
bycircuit of opkomende belangengroepen. Democratisch verkozen 
machthebbers vertolkten eenvoudigweg de mening van het kiezers-
volk. Het politieke speelveld in de buitenlandrubriek bleef beperkt 
tot drie krachten: het volk (lees: de publieke opinie), volksvertegen-
woordigers en regeringsleiders.28 

De buitenlandcolumnist waarschuwde onophoudend voor de 
kwaadaardige Russische machthebbers. Stalin (tot 1953), Malenkow 
(tot 1953) en Chroestjow (tot 1964) waren ‘geslepen berekenaars bij 
wie de gehechtheid aan het eigen land voorop stond’.29 ‘Inschikke-
lijkheid, verdraagzaamheid – dat zijn niet de eigenschappen waar 
de communisten in uitblinken.’30 De communistische leiders waren 
ondanks hun propaganda niet uit op een treffen met het machtige 
Westen, stelde de volksopvoeder zijn publiek gerust. ‘De commu-
nistische macht is aggressief ’ als het om invloedssferen gaat. ‘Ik zeg 
niet: oorlogszuchtig want ook zij wil een grote oorlog juist uit de 
weg gaan.’31

De leiders van supermacht Amerika waren De Jongs helden. 
Harry Truman had aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een 
‘immens zwaar besluit’ genomen om de kernbom op Japan te gooi-
en. ‘Eén man moest zeggen: ja of neen. […] Wanneer u daar liever 
niet voor gesteld wordt, kan ik U maar één raad geven: richt uw 
leven zo in dat U niet president van de Verenigde Staten wordt.’32 
De Jong mocht begin 1947 op de VaRa-radio nog hebben laten door-
schemeren dat de Marshallhulp als Amerikaanse machtspolitiek 
begrepen kon worden, vanaf de jaren vijftig kwamen hierover van 
zijn kant louter loftuitingen. Amerika’s geloof in het ideaal van de 
Verenigde Naties was groots en de Marshallhulp genereus. ‘Aan de 
oprechtheid van Trumans bedoelingen hoeft men niet te twijfelen.’33 
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De Jong was dankbaar voor ‘de hulp die wij van ’48 af met name 
door het Marshallplan van de Vs hebben gekregen – hulp die koste-
loos geboden werd tot een totaal van 17 miljard dollar’.34 

De Jong beging geen gewaagde toekomstvoorspellingen meer, 
tot hij vanaf 1965 tot begin 1967 de Amerikaanse superioriteit in de 
Vietnamoorlog, zoals velen, langdurig zou blijven overschatten. Zijn 
geloof in maatschappelijke wetmatigheden was in de oorlog teloor-
gegaan. In zijn jaaroverzicht van 1948 verwoordde hij jongiaans: ‘Ze-
kerheden kent de maatschappijwetenschap niet, wel kan zij bepaalde 
waarschijnlijkheden formuleren, waarschijnlijkheden die uiteraard 
de mogelijkheid dat het onwaarschijnlijke gebeurt, insluiten.’35 

Als naoorlogs politiek commentator hanteerde hij alleen geclau-
suleerde voorspellingen, een stijlelement om de spanning van de 
lezer vast te houden. Zo eindigde hij zijn artikel over de Amerikaan-
se verkiezingen van november 1960 met een cliffhanger: ‘Vermoede-
lijk staat Nixon er sterker dan Kennedy voor, [maar] er kan nog veel 
gebeuren dat het beeld totaal verandert.’36 Dat gebeurde zes weken 
later in de Amerikaanse televisiedebatten. ‘Wel – het beeld is veran-
derd. Er heeft zich een merkwaardige ommekeer voorgedaan. De 
onbekende Kennedy is een nationale figuur geworden.’37 Hij wenste 
de veelbelovende president ‘alle kracht’ toe bij zijn ambtsaanvaar-
ding. ‘Zijn welslagen zal het onze zijn.’38 

Vergoelijkend deed hij verslag van de mislukte landing van de 
door zijn meest favoriete president gesteunde opstandelingen in de 
Varkensbaai op 17 april 1961. De president was nog maar drie maan-
den aan de macht en had met deze ‘enorme gok’ gehoopt dat de be-
volking in opstand zou komen tegen het totalitaire regime. De Jong 
constateerde echter dat Castro ‘steviger in het zadel [zit] dan ooit’. 
De Vs hadden ‘tijdelijk veel van de goodwill […] verloren die ze op 
zichzelf verdienen’, terwijl de Sovjet-Unie ‘tijdelijk goodwill wint die 
ze niet verdient’. Het viel De Jong zwaar deze balans te moeten op-
maken ten nadele ‘van een volk als het Amerikaanse waarmee wij, 
zover wij vooruit kunnen zien, hecht verbonden zijn. […] U had 
recht op een onomwonden mening. Die heb ik U gegeven.’39 Toen 
Kennedy op 20 januari 1962 een jaar in functie was en het toppunt 
van zijn populariteit bereikte, haalde De Jong enthousiast een uit-
spraak uit zijn State of the Union aan: ‘De Atlantische Gemeenschap 
groeit niet als een vulkanische berg door één machtige explosie maar 
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als een koraalrif uit de zich opstapelende activiteit van allen.’ 40

Voor zover er een tendens in het Koude-Oorlogsdenken van De 
Jong valt te ontdekken, gebeurde dit in de jaren van de langzaam 
intredende dooi na de Cubacrisis. Het vertrouwen dat het westelijk 
kamp zou overwinnen nam toe. In januari 1962 schreef de Vrij Ne-
derland-buitenlandcommentator: ‘We zien nu dat zich bij ons in de 
Westelijke wereld een groeiende eendracht baan breekt – o, ik weet 
wel: met eindeloos veel moeilijkheden en tegenwerkingen en tegen-
slagen, maar de richting is onmiskenbaar. De communisten in alle 
landen zien met verbijstering (al geven ze dat niet toe) dat hun inter-
nationale eendracht, d.w.z. een wezenlijk element van hun wereld-
beeld, compleet aan scherven ligt.’41 In 1967 verkondigde hij dat de 
Vs ‘naar mijn mening terecht, de verwachting [koesteren] dat zij op 
den duur in Oost- en Zuid-Azië een soortgelijke defensieve alliantie 
zullen weten te scheppen als waarmee zij in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog de veiligheid in West-Europa gewaarborgd hebben’.42 
Zijn westers superioriteitsdenken gaf hem in dat de Sovjet-Unie uit-
eindelijk wel bakzeil moest halen voor de Amerikaanse overmacht.43 
Onvoorwaardelijke steun aan de Amerikaanse containmentpolitiek 
bracht dit moment naderbij. 

De Jongs visie op de derde wereld was eveneens doortrokken 
van dit vooruitgangsgeloof zoals dit door de Amerikaanse ontwik-
kelingseconoom W.W. Rostow begin jaren vijftig was uitgedragen. 
Er gloorde een hoopvolle toekomst voor ontwikkelingslanden die 
de westerse visie overnamen. Waar nodig pookte de buitenland-
commentator ook in Nederland het arbeidsethos op. In 1957 werd 
de Deltawet aangenomen, een stimulans voor de gewone man om 
‘harder aan te pakken’. ‘Uit vrije wil’, wel te verstaan, omdat wij ‘als 
gemeenschap offers gaan brengen die in de [communistische] syste-
men van dwang van bovenaf worden opgelegd’.44 

De Jong wist zich in zijn gelijk bevestigd door de niet-aflatende 
economische bloei die de westerse wereld van 1950 tot 1973 door-
maakte onder een haperend, maar toch succesvol verlopend poli-
tiek-economisch eenwordingsproces in EEG-verband. Het bewees 
‘de levenskracht, […] de vitaliteit van onze Westelijke wereld’.45 De 
Jong geloofde in de transformatie van de Europese landen tot bur-
gerstaten, waar economische groei en sociaal welzijn belangrijker 
waren dan louter militaire macht. 
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de Jong verSuS de gideonSBende

Halverwege de jaren zestig gistte het bij Vrij Nederland. Hetzelfde 
linkse journaille dat begin 1965 zijn Bezetting had bekritiseerd en 
aan De Jong-bashing was gaan doen, nam de leiding over bij het 
aloude verzetsblad. Smedts trok een nieuwe lichting getalenteerde 
jonge redacteuren aan die hij onder meer scoutte bij Propria Cures. 
Eén daarvan was Rinus Ferdinandusse, die al in 1959 in dienst was 
gekomen en inmiddels adjunct-redacteur was geworden. De trots-
kist Igor Cornelissen kwam in 1964 over van Het Vrije Volk. In 1965 
traden Joop van Tijn en Martin van Amerongen toe. In januari 1966 
stapte Jan Rogier over van de toen nog katholieke Volkskrant. Vooral 
het duo Ferdinandusse-Van Tijn vormde als Propria Cures-vrienden 
een hecht koppel. In 1969 zouden zij de dienst gaan uitmaken bij 
Vrij Nederland.46 

Aanvankelijk kon De Jong de bijdrage van Ferdinandusse aan het 
spraakmakende satirische VaRa-televisieprogramma Zo is het toeval-
lig ook nog eens een keer nog wel waarderen, maar dat duurde niet 
lang.47 De nieuwlichters vonden in De Jong als propagandist van de 
Koude Oorlog uit eigen stal de aangewezen figuur om zich tegen af 
te zetten. De Jongs ‘pro-Amerikanisme’ was een ‘Fremdkörper’ in 
hún krant.48 Zij hadden een wereld te winnen en De Jong een bui-
tenlandrubriek te verliezen. Trammelant bracht free publicity voor 
de nieuwe redactionele lijn. Polarisatie was het nieuwe wapen in de 
socialistische politiek, tegenstellingen dienden op de spits te worden 
gedreven. Bibeb (Lampe-Soutdijk), die vrijwel even lang deel uit-
maakte van de vaste staf als De Jong, bewoog mee met deze nieuwe 
journalistieke lijn. Zij volgde het advies van Ferdinandusse op door 
een aantal door Smedts aangedragen personen niet te interviewen.49 

De nieuwe redactieleden belichtten de Haagse landelijke politiek 
door het verslaan van rellen en demonstraties in de Amsterdamse 
binnenstad.50 Provo kraaide dat de onrust van Amsterdam ‘het we-
reldprobleem in een glazen stuiter’ weerspiegelde.51 Nieuw Links 
presenteerde zich in oktober 1966 als radicale vernieuwingsbeweging 
binnen de PvdA en doorbrak de programmatische starheid die de 
partij sinds haar oprichting had gekend. Smedts bleef op afstand en 
hulde zich in een beschouwende niet-mening over deze ontwikke-
lingen. Het ontbrak de voormalige verzetsheld in de ogen van de 
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jongere redacteuren aan politieke strijdbaarheid. Zijzelf bestreden 
elke partij die rechtser was dan het links-liberale D66 en stemden 
zelf overwegend linkser dan de PvdA. Hun favoriete partijen waren 
de PsP, een pacifistische afsplitsing van de PvdA uit 1957, en de in 
april 1968 opgerichte PPR, een radicale splinter van de kVP. De CPN 
bleef geïsoleerd.52

Het nogal onbetekenende en ietwat ingedutte weekblad ging met 
de radicale koers van de jonge redacteuren een ongekende bloeipe-
riode tegemoet. Er waren abonnees die opzegden, maar er kwamen 
veel meer nieuwe lezers bij. In 1965 schoot het abonneebestand om-
hoog van 25.500 naar 30.121.53 Smedts passeerde al snel de 40.000 
abonnees, het maximum dat De Jong in 1954 haalbaar had geacht.54 
In 1967 waren er 70.000 vaste lezers en Vrij Nederland groeide in de 
jaren zeventig door tot het op één na grootste opinieblad van Neder-
land na Elsevier. Tegelijkertijd raakte Het Parool vervreemd van de 
jongerencultuur. Het miste de aansluiting op de nieuwe tijd en werd 
een conservatief blad.55 Het zorgenkindje Vrij Nederland, dat onder 
de hoede van Het Parool net had kunnen overleven, streefde zijn 
grote broer voorbij die een marginale krant dreigde te worden. De 
Jong had zich altijd sterk met Het Parool verbonden gevoeld en hem 
overkwam ditzelfde probleem binnen Vrij Nederland. Hij bleef als 
bijna alwetende columnist in zijn buitenlandoverzicht voorschrijven 
wat lezers dienden te weten of denken, terwijl deze abonnees van het 
eerste uur nu juist erodeerden.56

Eind 1965 clashten De Jong en de jonge redacteuren voor het 
eerst over de zittende president Lyndon Johnson die op 3 november 
met een klinkende overwinning de verkiezingen won van zijn con-
servatieve rivaal de Republikein Barry Goldwater. Deze liberale De-
mocraat was naar de mening van de redacteuren nog veel te rechts. 
Hoofdredacteur Smedts hield de middenkoers en schetste een week 
later een tweezijdig beeld onder de titel: ‘Zorgen en vreugde in Ame-
rika’. De Jongs enthousiast onthaal van de nieuwe president in dat-
zelfde nummer ging gepaard met een waarschuwing aan zijn lezers: 
‘Laten zij die de Amerikaanse politiek bestrijden zich bewust blij-
ven van de consequenties.’ De cartoons van politiek tekenaar Wil-
lem van Malsen brachten echter een heel andere boodschap over. 
Van Malsen tekende Johnson bij het uitspreken van zijn State of the 
Union op 22 januari 1966 in zijn blote kont terwijl de president dol-
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larbiljetten poept. Zijn voorganger Leo Jordaan – met wie De Jong 
al voor de oorlog bij De Groene Amsterdammer vruchtbaar had sa-
mengewerkt en die in de zomer van 1961 was gepensioneerd – vond 
de nieuwe lichting jonge redacteuren maar ‘felle naturen’.57 

De biljartvrienden Igor Cornelissen en Martin van Amerongen 
hadden later hun bedenkingen tegen deze luidruchtige groep waar 
zijzelf deel van uitmaakten; ze waren ‘hautain, elitair, narcistisch, ui-
terst zelfverzekerd en arrogant’.58 De opstandelingen fungeerden als 
gideonsbende die in een sfeer van georganiseerd wantrouwen doel-
bewust conflicten uitlokte. Smedts diende zich te verantwoorden 
waarom de bijdragen van De Jong en binnenlandredacteur Ekker 
altijd ongewijzigd geplaatst moesten worden.59 Als hij dat niet goed-
schiks deed, dan moest het maar kwaadschiks gebeuren. Van Tijn 
liet in een redactievergadering losjes vallen dat her en der het gerucht 
ging dat deze twee oudgedienden Vrij Nederland spoedig zouden 
verlaten, maar dat de hoofdredacteur dit verhinderde. Smedts had 
altijd met zachte hand leidinggegeven, maar maakte korte metten 
met deze provocatie.60 De hoofredacteur kende dit zogenaamde ge-
rucht niet en wilde er ook niets over weten. Zijn redactioneel motto 
was diversiteit in socialistische kring: zijn Vrij Nederland fungeerde 
als platform dat uiteenlopende meningen samenbracht.61 Met deze 
zelfverkozen mission impossible trachtte hij het onverzoenlijke te ver-
zoenen en plaveide hij de weg die tot zijn eigen val zou leiden.

 De Jong ontweek stelselmatig elke confrontatie met de gide-
onsbende die de druk op Smedts bleef opvoeren.62 Een onbekende 
student uit de kring van Ed. Hoornik, Harry Mulisch en Han Lam-
mers, die Loe de Jong als rechtsgezind hekelden, bood twee proef-
stukken ter vervanging van De Jongs buitenlandrubriek. Smedts 
schoof ze onder zijn vloeiblad, de beruchte stapel afgewezen kopij 
die aan het eind van de week in de papierbak belandde.63 Han Lam-
mers haalde deze Theo Stibbe naar De Groene Amsterdammer en 
stelde Smedts voor of hijzelf niet wekelijkse een rubriek voor Vrij 
Nederland mocht schrijven.64 De hoofdredacteur gaf hem toestem-
ming een eerste artikel te plaatsen over Vietnam, het pressiemiddel 
bij uitstek tegen het establishment. Lammers eiste echter dat zijn ar-
tikel ‘Een week wereld’ van De Jong zou vervangen, waarna Smedts 
hem de deur wees.65

De Jong was zijn belagers een stap voor toen hij in september 
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1967 als buitengewoon hoogleraar in Rotterdam werd geïnaugu-
reerd. Hij wenste zijn hoogleraarstitel niet te voeren, omdat hij de 
afstand tot zijn publiek niet wilde vergroten.66 Hij kon in de escale-
rende antiautoritaire maatschappelijke atmosfeer maar al te gemak-
kelijk het stigma opgedrukt krijgen van een academisch geleerde in 
een ivoren toren. Bij zijn kopij van die week voegde hij een begelei-
dend briefje aan de redactie met de nadrukkelijke instructie geen 
wijzigingen aan te brengen ‘in de tot dusver ten aanzien van mij ge-
bruikte titels’. Hij had voorzien dat de redactie in de rubriekskader 
‘professor dr. L. de Jong’ zou vermelden.67 Als hij achteraf bezwaar 
zou maken tegen deze sardonische grap was de schade al ontstaan en 
had de gideonsbende doodleuk geveinsd dit met de beste bedoelin-
gen te hebben gedaan. Vrij Nederland was immers apetrots dat hun 
vaste commentator tot dit hoge ambt was geroepen. 

De Jong bezocht elk jaar de nieuwjaarsreceptie waarbij Smedts 
in een korte toespraak terug- en vooruitblikte. Hij en de jonge re-
dactieleden wisselden geen nieuwjaarswensen uit. Er werd onderling 
getutoyeerd, maar De Jong converseerde afgemeten. De politie-
ke actualiteit en privézaken meed hij.68 De Jong vertrouwde erop 
dat Smedts hem ‘altijd de hand boven het hoofd’ zou houden. Zij 
lunchten twee keer per jaar in een restaurant aan het Rembrandt-
plein. Hij nam Smedts onlesbare drankzucht en onvoorwaardelijke 
trouw aan de roomse moederkerk op de koop toe. Diens relatie met 
de veel jongere Joske Krause, de vrouw van de eind 1960 overleden 
hoogleraar Politicologie Jan Barents, kon zijn goedkeuring evenmin 
wegdragen. Smedts was begin jaren zestig van zijn eerste vrouw ge-
scheiden en Krause was bij hem ingetrokken.69

Ondanks hun verschillende levensstijl was er discussiestof te over. 
De Jong had respect voor de verzetsactiviteiten van Smedts die twee-
enhalf jaar geïnterneerd was geweest en zijn doodvonnis ternauwer-
nood had overleefd.70 Hij vond diens De lange nacht over zijn ver-
zetsverleden een ‘voortreffelijk boek’ waaraan hij gegevens ontleende 
die hij nog niet kende. ‘Er waren maar weinig boeken die jonge 
mensen zo sterk het gevoel konden geven van “zo was het dus”.’71 
De Jong raakte dankzij Smedts ook beter ingevoerd in de katholieke 
levens- en zienswijze. Bovenal deelden zij hun interesse in de PvdA 
en de politiek. Smedts was als hoofredacteur ingevoerd in de laatste 
ontwikkelingen. Zij spraken over het wel of niet gratiëren van de 
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Drie van Breda, en De Jong deed ongetwijfeld een goed woordje 
bij prins Claus over Smedts die hem in Nieuwspoort een keer de 
hand had mogen schudden.72 Claus woonde in het najaar van 1968 
een redactievergadering van Vrij Nederland bij als onderdeel van zijn 
inburgeringsprogramma. Het gonsde tevoren van ‘sicke grappen’ op 
de redactie op Raamgracht 4; ‘zou hij meezingen als we het Horst 
Wessellied inzetten?’73 De Jong complimenteerde de hoofdredacteur 
dat hij de druk van zijn opstandige redactie ‘heel flink’ weerstond, 
maar Smedts klaagde dat het gejen van de redactie hem zwaar viel.74

SPliJtzwAm vietnAm

De Jong had in zijn buitenlandrubriek in Vrij Nederland steeds ver-
meden zich te mengen in discussies over het actuele buitenlands 
beleid. Hij schreef over de internationale politieke wereldorde. De 
enige keer dat hij zich expliciet over een netelig onderwerp in de 
Nederlandse politiek had uitgesproken, was in het kerstnummer van 
1948, waarin hij de Tweede Politionele Acties in Nederlands-Indië 
had bekritiseerd.75 Toch was het onomkoombaar dat De Jong ander-
half decennium later als buitenlandcommentator werd meegezogen 
in wat ook wel de ‘verbinnenlandisering van de buitenlandse poli-
tiek’ is genoemd, het heftige maatschappelijk debat over de Vietna-
moorlog. Deze oorlog groeide wereldwijd uit tot een van de meest 
besproken thema’s in de media en tastte de Atlantische consensus 
aan in de Nederlandse buitenlandse politiek. Deze fungeerde over-
al in het land als splijtzwam, niet in het minst tussen De Jong en 
de radicale redactie. De buitenlandredacteur stond als oudgediende 
alleen in zijn onvoorwaardelijke steun aan Nederlands belangrijk-
ste bondgenoot.76 In alle overige artikelen in Vrij Nederland viel het 
tegenovergestelde over Vietnam te lezen van wat De Jong op pagina 
2 schreef.77

De Jongs positie in deze Vietnamcasus wordt in deze en de vol-
gende paragraaf geanalyseerd. Het illustreert bij uitstek hoe De 
Jongs gevestigde positie als buitenlandcommentator afbrokkelde. 
In de voorgaande twee decennia had De Jongs buitenlandcolumn 
vanzelfsprekend beantwoord aan de paternalistische, naïef roman-
tische voorstelling van het trusteemodel. Die benadering was echter 
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in de jaren zestig achterhaald geraakt en werd door de gideonsben-
de als oubollig afgedankt. De publieke opinie hield op een statisch 
begrip te zijn dat als zelfstandige entiteit werd gezien. Aspecten als 
betrouwbaarheid, representativiteit en validiteit, die een rol spelen 
bij de vaststelling van de publieke opinie, worden bestudeerd in de 
sociale wetenschappen, en daar had De Jong weinig belangstelling 
voor. Nieuwe inzichten verdrongen zijn monolithische visie.78 An-
ders dan vaak is verondersteld, pikte De Jong de signalen van deze 
veranderende tijdgeest echter wel degelijk op. In deze Vietnamcasus 
zal blijken dat hij zijn mening nuanceerde zonder concessies aan zijn 
overtuiging te doen. 

De Jong had in de al sinds de Tweede Wereldoorlog woedende 
Vietnamoorlogen nooit een antikoloniale onafhankelijkheidsstrijd 
willen herkennen. Hij zag slechts communistische agressie van ge-
indoctrineerde Noord-Vietnamezen die hun vredelievende broeder-
volk in het zuiden bedreigden.79 ‘Guerrilla’s vechten in hoofdzaak 
met Amerikaanse wapenen van overlopende militairen. Dit is het 
klassieke symptoom van een verrot systeem’ schreef hij begin 1964 
in zijn eerste artikel over Vietnam.80 De Jong had wel steeds positief 
geschreven over de nationale vrijheidsstrijd van voormalige kolonies 
als India en Indonesië die werden geleid door min of meer democra-
tisch burgerregeringen. Vietnam viel echter onder de door president 
Eisenhower in april 1954 afgekondigde dominotheorie.81 Frankrijk 
had dat jaar de koloniale strijd in Indochina opgegeven, waardoor 
Ho Tsji Minh zijn communistische dictatuur in het noorden kon 
vestigen. Zijn Vietminh steunde de communistische Vietcong-strij-
ders in het zuiden, maar de Amerikanen beschermden dit na het 
vertrek van de Fransen onafhankelijk geworden Zuid-Vietnam om 
te voorkomen dat het op het strijdtoneel als een dominosteen zou 
omvallen en zou worden ingelijfd door het communistische machts-
blok.

Na de val van de in het zadel geholpen katholieke leider Ngo 
Dinh Diem, in november 1963, werd president-dictator gene-
raal-majoor Khan de ‘sterke man’ om de democratie in Zuid-Viet-
nam van hogerhand in te voeren. De Jong liet de corruptie van deze 
regiems echter onbesproken en was dus ook niet in staat de maat-
schappelijke onlusten van studenten en boeddhisten in het Saigon 
van augustus 1964 te verklaren. ‘Wensen verontwaardigde volksmas-
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sa’s, gehecht aan de democratie een energieker oorlogvoering? Of 
hebben zij het einde willen bevorderen van een oorlog die zwaar 
op het land drukt?’, giste hij.82 Natuurlijk creëerden aanhoudende 
staatsgrepen van lokale claques chaos in Zuid-Vietnam, maar Ho 
Tsji Minh zou helemaal niets van de democratie overlaten.83

In de loop van 1965 groeiden de maatschappelijke protesten tegen 
de Amerikaanse bombardementen, maar De Jong nam het krachtig 
voor hen op: ‘Laten diegenen die de Amerikaanse politiek bestrijden, 
zich bewust blijven van de consequenties van de politiek van toegeef-
lijkheid die zij, bewust of onbewust, voorstaan.’84 Noord-Vietnam, 
Laos, Cambodja en Thailand konden meeprofiteren van de hulp- en 
ontwikkelingsprogramma’s in het Mekong-stroomgebied, zoals ‘de 
elektrische centrales die de Verenigde Naties daar bouwden’.85 Pre-
sident Johnson wilde vrede en opbouw in heel Zuidoost-Azië, maar 
spelbreker Ho Tsji Minh weigerde te onderhandelen.86 ‘Neutralisatie 
van Zuid-Vietnam’ was de Amerikaanse missie. ‘Daar zal toch eens, 
wil men groter rampen voorkomen, over gesproken moeten wor-
den’, verzuchtte De Jong.87 

De Jong analyseerde geen oorlogsconflict, maar beschreef het 
oorlogsverloop. De Amerikaanse strijdkrachten vingen ‘de zwaarste 
aanvallen van de Vietcong op’, waarna de Zuid-Vietnamezen het 
land van communistische smetten dienden te zuiveren.88 In maart 
1965 noemde De Jong het gebruik van Amerikaans gifgas ‘een pu-
blieke blunder van de eerste rang’, omdat het ‘geen gevoelens van 
loyaliteit jegens de partij die men steunt, wekt’.89 Op 19 mei sprak 
hij daarentegen van ‘een zekere terughoudendheid’ die de Amerika-
nen bij de hervatte luchtaanvallen in acht dienden te nemen.

De Jong veronderstelde in het voordeel van de Amerikanen als 
hij niet goed geïnformeerd was. De bombardementen hadden geen 
‘zichtbaar militair effect’ gehad, maar ‘men mag wel aannemen dat 
er zoveel bruggen en wegen vernield zijn dat de bevoorrading van 
de Vietcong, voor zover die vanuit Noord-Vietnam geschiedde, er 
hinder van ondervonden heeft’.90 Johnson hield zich aan ‘beperkte 
oorlogshandeling’ om China en Rusland niet te provoceren.91 Ame-
rikaanse soldaten zouden de bestandslijn van de 17de breedtegraad 
niet overschrijden.92 De consequenties van een langdurige oorlog 
zijn ‘in Washington overwogen en aanvaard’.93 

Zondagavond 20 juni 1965 versloeg De Jong de Vietnamoorlog 
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op televisie. Hij had willen uitspreken dat ‘in ons eigen land ver-
ontrusting wordt gestimuleerd door allerlei communistische en pa-
cifistische acties’, maar hij schrapte die zin in zijn script.94 In plaats 
daarvan richtte hij zijn pijlen op China waar een ‘evangelie van col-
lectieve haat’ werd gepredikt ‘zoals de wereld zelden aanschouwd 
heeft’. Hij stelde gerust dat het communistische gevaar niet groot 
was: ‘de Russen willen niet en de Chinezen kunnen niet’. Niettemin 
voorzag hij dat de ‘strijd in Vietnam nog lang, misschien heel lang 
zal duren en mijn persoonlijke verwachting is (meer kan ik natuur-
lijk niet uiten) dat de Amerikanen er meer zullen bereiken dan de 
pessimisten vandaag de dag menen’.95

Vrijdagavond 29 oktober 1965 werd in de Beurs van Berlage een 
teach-in belegd waar De Jong Amerika zou verdedigen. Er hing een 
gespannen sfeer in de afgeladen volle zaal. Harry Mulisch ontwaarde 
her en der bVD-rechercheurs en politie in burger.96 Joop van Tijn 
trad op als voorzitter en kort tevoren had De Jong gevraagd wat hij 
die avond ging zeggen. ‘Hetzelfde als altijd’, had deze daarop kor-
taf geantwoord. Dat zou uitdraaien op tomaten gooien, schatte Van 
Tijn in. ‘Dat hoop ik ook’, zou De Jong hem hebben toegebeten.97

Amerika heeft ‘ons eruit gehaald in de Tweede Wereldoorlog’, 
betoogde hij die avond. Wist zijn gehoor dat president Kennedy 
de eerste adviseurs naar Zuid-Vietnam had gestuurd? ‘Laat de Viet-
cong-sympathisanten in de zaal, die tegelijk de mensen zijn die Ken-
nedy vaak zo diep vereren, maar de ogen sluiten voor de beslissende 
stap in het Zuid-Vietnam beleid!’ verdedigde hij de Amerikaanse in-
tensivering van de oorlogsinspanningen. Wie ‘overtuigd communist 
is van het Pekingse soort’, ageerde hij, ‘laat die zich keren tegen de 
Verenigde Staten zoals ze in Zuid-Korea [1950-’53], in Japan [1945] 
en op Formosa [1949] een dam hebben opgeworpen om de uitbrei-
ding van het communisme tegen te gaan’. Hij gooide het over de 
persoonlijke boeg. ‘Ik ben van de generatie die bitter geboet heeft 
voor de laksheid van de democratieën in de jaren dertig. Ik ben sinds 
1947-’48 overtuigd voorstander van een zo nauw mogelijk samen-
gaan met de Verenigde Staten.’ Hij eindigde met een morele oproep. 
‘Wie wil opkomen voor democratische vrijheid in onze zin (ook die 
wordt bedreigd!) en wie voor de onterfden van de wereld, bij wier 
hulpverlening wij bitter tekort schieten, de weg naar de democrati-
sche vrijheid wil openhouden, laat die aan de Amerikaanse politiek 
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zijn begrip en zijn steun niet onthouden.’98 
De spreker werd getrakteerd op een massaal fluitconcert.99 Ook 

de volgende spreker, Aldo Hoffman, de voormalig attaché voor 
Amerika in Den Haag, werd weggehoond. In de chaos had echter 
ook applaus geklonken van degenen die De Jong stevig gebarend re-
torisch hadden zien spreken, maar hem niet hadden verstaan. Rond 
middernacht sprak hij op een tweede teach-in in Leiden. De warrige 
discussie die erop volgde, was al evenmin te verstaan geweest. Hij 
kwam pas om halfdrie ’s nachts thuis.100

Dat najaar was De Jong ervan overtuigd dat de Vietcong door 
de oppermachtige Amerikaanse ‘technische superioriteit’ in het 
defensief was gedrongen. ‘De voorspellingen van goed – en soms 
ook minder goed – bedoelende pessimisten werden, niet voor het 
eerst, gelogenstraft.’101 Eind 1965 waren de Amerikaanse uitgaven 
opgelopen tot 6 miljard dollar per jaar, ‘nog niet 1 procent van het 
Amerikaanse nationaal inkomen’. De Koreaanse oorlog had de Vs 
naar verhouding achtmaal zoveel gekost en de Tweede Wereldoorlog 
veertigmaal zoveel, rekende De Jong voor.102

De Jongs mening was conform het standpunt van de PvdA die 
in het voorjaar van 1965 de Amerikaanse Vietnampolitiek had ge-
steund. De Tweede Kamerfractie had op 18 mei nog voor een motie 
gestemd waarin China als agressor werd gehekeld.103 Dat najaar 
begon de mening binnen de partij echter te schuiven en de fractie 
raakte verdeeld.104 Connie Patijn vroeg zich in de vergadering van 
de Kamercommissie Buitenland van 2 december af of de optie van 
Johnson om met Noord-Vietnam te onderhandelen wel een reële 
kans maakte.105

De Jong kwam steeds minder op vergaderingen van de PvdA-bui-
tenlandcommissie. Hij had op 18 mei 1965 verstek laten gaan, omdat 
de hoofdredacteur van de Haagse Courant, Boebie Brugsma, die als 
gastspreker over Vietnam sprak, De Jong in De Gids van een maand 
eerder had uitgemaakt voor ‘rijksbureauvooroorlogsdocumentatie-
televisiekwezel’.106 In januari 1967 was Han Lammers op voorspraak 
van PvdA-fractieleider Gerard Nederhorst toegetreden tot de Bui-
tenlandcommissie om ‘temidden van gespecialiseerde en oudere 
partijgenoten’ van gedachten te wisselen.107 Een week eerder had De 
Jong de degens met hem gekruist in het televisiepanel De Bezetting 
ter discussie.108 Nieuw Links rukte op in de partij. De Jong bezocht 
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de Buitenland Commissie al twee jaar niet meer en vocht zijn stand-
punt over de Vietnamoorlog publiekelijk uit op eigen naam. 

In Vrij Nederland noemde hij de maatschappelijke protestbewe-
gingen ‘zeker goed bedoeld en oprecht gemeend’, maar zij waren 
niet representatief en ‘vormen geen politieke kracht van aanzienlij-
ke of ook maar aanzienlijke groeiende betekenis’.109 In januari 1966 
constateerde hij dat de Amerikaanse publieke opinie nog altijd ‘in 
overgrote meerderheid achter de president’ staat. Binnen enke-
le maanden zouden de Amerikanen 150.000 man versterking naar 
Zuid-Vietnam hebben overgebracht en zou het huidige ‘kritieke 
punt in de Vietnamese oorlog’, die ‘niet eeuwig kon voortduren’, 
worden overwonnen. De Chinezen, ‘die de oorlog à outrance door-
zetten’ zouden worden teruggedrongen, verzekerde De Jong.110 Hij 
was emotioneel zo betrokken en overtuigd van zijn standpunt, dat 
hij zich toch weer liet verleiden tot deze voorspellingen waar hij – 
zoals altijd – weer spijt zou krijgen.

De Vrij Nederland-redactie ontving brieven van lezers die zich af-
vroegen waarom die ‘rechtse bal’ van een De Jong nog werd gehand-
haafd.111 Smedts stipte in zijn redactioneel commentaar voorzichtig 
de interne verdeeldheid aan tussen de pro-Amerikaanse columnist 
De Jong versus de rest. Sommige briefschrijvers hadden forse kritiek 
op De Jong geuit, maar er waren ook ‘talloze lezers’ die zijn werk 
bewonderden. De hoofdredacteur trok een vergelijking met Die Zeit 
en de links-radicale New Statesman, waar de meningen op de redac-
tie net zo goed botsten.112 Zijn voorstelling van zaken was al te fraai. 
Bij Vrij Nederland woedde geen debat, maar werd een stellingenoor-
log uitgevochten.

In februari 1966 beaamde De Jong dat ‘een steeds groter deel van 
de Amerikaanse publieke opinie’ zwaar tilt aan de oorlog die grote 
offers vroeg. ‘Maar wat is het alternatief? Capitulatie? Terugtocht? 
De tegenstander laat geen keus.’113 Hij citeerde The Times die be-
richtte dat volgens Amerikaanse schattingen bij vrije verkiezingen 
in Zuid-Vietnam 10 tot 15 procent voor de Vietcong zou stemmen 
tegenover 40 tot 45 procent die de Vietnamese regering steunde.114 
‘Wie meent dat het de Amerikanen aan krachten en taaiheid schort 
en vooral ook: aan vermogen tot zelfcorrectie, geeft zich aan illusies 
over.’115 

Binnen de PvdA begon het pro-Amerikaanse standpunt scheu-
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ren te vertonen. Partijvoorzitter Sjeng Tans overhandigde op 3 mei 
1966 een brief aan de Amerikaanse ambassadeur William Tyler. Het 
partijbestuur constateerde toenemend verzet van de Zuid-Vietna-
mese bevolking tegen haar regering, hetgeen het oorspronkelijke 
argument om de lokale bevolking te hulp te schieten ondermijnde. 
De PvdA vroeg de regering-Johnson daarom de bombardementen 
te stoppen. Dit verzoek van de regeringspartij stond op gespannen 
voet met het beleid van het kabinet-Cals. Vrij Nederland, Trouw, Het 
Vrije Volk en De Waarheid reageerden positief en de overige kranten 
uiterst negatief. Vier prominente PvdA’ers – Loe de Jong, Ernst van 
den Beugel, Frans Goedhart en Martinus van der Goes Naters (de 
laatste twee waren ook lid van de Kamerfractie) – waarschuwden 
hun partijgenoten tegen deze ‘wankelmoedigheid’ in een gezamen-
lijke artikel in Het Parool. Het communisme diende ‘met kracht’ te 
worden bestreden.116

De door Tans overhandigde brief stond ‘naast de werkelijkheid’, 
oordeelde De Jong in zijn Vrij Nederland-rubriek van 7 mei 1966. 
‘Wenn die Wahl so einfach wäre!’ om de bombardementen eenvou-
digweg te staken, schreef hij hoofdschuddend. De Jong bleef vier-
kant achter de Vietnampolitiek van de Verenigde Staten en het for-
mele PvdA-regeringsbeleid staan.117 De Zuid-Vietnamese bevolking 
had recht op zelfbeschikking, terwijl de Vietcong ‘alleenvertegen-
woordigingsmacht [eiste] met alle-vormen-van-dwang-in-perma-
nentie die dat impliceert’. Ho Tsji Minh dwong de Amerikanen de 
oorlog voort te zetten. Washington liet met zijn bijna half miljoen 
manschappen in Vietnam ‘de miljoenen Zuid-Vietnamezen niet in 
de steek’, al constateerde ook De Jong dat de steun van Johnsons 
achterban smaller was geworden.118

De tweespalt liep dwars door de PvdA heen, maar bracht de rege-
ringscoalitie niet in gevaar. De Tweede Kamerfractie nam de kritiek 
van de brief van het partijbestuur van 3 mei 1966 niet over en de 
PvdA-ministers distantieerden zich van de inhoud.119 In de maanden 
daarna zette de ‘verlinksing’ binnen de PvdA ten opzichte van de 
confessionele partijen door en dat leidde tot een herzien partijstand-
punt inzake Vietnam. De tijden van weleer, toen De Jong bij de Eer-
ste Politionele Actie in Indonesië in de zomer van 1947 de partij uit 
protest verliet, herleefden. Ditmaal bevond hij zich echter niet op de 
linker-, maar op de rechtervleugel van de PvdA.
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De Amerikanen zetten een publiciteitsoffensief in. Ze schreven 
in september 1966 verkiezingen uit in Zuid-Vietnam om de wijd-
verbreide kritiek te weerleggen dat ze een ondemocratisch en cor-
rupt regime in stand hielden.120 De Jong lichtte op de VaRa-televisie 
toe dat de gekozenen slechts een nieuwe grondwet hoefden op te 
stellen. Op zijn best werd ‘een stap in de goede richting van een 
militair naar een meer burgerlijk bewind [gezet] – niet meer, maar 
vooral ook: niet minder’. Hij herhaalde dat het een ‘illusie’ was te 
denken dat het ‘Amerikaanse volk’ gedwongen zou kunnen worden 
tot een ‘smadelijke terugtocht die natuurlijk voor de gehele wereld, 
ook voor Europa, een politieke aardverschuiving zou betekenen van 
de grootste orde’.121 Een week later haalde De Jong zijn gelijk door 
in Vrij Nederland vast te stellen dat de verkiezingsuitslag weliswaar 
een ‘vrij kleurloos geheel’ had opgeleverd, maar dat ‘de Vietcong op 
de verkiezingsdag [niettemin] een in zijn nationaal en internationaal 
effect beslissende politieke nederlaag’ was toegebracht. De opstellers 
van de ‘irreële brief ’ van 3 mei 1966 moesten zich nog maar eens 
achter de oren krabben of ‘hun kijk op de werkelijkheid wel juist 
was’.122

De Jong schreef in zijn buitenlandrubriek niets over de dagelijks 
televisiebeelden van Amerikaanse fragmentatiebommen, napalm en 
chemische wapens.123 Verwijzing naar die beelden paste niet in zijn 
zichzelf gestelde opdracht om zijn lezers te doordringen van de com-
munistische dreiging in Azië. Hij schreef daarentegen eind 1966 wel 
dat Nederlandse jongeren met ‘de leuze “Johnson moordenaar” of 
“Us is ss” hun totaal gebrek aan politiek onderscheidingsvermogen’ 
illustreerden.124 Een simpele optelsom van de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Robert McNamara, bewees het Ame-
rikaanse overwicht. Vanaf de Amerikaanse bemoeienis in 1954 tot 
eind 1966 waren bij de Vietcong 50.000 strijders gesneuveld, terwijl 
het Zuid-Vietnamese leger 14.000 man had verloren. De Amerika-
nen en bondgenoten betreurden 6000 slachtoffers.125 Het suggereert 
Amerikaans overwicht, hoewel De Jong wist dat geleden verliezen 
in een guerrillaoorlog niet maatgevend zijn voor de krachtsverhou-
dingen.
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gelogenStrAfte verwAchtingen

Eind januari 1967 zei De Jong in een interview dat het ‘volkomen 
onzin [is] te beweren dat ik een rechtse figuur ben. Het is bekend 
dat ik sinds ’45 lid van de PvdA ben, met een korte onderbreking 
gedurende de Indonesië-kwestie. De verwijten dat ik een rechts 
standpunt inneem slaan alleen op mijn mening over Vietnam. Er 
zijn uiterst linkse figuren als De Kadt en Goedhart, met wie ik me 
van harte verbonden voel, die niet meejuichen in het koor van an-
ti-Amerikanisme, dat bij sommige jonge mensen er nogal vlot in-
gaat.’126

Het was de tijd waarin de maatschappelijke kritiek op de Ame-
rikaanse interventie een hoogtepunt bereikte. De Vietnamoor-
log was hét dominante politieke thema.127 In de Nederlandse pers 
klonken drie verschillende geluiden: die tegenstanders, twijfelaars 
en voorstanders van de Vietnamoorlog. Vrij Nederland, De Groene 
Amsterdammer en Het Vrije Volk waren fel tegen, evenals het protes-
tants-christelijke Trouw en de katholieke De Nieuwe Linie. Aan de 
andere kant van het spectrum steunde De Telegraaf, het Nieuws van 
de Dag, Elseviers Weekblad en in de ogen van velen vergaand conser-
vatief geworden Het Parool de Amerikanen volmondig. Die laatste 
krant schreef gelijkhebberig zwart-wit, de toon was kil-realpolitisch 
en wrokkig emotioneel. Hoofdredacteur Sandberg en een oude 
garde van getrouwe journalisten hielden dat vol tot maart 1968.128 

Vaak is verondersteld dat De Jong de Vietnamoorlog tot het bit-
tere einde is blijven verdedigen. Dat is onjuist. Hij bleef de Ameri-
kaanse bondgenoten trouw, maar oriënteerde zich steeds meer op 
de duiven en niet meer op de haviken van het Witte Huis.129 Hij 
verzette zijn bakens bijna een jaar eerder dan Het Parool. Hij schoof 
op van de voorstanders in de richting van de middengroep die zijn 
mening uitdroeg in de Volkskrant, het nrc en het Algemeen Handels-
blad, die steeds kritischer schreven over de Amerikaanse Vietnam-
politiek. Deze media vonden dat de Amerikaanse regering de eerste 
stap moest zetten naar de onderhandelingstafel.130 De Jongs geleide-
lijke bijstelling van zijn visie is nauwelijks opgevallen in het verhitte 
debat en sindsdien vergeten.

In de eerste helft van 1967 sloeg de eerste twijfel bij De Jong toe 
naar aanleiding van de discussie over de redactionele koers van Het 
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Parool in het Curatorium van Stichting Het Parool. Tot dan toe had 
De Jong het redactionele standpunt van Het Parool in de Vietnam-
kwestie onderschreven. In september 1966 had hij nog opgemerkt 
dat de agitatie tegen de Amerikanen zich in ons land in ‘zeer beperk-
te kring’ afspeelde.131 Hoofredacteur Sandberg genoot tot eind 1966 
steun van bestuur en Curatorium. Tussen bestuur en redactie van 
Het Parool voltrok zich echter in de loop van 1967 een principieel 
meningsverschil over de Vietnamoorlog.132 De Jong ondersteunde 
in de halfjaarlijkse Curatoriumvergadering van maart de lijn-Sand-
berg nog dat de Amerikaanse Vietnampolitiek onvoorwaardelijke 
steun verdiende. De door hem hogelijk gewaardeerde oud-verzets-
strijder professor mr. H. Drion, die vond dat Het Parool ‘te weinig 
begrip’ had voor andere visies – een opvatting die ook onder lezers 
leefde – moet echter indruk op De Jong hebben gemaakt.133 Rond 
die tijd is zijn rotsvaste overtuiging gaan wankelen dat Amerika de 
strijd in Zuid-Vietnam kon winnen. In de volgende Curatorium-
vergadering van december 1967 uitten medecuratoren als professor 
dr. R.A.J. van Lier en dr. H. Daalder kritiek op de ‘starre houding’ 
van de Parool-redactie. Connie Patijn distantieerde zich van de Ame-
rikaanse interventie in Vietnam als ‘gewoon verkeerde politiek’.134 
De Jong was op die vergadering niet aanwezig, maar ook hij had de 
lijn-Sandberg toen al verlaten.135

De Jong had zijn onvoorwaardelijke, principiële steun voor de 
Amerikanen in krap een halfjaar, van april tot augustus 1967, om-
gebogen naar een meer flexibele, nog altijd loyale houding jegens de 
belangrijke bondgenoot. In vergelijking met zijn collega’s van Het 
Parool was hij een relatief vroege ‘zwenker’ in de terminologie van 
Gerard Mulder en Paul Koedijk.136 De Jong heeft nooit behoord tot 
de propagandisten van de vrijheidsstrijd, de zijde waarin hij van 1946 
tot 1950 in de media standvastig had gestreden voor de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd, maar in de Vietnamoorlog verschoof zijn 
afweging geleidelijk in de richting van de doel-middelendiscussie 
die erop neerkwam dat de communistische invloed uiteraard moest 
worden teruggedrongen, maar dat de prijs die het Vietnamese en 
Amerikaanse volk hiervoor betaalden eenvoudigweg te hoog was op-
gelopen.

De Jong verloste zich van zijn eigen blikvernauwing met zijn bij-
gestelde standpunt en effende de weg voor een evenwichtiger analy-
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se.137 Hij stelde zijn mening in een tijdspanne van enkele maanden 
publiekelijk vrijwel onmerkbaar bij. Zijn nieuwe analyse stoelde hij 
op de correctieve werking van de Amerikaanse publieke opinie in 
het democratisch bestel. Het belang van de publieke opinie had hij 
steeds gevolgd, maar nu sloeg zijn partijdigheid voor Amerika niet 
langer meer door in overtuigen, maar gaf hij voorrang aan beschou-
wen. De kwaliteit van zijn artikelen steeg dankzij een betere onder-
bouwing en grotere nuance. Geladen principes maakten plaats voor 
reëlere observaties.

De Jong riep vanaf april 1967 niet meer op tot onvoorwaarde-
lijke steun aan de Amerikanen in Vrij Nederland.138 ‘Een voorlopi-
ge gedeeltelijke volksvertegenwoordiging in Zuid-Vietnam is beter 
dan helemaal geen volksvertegenwoordiging’, luidde zijn eerste re-
lativerende opmerking over het falende Amerikaanse beleid.139 Twee 
weken later sloop het woordje ‘nog’ tussen haakjes in zijn vocabu-
laire: ‘De Amerikanen blijven in Zuid-Vietnam, zolang zij daar een 
politieke basis hebben (dat is ondanks de akelige verdeeldheid nog 
steeds het geval), zullen zij hun bescherming handhaven.’140

Vanaf de zomer van 1967 onderkende De Jong dat de consensus 
onder de Amerikaanse bevolking verloren dreigde te gaan. Johnson 
verloor de steun van zijn achterban in zijn Vietnampolitiek en negen 
maanden later zou hij de strijd voor zijn politieke leven opgeven. 
Eind augustus 1967 haalde De Jong een recent opinieonderzoek aan 
dat uitwees dat de Amerikaanse bevolking voor het eerst in meer-
derheid vond dat hun interventie in Vietnam was mislukt. Johnson 
zag zijn positie ‘van maand tot maand’ verzwakken. ‘De wereldge-
schiedenis,’ doceerde De Jong, ‘hard als zij is, noopt soms tot harde 
beslissingen waarbij men slechts pogen kan zijn verlies zoveel mo-
gelijk te beperken.’ Hij relativeerde dat de internationale situatie 
het verlies van Zuid-Vietnam nu beter toeliet dan drie jaar geleden. 
Rusland en China stonden inmiddels openlijk vijandig tegenover 
elkaar en de militaire macht van China was niet gegroeid.141 Op 7 
oktober schreef De Jong voor het eerst – in de PvdA-brief van 3 mei 
1966 had hij dit aspect nog volstrekt ontkend – dat het moreel van 
de Zuid-Vietnamese troepen slecht was en dat de bevolking vijandig 
stond tegenover het militaire bewind in Saigon. Het was ‘een pover 
resultaat voor 2½ jaar krachtinspanning en het ware irreëel, er de 
ogen voor te sluiten’.142 
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De Jongs bijgestelde analyse was rond. President Johnson en mi-
nister Rusk hadden het aanvankelijk te riskant gevonden om ervoor 
uit te komen dat zij met de massale intensivering van de strijd begin 
1965 een ‘burgeroorlog’ – een term die De Jong in de Vietnamoorlog 
nog niet eerder had gebezigd – hadden opgepookt. Zij hadden een 
volledige overwinning binnen enkele maanden in het vooruitzicht 
gesteld, een belofte die met applaus was ontvangen. Succes bleef uit, 
en daarna was er ‘een gevoel van nationale perplexiteit’ bij de Ame-
rikanen ontstaan. Johnsons grootste probleem was dat er zich ‘geen 
duidelijke, energieke en integere groepering’ aftekende die een vol-
waardig alternatief was voor de Noord-Vietnamese communisten. 
De communisten bleken hun guerrillastrijd ‘practisch onbeperkt’ 
te kunnen houden en de Zuid-Vietnamese bevolking koos steeds 
duidelijker partij vóór de Vietcong en tégen de Amerikanen. Hun 
strategie om categorisch te weigeren te onderhandelen, sloeg aan. Ze 
wisten ervan te profiteren dat het leed van de Vietnamese bevolking 
als gevolg van de niet-aflatende bombardementen wereldwijd breed 
in de media werd uitgemeten. Deze combinatie bracht ‘de meerder-
heid der Amerikanen ertoe nog altijd ja tegen het doel te zeggen, 
maar nee tegen de middelen’.143

De Jong richtte de aandacht op de groeiende kloof tussen de re-
gering in Washington en de publieke opinie in Amerika. Hij bericht-
te over de demonstratie tegen de Vietnamoorlog van ruim 100.000 
mensen op 21 oktober 1967 bij het Lincoln Memorial in Washing-
ton. Een groot deel van de demonstranten zette na afloop zonder 
toestemming een ‘Mars op het Pentagon’ in, waar de militaire politie 
de menigte hardhandig uiteensloeg. ‘We’ve almost lost the war […] 
in the court of the public opinion’, stelde Johnson na afloop vast. 
De Jongs analyse hield sinds enkele maanden gelijke tred met de 
Amerikaanse publieke opinie en het voortschrijdend inzicht van de 
president, die in november in besloten kring erkende dat hij zijn 
greep op het conflict in Vietnam begon te verliezen.144

VaRa’s Achter het Nieuws van 4 december 1967 liet een aantal 
deskundigen en opiniemakers over Vietnam aan het woord, onder 
wie De Jong, Jerome Heldring, Henk Neuman, Renate Rubinstein 
en Herman Sandberg.145 Alleen de laatste zag nog een taak wegge-
legd voor de Amerikanen. De Jong mocht vijftien maanden eerder 
in hetzelfde televisieprogramma de ontluikende Zuid-Vietnamese 
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democratie nog hebben aangeprezen, maar ditmaal vond hij dat 
de strijd was geëscaleerd. De Amerikaanse terugtrekking zou geen 
groot prestigeverlies tot gevolg hebben. ‘De wereld aanvaardt het. 
Het leven gaat door’, relativeerde hij. 

In de laatste weken van 1967 drong Johnson steeds sterker aan op 
vredesbespreking tussen de politieke leiding van de Vietcong en het 
bewind in Saigon. De Jong interpreteerde dit in zijn jaaroverzicht 
‘als een onuitgesproken bekentenis door de Amerikaanse president 
dat de Amerikanen, alle inspanningen ten spijt, de Vietcong niet 
wezenlijk hebben kunnen verzwakken’.146 Terzelfdertijd maakte het 
Pentagon bekend dat Amerika meer bommen op Noord-Vietnam 
en delen van Zuid-Vietnam had afgeworpen dan Europa tijdens 
de gehele Tweede Wereldoorlog te verduren had gekregen. De Jong 
haalde dit niet aan in zijn rubriek, maar het was elders in hetzelfde 
nummer van Vrij Nederland te lezen. De minister van Defensie, Mc-
Namara, had gefaald en trad af.147

In het Tet-offensief in de nacht van 30 op 31 januari 1968 bewezen 
de communistische guerrilla’s krachtig genoeg te zijn om de strijd 
in open veld aan te gaan.148 Vietcong-strijders drongen door tot in 
Saigon waar zij Amerikaanse troepen dagenlang bestookten.149 Het 
Tet-offensief was wekenlang voorpaginanieuws. Wereldwijd brak 
het inzicht door dat de Amerikanen niet alleen politiek, maar ook 
militair aan de verliezende hand waren. In het Tweede Kamerdebat 
van 6 februari 1968 kreeg een motie tot onmiddellijke en onvoor-
waardelijke stopzetting van de Amerikaanse bombardementen steun 
van de gehele PvdA-fractie (de eventuele tegenstemmer Frans Goed-
hart was ziek). Minister Luns stond onder druk om de Amerikanen 
openlijk te bekritiseren. 

In VaRa’s Achter het Nieuws van 2 februari 1968 analyseerde De 
Jong ‘dat het gehele beeld dramatisch is veranderd’. Twee crucia-
le verwachtingen waren gelogenstraft. Ten eerste was gebleken dat 
de steunverlening van Noord-Vietnam aan de Vietcong niet door 
bombardementen kon worden beëindigd. Ten tweede was de hoop, 
‘meer was het niet’, dat Zuid-Vietnam als politieke creatie levensvat-
baar was ‘geheel in rook vervlogen’. De Jong zei in de lente van 1967 
te zijn gaan beseffen dat in Zuid-Vietnam geen ‘stabiel gezag zou 
ontstaan met een behoorlijke maatschappelijke en dus ook politieke 
opbouw’. Dat sloeg de bodem weg onder de Amerikaanse politiek. 
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De president deed er verstandig aan ‘met goed geld naar kwaad geld 
te gooien’ en op korte termijn een wapenstilstand te sluiten.150 

Daarna besteedde De Jong in Vrij Nederland in anderhalve 
maand nog drie keer aandacht aan de Amerikaanse deconfiture in 
Vietnam. De militaire strijd had een ‘beslissende keer’ genomen.151 
De Amerikanen waren sitting targets voor de aanval van de Vietcong. 
Het was een ‘pijnlijke verrassing’ voor Johnson en het Amerikaanse 
volk.152 ‘Van 1954 af hadden de Amerikanen gehoopt dat zij, zij het 
wellicht na langere tijd, van Zuid-Vietnam een tweede Zuid-Korea 
konden maken. Wat zij nu in handen dreigen te houden, is niet veel 
meer dan een dozijn “Berlijns”’, beschreef hij het strijdtoneel.153 De 
positie van de Amerikanen was verzwakt en de twijfel over Johnsons 
leiderschap groeide. ‘De Amerikanen hebben in Vietnam een be-
perkte oorlog gevoerd, zij hebben die verloren’, onderkende De Jong 
ronduit, om er meteen een dooddoener op te laten volgen: ‘Burger-
oorlogen eindigen niet met politieke compromissen: de een wint of 
de ander.’154 De Amerikaanse politiek had de realiteit echter tijdig 
onder ogen gezien en had daarom niet gefaald. ‘Dwars door de ups 
en downs van de publieke opinie heen heeft president Johnson zich 
gehouden aan de uitgestippelde lijn van zijn politiek beleid en de 
steun van een solide meerderheid van het Amerikaanse volk behou-
den.’155

Het Parool constateerde in zijn hoofdartikel van 30 maart 1968 
als laatste der Mohikanen in Nederland dat de fase van illusies voor-
bij was. De Amerikaanse politieke en militaire leiders hadden zich 
verkeken. Schoorvoetend werd toegegeven dat critici van het Ame-
rikaanse beleid niet zonder meer ongelijk hadden gehad.156 Zelfs 
de vermaarde nieuwsreporter van Cbs Walter Cronkite had op 27 
februari 1968 voor zijn Amerikaanse miljoenenpubliek op televisie 
uitgesproken dat de Vietnamoorlog niet te winnen was.157 

Zondag 31 maart 1968, een dag na de openlijke switch van Het 
Parool, kondigde Johnson de de-escalatie van Vietnam aan. Het 
grootste nieuws in deze beroemde toespraak was echter dat de impo-
pulaire president zich niet herverkiesbaar stelde. ‘Het is in de Ameri-
kaanse geschiedenis nog niet eerder voorgekomen dat een president 
heeft moeten erkennen dat hij de doelstellingen die hij door middel 
van een beperkte oorlogsvoering heeft willen bereiken, niet bereikt 
heeft’, lichtte De Jong toe. Twee van de drie Amerikaanse doelstel-
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lingen waren gestrand, de politieke macht van de communisten was 
niet gebroken en de bombardementen op Noord-Vietnam waren 
niet effectief geweest. Ditmaal voegde hij eraan toe dat de Amerika-
nen er wel in geslaagd waren hun interventie lokaal te houden. De 
Russen en de Chinezen hadden de wereldvrede niet bedreigd.158

De Jong was er de persoon niet naar om publiekelijk zijn ongelijk 
te betuigen. Toch uitte hij in Vrij Nederland van begin april 1968 
zelfkritiek in tweemaal twee woorden in een lange samenvattende 
zin [cursivering bs]: 

Zij die van mening waren dat de Vietcong – sterk geworden in 
de strijd eerst tegen de Japanners, daarna tegen de Fransen – van 
meet af aan te diep verweven was met de Zuid-Vietnamese sa-
menleving om nog verdreven te worden, hebben gelijk gekregen; 
elke verhoging van de Amerikaanse militaire inzet vergrootte de 
maatschappelijke en politieke ontreddering in de Zuid-Vietna-
mese regeringsgebieden: na 2 jaar strijd konden in de zomer van 
’67 velen, mijzelf inbegrepen, niet langer de ogen sluiten voor het 
feit dat het Amerikaans beleid bezig was te falen.159

Hij liet na erop te wijzen dat het vertrouwen in de rechtvaardigheid 
en effectiviteit van de Amerikaanse buitenlandse politiek grondig 
was geschaad.160

Een week later presenteerden Herman Wigbold en Koos Poste-
ma in VaRa’s actualiteitenrubriek Achter het Nieuws de uitslag van 
een landelijke enquête naar de mening over de oorlog in Vietnam. 
Ruwweg twee derde van de Nederlandse bevolking stond, ondanks 
het Tet-offensief, achter de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam 
en vond Johnson geen oorlogsmisdadiger. Toch was 69 procent van 
mening dat de bombardementen onvoorwaardelijk moesten worden 
gestopt.161 De Jong had in zijn buitenlandcommentaar dus de poli-
tieke mening van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking 
vertolkt. Er had zich in de Nederlandse publieke opinie een parallel-
le omslag tegen de Vietnamoorlog voltrokken als in Amerika, maar 
het was hier te lande minder opgevallen omdat de tegenstanders van 
meet af aan prominent in de media aanwezig waren.

Op 15 mei 1968 begonnen de vredesonderhandelingen tussen 
Amerika en Vietnam in Parijs die voortdurend stagneerden. De Jong 
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bleef zijn lezers steun vragen voor de Amerikaanse bondgenoot. Hij 
wees erop dat de onderhandelingen na de wapenstilstand in Korea 
in 1953 zich ook lang (twee jaar en zeventien  dagen) hadden voort-
gesleept en uiteindelijk nooit tot een vredesverdrag hadden geleid.162 
In augustus 1968 zei hij Vietnam te beschouwen als ‘een verloren 
zaak voor de Amerikanen. Dat is heel naar, maar zo liggen de feiten. 
Ik geloof trouwens dat de Verenigde Staten Vietnam als strategische 
positie hebben afgeschreven’, voegde hij er laconiek aan toe. ‘ Net als 
de Engelsen Singapore.’163

Op een teach-in op 2 oktober 1968 in Rotterdam sprak De Jong 
voor de laatste keer over Vietnam.164 Deze protestbijeenkomst speel-
de in de publieke opinie nauwelijks nog een rol van betekenis en de 
sfeer was aanzienlijk minder geladen dan drie jaar eerder in Amster-
dam.165 De Jong wees op het onbekende feit dat de terreur van het 
regime van Ho Tsji Minh van 1945 tot 1954 liefst 50.000 tot 100.000 
slachtoffers had gemaakt. Hij bepleitte dat de Zuid-Vietnamezen 
die niet onder het communistisch juk wilden leven vrijwillig zouden 
mogen emigreren wanneer een bestand tussen de beide Vietnams 
zou uitblijven. 

Het Vietnambeleid van de in januari 1969 aangetreden Republi-
keinse president Nixon becommentarieerde De Jong niet meer.166 In 
1973 sprak hij in een interview met de journalist en schrijver Ischa 
Meijer uit geen spijt te hebben dat hij ‘bepaalde dingen verkeerd 
[had] ingecalculeerd’ over Vietnam. Eind 1968 had hij voorspeld dat 
de Vietnamese oorlog ‘wel eens een uitloop zou kunnen hebben die 
niet veel minder tijd in beslag neemt’ dan de lange aanloop.167 Dat 
klopt. De laatste Amerikaanse soldaat zou het communistisch Viet-
nam pas verlaten in 1975.
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Wetenschappelijke expertise

het internAtionAle conferentiecircuit

De Koude Oorlog was ook van invloed op De Jongs wetenschap-
pelijk werk. Met zijn conferentie ‘World War II in the West’ van 
september 1950, had hij beoogd het fundament te leggen voor we-
tenschappelijke vervolgbijeenkomsten waar Tweede Wereldoor-
log-historici elkaar wereldwijd kunnen ontmoeten. Communisti-
sche deelnemers waren uit pragmatische overwegingen buiten de 
deur gehouden. Op de laatste dag van de Amsterdamse conferentie 
was het ‘Internationaal Comité van Tweede Wereldoorloggeschiede-
nis’ gevormd. De Jong had zich tot secretaris laten benoemen om 
een vervolg te geven aan zijn geslaagde eerste initiatief. In mei 1951 
had hij moeten vaststellen dat zijn aanhoudende pogingen steeds af-
ketsten op desinteresse en onwil.1 Ook zijn inspanning om de procee-
dings van de Amsterdamse conferentie via de UNEsCO gepubliceerd 
te krijgen, verzandde in trage bureaucratie.2 

In het najaar van 1951 had De Jong de organisatie voor een twee-
de conferentie in handen gelegd van Henri Michel, de secretaris-ge-
neraal van het Franse Comité d’Histoire de la Guerre in Parijs.3 
Hij suggereerde als thema het Duitse bezettingsapparaat per land 
te vergelijken met de organisatie van landelijke verzetsbewegingen. 
Ondanks de inzet van Michel, liep ook deze poging op niets uit we-
gens gebrek aan fondsen, ruimte en mankracht. In de herfst van 1953 
berichtte De Jong zijn internationale relaties dat hij zijn secretari-
aatswerkzaamheden na drie jaar neerlegde.4 Zijn vergeefse pogingen 
om een internationaal circuit op te tuigen, illustreren dat de geschie-
denis van de Tweede Wereldoorlog eerst op nationale schaal tot ont-
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wikkeling moest komen tot in de loop van de jaren zeventig een we-
reldwijde traditie op dit onderzoeksterrein werd gevestigd. De Jong 
heeft hier in grote mate aan bijgedragen.5 

Eerst kwamen in de Europese landen zusterorganisaties van Oor-
logsdocumentatie tot bloei op nationale schaal. Het in mei 1949 in 
West-Duitsland opgerichte Institut für Zeitgeschichte, dat in Mün-
chen ontwikkelde zich tot een kwalitatief sterke speler in de weten-
schapsbeoefening. Het lanceerde in 1953 de Vierteljahrshefte für Zeit-
geschichte dat spoedig het meest gezaghebbende tijdschrift werd in 
het internationale onderzoek naar nazi-Duitsland. Toch leidde ook 
dit orgaan de eerste twintig jaar een marginaal bestaan, tot het in 
1973 zo’n 4000 abonnees telde.6 Frankrijk kende de Revue d’Histoire 
de la Deuxième Guerre Mondiale, waarvoor Oorlogsdocumentatie in 
1963 een themanummer verzorgde over de Nederlandse bezettings-
jaren.7 Het RvO begon geen eigen wetenschappelijk tijdschrift, daar 
was het Nederlands taalgebied te klein voor.

In de tweede helft van de jaren vijftig kreeg De Jong uitnodi-
gingen van deze landelijke organisaties om lezingen te geven in het 
buitenland.8 Pas een decennium na de oorlog was de tijd rijp voor 
congressen die om het jaar in Europa zouden gaan plaatsvinden. Het 
centrale thema in dit internationale conferentiecircuit was steevast 
het verzet. De Jong was steeds contribuant uit Nederland.9 Ander-
half decennium na afloop van de oorlog vond op initiatief van Ita-
liaanse verzetshistorici in Milaan op 26-29 maart 1961 de eerste bij-
eenkomst plaats, waaraan ook historici uit communistische landen 
zouden deelnemen. Thema was de relatie van de inheemse verzets-
bewegingen ten aanzien van de grote mogendheden Amerika, Rus-
land, Frankrijk en Engeland.

Tijdens dit congres gebeurde wat De Jong met zijn eigen confe-
rentie in Amsterdam in 1950 had voorkomen: de Milanese confe-
rentie werd het strijdtoneel van de Koude Oorlog. De onvertaalde 
Russische papers waren niet te begrijpen en de discussies verliepen 
chaotisch. De Jong onderscheidde in deze toren van Babel slechts 
twee soorten deelnemers: collega-historici en propagandisten. Zin-
vol contact met Oost-Europeanen was alleen mogelijk in besloten 
kring; vooral Polen waardeerden openhartigheid.10 De Jong en Sijes 
waren het eens dat de westerse deelnemers, die niet gewend waren 
politiek-agitatorisch te reageren, zich lieten inpakken door de ‘in ge-
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sloten formatie oprukkende falanx van communistische sprekers’.11 
De Russische delegatie bedong aan het eind van het congres dat 

de volgende bijeenkomst over twee jaar in Oost-Europa zou plaats-
vinden. De Jong had dit zien aankomen en tekende protest aan in 
de plenaire discussie. Het was hem opgevallen dat de termen ‘vrij-
heid’ en ‘democratie’ de meest gebruikte woorden op de conferentie 
waren geweest. Deelnemers uit het Westen gaven hier echter zo’n 
andere uitleg aan dan collega’s uit het Oosten dat een wetenschap-
pelijke discussie de tijd, moeite en kosten van de voorbereiding niet 
waard was. De Jong stelde zich gebroederlijk met zijn Duitse col-
lega, dr. H. Krausnick van het Institut für Zeitgeschichte, op het 
standpunt dat hij procedureel niet gemachtigd was in te stemmen 
met de volgende plaats van bijeenkomst, zonder formele goedkeu-
ring van zijn thuisland.

De Jong schitterde dan ook door afwezigheid op de volgende 
conferentie in Praag (1963). Hij bedankte voor de eer om de beschul-
diging van de Oost-Duitsers te moeten aanhoren dat de bRD de ex-
clusieve nazaat van nazi-Duitsland is. Anders dan zijn Franse collega 
Henri Michel verwachtte hij niet dat internationale contacten met 
communistische wetenschappers zouden bijdragen aan interna-
tionale ontspanning.12 ‘De historicus heeft slechts tot taak voor de 
waarheid uit te komen’, verantwoordde hij zijn beslissing in de pers. 
Het heeft alleen zin om te confereren ‘tussen gelijkgezinden, […] 
zeker wanneer het de contemporaine geschiedenis betreft’.13

De Jong had een alternatieve oplossing geïnitieerd. In de wan-
delgangen van de Milanesche conferentie had hij met zijn Engelse 
collega F.W. Deakin, die de plenaire lezing over het Engelse verzets-
beleid had gehouden, afgesproken dat Saint Anthony’s College in 
Oxford in december 1962 een selecte bijeenkomst voor westerse we-
tenschappers zou hosten, conform de opzet die De Jong in septem-
ber 1950 succesvol in Amsterdam had beproefd. Hij verdedigde er 
zijn vijfde paper in het Europese conferentiecircuit.

Bij de internationale conferentie in 1965 in Wenen stapte De 
Jong over zijn aarzeling heen om met de Oost-Europese historici 
in gesprek te gaan, maar hij weigerde een paper in te dienen.14 Op 
de vijfde ‘International conference on the history of European resi-
stance’ van mei 1967 in Parijs, stemden de conferentiegangers in met 
het gezamenlijk voorstel van De Jong en Michel om tweeënhalf jaar 
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later over te gaan tot de oprichting van het Internationale Comité 
voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog als vaste sectie 
van het International Committee of Historical Sciences (IChs). Ein-
delijk moest gaan lukken wat De Jong in 1949 tevergeefs in Parijs 
had geprobeerd.15 De Italiaan Feruccio Parri werd in het voorlopig 
bestuur gekozen als voorzitter, de Fransman Michel als secretaris en 
De Jong als penningmeester. Het definitieve sectiebestuur zou wor-
den geïnstalleerd op het dertiende IChs-congres in 1970 in Moskou. 
Op De Jongs voorstel werd het patriottisch thema van verzet einde-
lijk verlaten en werd gekozen voor een relatief veilig technisch-neu-
traal thema, de mobilisatie van goedkope arbeidskrachten in de oor-
logvoerende en bezette landen.16

De Jong reisde naar het eerstvolgende wereldcongres van augus-
tus 1970 in Moskou af17 om de oprichting van de Sectie voor de Ge-
schiedenis van de Tweede Wereldoorlog van het IChs tot stand te 
brengen. Hij maakte deel uit van de lobby die Michel tot voorzitter 
wilde kiezen, waardoor de sectie administratief in Parijs zou wor-
den gevestigd. De Jong bleef penningmeester en regelde dat Jean van 
Welkenhuyzen van het in 1968 opgerichte Belgische Navorsings- en 
Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
hem jaarlijks financieel zou controleren.18

In Moskou mocht De Jong vanwege tijdgebrek alleen de conclu-
sie van zijn voordracht hardop voorlezen. Hij bepleitte omstandig 
dat afwezigheid van staatsdwang een vereiste was voor een huma-
ne maatschappij en wetenschap: ‘No historian should be compelled 
to submit to the dictates of any state, any party, any grouping.’ De 
spreker uit democratisch Nederland kreeg een daverend applaus ter-
wijl de communistische helft afkeurend toekeek.19 De Jong ergerde 
zich mateloos aan de kolossale eetzalen waar de 3400 congresdeel-
nemers aansloten in de lange rij en ze kregen bedorven vlees op-
geschept en tafelgesprekken werden onmogelijk gemaakt door luid 
spelende dansorkesten. De resterende dagen van het congres beende 
hij met grote stappen voor de menigte uit naar de eetzaal, schepte 
zichzelf riant op en nuttigde zijn maaltijd zonder op of om te kijken. 
Daarna trok hij zich terug in hotel Rossija, dat was gelegen tussen 
het Rode Plein en de Moskwa op een van de meest prestigieuze plek-
ken in Moskou.20 

De 61-jarige De Jong reisde alleen nog af naar het veertiende 
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wereldcongres van augustus 1975 in San Francisco. Hij liet de pre-
sentaties over aan Paape en De Rochemont.21 De Jong liet zich als 
thesaurier opvolgen door Paape, zodat Oorlogsdocumentatie verte-
genwoordigd bleef in het internationaal onderzoeksterrein.22 Anno 
1975 waren er veertig landen aangesloten bij deze sectie Tweede We-
reldoorlog en verscheen er tweemaal per jaar een Bulletin.23 Vrijwel 
iedereen die De Jongs allereerste congres in Amsterdam in 1950 had 
meegemaakt, was gepensioneerd of overleden.

BiJvAl in iSrAëliSche kring

Naast het opbouwen van een Europees congrescircuit begaf De Jong 
zich ook in een Joods wetenschappelijk netwerk. Hij sloot zich in 
1964 aan bij het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Neder-
land dat jaarlijks bijeenkwam. De Jongs toetredingsvoordracht van 4 
oktober ging over ‘Problemen van Oorlogsdocumentatie’. Hij stipte 
het werk van Sijes, Presser, Herzberg en Van der Leeuw aan en noem-
de een reeks van nationaalsocialistische oorlogsmisdadigers naar wie 
het RvO wetenschappelijk onderzoek verrichtte.24 Het bleef bij deze 
ene bijdrage. Het Joodse platform was vooral van belang als netwerk. 
De Jong ontmoette er zijn oude schoolgenoot Sem Dresden en zorg-
de ervoor dat de namen van Sijes en Presser korte tijd later ook op de 
ledenlijst van het genootschap prijkten.25 Het leverde het RvO con-
tacten op met de World Union of Jewish Studies in Jeruzalem dat 
Sijes in de zomer van 1961 had bezocht.26

De Jongs roem als begenadigd spreker was hem vooruitgesneld. 
In het najaar van 1964 werd hij uitgenodigd als key-note speaker op 
het Fourth World Congress of Jewish Studies in juli 1965.27 De Jong 
koos als onderwerp de vraag waarom uit Nederland, waar relatief 
zo weinig antisemitisme voorkwam, meer Joden waren gedeporteerd 
dan uit welk ander West-Europees land ook.28 Op het vliegveld werd 
hij afgehaald door zijn geëmigreerde en genaturaliseerde Vossius-
vriend Daaf Bar Nes die hem twee dagen rondleidde in Tel Aviv en 
Haifa.29 In Jeruzalem bezocht De Jong tot twee keer toe de genatura-
liseerde dr. Joseph Michman die in 1956 naar Israël was geëmigreerd 
om er directeur te worden van Yad Vashem, het herdenkings- en on-
derzoekscentrum naar de Holocaust.30 De wettelijke doelstelling van 
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Yad Vashem om wereldwijd te getuigen van het oorlogsverleden ‘to 
incalculate its lesson upon our people’ raakte aan wat De Jong met 
zijn RvO beoogde.31 Zijn gastheer maakte hem vertrouwd met de 
politiek en maatschappij van de Joodse staat.

De Jong sprak op maandag 26 juli 1965 in Jeruzalem de ope-
ningsrede uit voor een zaal van meer dan zevenhonderd congres-
deelnemers, onder wie honderdvijftig buitenlanders. Aan het begin 
toonde hij enkele korte fragmenten uit de film die de nazi’s eind 
1943, begin 1944 hadden laten maken over Joodse geïnterneerden in 
Westerbork.32 Het laatste shot was een Joods meisje dat angstig naar 
buiten kijkt door een spleet van de schuifdeur van een goederenwa-
gon waarop met krijt het aantal personen staat gekalkt dat naar het 
Oosten vertrok. Hij liet dit aangrijpende beeld vlak voor het einde 
van zijn lezing nogmaals zien ‘as a confirmation of what I have tried 
to make clear to you’. Dit fragment heeft in menig herdenkingsfilm 
gefigureerd en groeide uit tot een icoon van de Jodenvervolging.33 

De Jong betoogde dat zijn jarenlang onderzoek had uitgewezen 
dat de efficiënt uitgevoerde Jodenvervolging in Nederland vooral 
mogelijk was geweest dankzij de geslaagde assimilatie van de Joden 
in de tolerante Nederlandse maatschappij, waar gehoorzaamheid 
en bescheidenheid verheven deugden waren. ‘In a murderous pres-
ent they became the victims of their peaceful past.’ Daarom maak-
te hij in zijn werk uit principe geen onderscheid tussen Joden en 
niet-Joden. Joden waren net zo goed actief geweest in het Neder-
lands verzet. De Jong ervoer zoals velen onder zijn toehoorders de 
zinloosheid van de massavernietiging in zijn persoonlijk leven. Ook 
zijn familie was niet aan de doodsgreep van de nazi’s ontsnapt, de 
dappere vluchtpogingen van zijn strijdbare broer en schoonzus ten 
spijt. De Jong verwees naar het rapport ‘De ondergang van het Ne-
derlandsche jodendom’ van Sally uit april 1943.34 De strijdbaarheid 
was voortgezet in het RvO, dat tot taak had de ernst van de oor-
logsgruwelen te laten doordringen tot het grote publiek. Hij verwees 
naar zijn televisieserie De Bezetting en Pressers Ondergang die bij het 
Nederlandse volk een besef teweeg hadden gebracht van schaamte-
volle schuldgevoelens en diep berouw. De Jong riep oudere congres-
gangers op niet te berusten voordat ook zij de bevolking van hun 
land hadden doordrongen van de Shoah.35

De Jong genoot van de ‘uitgesproken goede’ stemming in deze 
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internationale wetenschappelijk gemeenschap. Hij vond aansluiting 
bij het zionistisch ethos van activisme en heldhaftigheid. Hij lunchte 
met dr. Jacob Robinson, die een belangrijk contactpersoon bleek.36 
Deze in 1940 naar Amerika geëmigreerde Oost-Europese Jood was 
verbonden aan het in 1939 uit Wilna (Litauen) verhuisde Institute 
of Jewish Affairs (YIVO) in New York.37 Hij coördineerde de wereld-
wijde werkzaamheden van Joodse instellingen over de geschiedenis 
van de Jodenvervolging in de nazitijd.38 Robinson nodigde De Jong 
uit om zijn lezing in december 1967 in New York te herhalen in een 
colloquium over de Joodse Raden in bezet Europa.39

Deze Amerikaanse bijeenkomst was kleinschalig met een publiek 
variërend van twintig tot tachtig mensen.40 In de emotioneel bela-
den discussies roerden zich verdedigers en bestrijders van de Joodse 
Raden. De Jong en Presser belichtten de casus van de Nederland-
se Joodse Raad.41 Waar Presser terughoudend bleef in zijn oordeel, 
wees De Jong op de medeverantwoordelijkheid van zowel Joden als 
niet-Joden. Hij voelde als historicus wel degelijk de morele plicht te 
oordelen over de Joodse Raad, maar benadrukte dat het wezenlijke 
probleem niet was gelegen in dit historisch oordeel.42 De kern van de 
problematiek was dat de nazi’s de Joden tot slachtoffers hadden ge-
maakt. De Joodse Raden waren een werktuig van de nazi’s geweest, 
een speelbal in handen van de bezetter om verdeeldheid binnen de 
Joodse gemeenschap te zaaien en de vervolging en deportatie zo ge-
ruisloos mogelijk te laten verlopen.

De Jong beantwoordde in de vragenronde een trits van vragen. 
De massa van Joden en niet-Joden had niet kunnen voorzien dat de-
portatie naar het Oosten onherroepelijk tot de dood zou leiden. Er 
was een enorme (zelf )misleiding onder alle betrokkenen, die door 
de nazi’s was gecultiveerd. Dat de leiders van de Joodse Raad aanble-
ven terwijl de ware toedracht van hun werk steeds navranter werd, 
kwam voort uit diverse motieven, maar De Jong twijfelde er niet aan 
dat zelfoverleving hier onmiskenbaar deel van uitmaakte. 

Het beleid van de Joodse Raden was, vooral achteraf gezien, cata-
strofaal.43 Hij schatte in dat er in Nederland meer levens waren gered 
en belangrijke morele waarden hoog waren gehouden als Joodse 
instanties zouden zijn overgegaan tot openlijk verzet. ‘I have no 
doubt’, stelde De Jong in het heetst van het debat, ‘that, historically 
speaking, those who took part in the Warsaw uprising [during the 
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first quarter of 1943] did more for the morale, for the future coura-
geous behaviour of the Jewish nation than all the members and all 
the functionaries of all the Jewish Councils combined.’ Een deel-
nemer die het bestaansrecht van de Joodse Raad verdedigde als de 
keuze tussen het redden van een Joods leven of het doden van een 
Duitse soldaat, begreep volgens De Jong het misdadige Duitse re-
gime niet. ‘The real dilemma was whether to kill a German or to 
refuse to carry out orders.’44

Een jaar later verzorgde De Jong in Jeruzalem opnieuw een lezing 
op voorspraak van Robinson, ditmaal voor het vijfde Congress of 
Jewish Studies. Het thema, precies 25 jaar na de opstand in het getto 
van Warschau, was Joods verzet.45 Het congres werd gehouden in het 
Volksgebouw in Jeruzalem waar zeven jaar eerder het Eichmannpro-
ces was gevoerd. De Jong voerde het woord namens de buitenlandse 
deelnemers bij de openingsavond op 7 april in de herdenkingsrui-
mte van Yad Vashem: ‘Jews and non-Jews alike we want to turn our 
wounded self-esteem and deeply violated humanity into the firm 
resolve: never again will the Jewish nation largely allow itself to 
be martyrised by the criminal cruelty of some and the complacent 
compliance of others.’46

De volgende ochtend presideerde De Jong de plenaire discussie 
waarin de emoties hoog oplaaiden. Over het algemeen werd het be-
leid van de Joodse Raden verdedigd door historici en fel veroordeeld 
door Israëlische deelnemers die actief waren geweest in het Joods 
verzet. De Jongs inbreng en die van Sijes werden gewaardeerd, te-
meer daar de Jodenvervolging in Nederland grondig was onder-
zocht. De Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945 (1950) van Herzberg 
behoort internationaal gezien tot de vroegste literatuur over dit on-
derwerp, zette De Jong uiteen. De opdracht die Presser in 1950 voor 
Ondergang en hijzelf in 1955 voor zijn samenvattend Geschiedwerk 
hadden gekregen, waren een unicum. De geschiedschrijving over de 
Jodenvervolging in de westerse niet-communistische wereld was nog 
een particulier, overwegend Joods, initiatief. De Jong regelde samen 
met Michel dat het breed samengestelde voorbereidingscomité van 
deze Jeruzalemse conferentie ook als contactgroep zou optreden van 
het eerstvolgende IChs-congres in 1970 in Moskou. Zo versterkte 
hij de lobby voor zijn geslaagde initiatief om in Moskou de vaste 
sectie van de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog op te 
richten.47
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Op 4 april 1977 sprak De Jong voor de derde maal in Jeruzalem 
het openingswoord namens de buitenlandse deelnemers.48 Hij be-
pleitte dat men bij de beoordeling van de Judenräte in de diverse 
bezette landen steeds de context zou betrekken waarvan de Joodse 
minderheid in hun thuisland deel uitmaakte.49 Hij herhaalde dat het 
macabere Duitse machtsspel van de nationaalsocialisten en de spe-
cifieke omstandigheden in het bezette land van groter belang waren 
dan het morele oordeel van de onderzoeker over de Jodenraad. De 
avond voor zijn vertrek hield De Jong een voordracht over het RvO 
voor ongeveer honderd leden van de Vereniging van Immigran-
ten uit Nederland.50 Aansluitend bezocht De Jong de Nederlandse 
ambassadeur om de actuele politieke ontwikkelingen in het Mid-
den-Oosten te bespreken.51 

Hij had Israël nu drie keer bezocht, en elk bezoek aan dit ‘groots 
land’ had hem ‘een geweldige uplift’ gebracht. Hij was ‘vele malen 
in het buitenland geweest, maar Israël was geen buitenland: ik voel-
de mij er geheel thuis’, schreef hij in zijn Herinneringen.52 In 1991 
tekende NIOD-onderzoekster Gans uit zijn mond op dat Israël een 
‘stukje van mezelf ’ is.53 Tezelfdertijd vertelde De Jong haar collega 
Kristel Israël ‘ergens als een tweede vaderland’ te beschouwen.54 Zij 
concludeerde dat ‘De Jong doordrongen was geraakt van het bevrij-
dende, ja, therapeutische effect van het leven in een joods land’.55 De 
Jong heeft het nooit weersproken. In 1995 benadrukte hij bij Ischa 
Meijer trots te zijn op Israël dat ‘ergens ook ons eigen land’ is.56 Een 
zionist is hij nooit geweest, want hij peinsde er niet over zijn geliefde 
Amsterdam te verlaten en in Israël te gaan wonen, als was het alleen 
maar om het cultuurcontrast tussen westerse en oriëntaalse Joden en 
de onverdraagzaamheid tussen de orthodoxe minderheid en niet-or-
thodoxe meerderheid te vermijden.57 ‘Ik ben Nederlander,’ wist De 
Jong heel zeker, en ‘ik zal als Nederlander sterven.’58

wetenSchAPPeliJke hulde AAn onze 
heldhAftige oorlogSkoningin

Geyl had De Jong in 1948 lid gemaakt het Historisch Genootschap, 
een uitnodiging die door vijf leden diende te worden ondertekend.59 
Vijftien jaar later droeg Geyl hem ook voor bij de afdeling Letter-
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kunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap-
pen (kNaW). Hij beval de presentator van De Bezetting, die zich na 
zijn ‘voorbeeldige dissertatie’ had ontwikkeld tot ‘toonaangevend 
specialist’ in de contemporaine geschiedenis, aan als gerenommeerd 
‘spreker, essayist en criticus’, die zijn instituut ‘wereldnaam’ had be-
zorgd. Hij sprak op congressen in Europa en Amerika ‘als een der 
eerste deskundigen op het betrokken gebied’.60

De Jong werd op 9 mei 1963 als kNaW-lid geïnstalleerd en woonde 
op 10 juni zijn eerste vergadering bij in het vermaarde Trippenhuis 
in Amsterdam.61 Voor zover De Jong hooggespannen verwachtingen 
had, waren deze al getemperd door Sem Dresden.62 De Jong vond de 
voordrachten over specialistische onderwerpen oersaai. De teksten 
waren vooraf niet beschikbaar en verschenen pas enkele maanden 
later in het eigen orgaan Mededelingen. Na afloop werd vrijwel niet 
gedebatteerd en de schaarse vormelijke uitwisselingen werden niet 
genotuleerd.63

De Jong was niet de eerste nieuwkomer die zich stoorde aan deze 
archaïsche omgangsvormen, maar wel een van de weinigen die er 
verandering in wilde aanbrengen. Hij zette een informele interne 
rondzendbrief uit bij de zeventien medeleden die sinds 1961 waren 
toegetreden om te polsen of hij op hun steun kon rekenen als hij 
ingesleten tradities aan de kaak zou stellen. Ook stelde hij voor de 
Angelsaksische internationale standaard in het wetenschappelijk 
verkeer te introduceren. Er moesten meer algemene onderwerpen 
aan bod komen en de toehoorders moesten de voordracht vooraf als 
paper toegestuurd krijgen. De tekst hoefde dan niet integraal te wor-
den voorgedragen, waardoor er ruimte kwam voor debating. Ook de 
achterhaalde typografie van het eerbiedwaardig instituut verdiende 
upgrading. Ten slotte moest er meer publicity worden gegenereerd, 
zodat uiteenlopende visies op wetenschappelijke vraagstukken in de 
media zouden worden besproken.64

De ambitie van de noviet – nog net geen 50 jaar en nog geen 
hoogleraar – druiste in tegen de gevestigde status dat kNaW-leden 
zich achter gesloten deuren wijdden aan wetenschappelijk specialis-
tische onderwerpen zonder opdringerige persbemoeienis. De Jong 
ontving slechts negen adhesiebetuigingen, waaruit hij opmaakte 
dat zijn voorstellen vanwege persoonlijke redenen niet openlijk ge-
steund zouden worden. Geyl was een van degenen die het bestuur 
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‘volslagen incompetent’ noemde, maar dit niet openlijk wilde belij-
den.65

De Jong zag af van oppositie en hij heeft als levenslang lid van de 
Academie geen bestuurlijke functies vervuld. Hij reageerde slechts 
een keer in 1969 afwijzend vanaf de zijlijn op een kNaW-plan van de 
Commissie-Gorter die een meer publieke taak van de Academie als 
‘wetenschappelijk geweten van Nederland’ bepleitte. De Jong zag er 
weinig in. De moderne kentheorie had volgens hem duidelijk ge-
maakt dat ‘onbevooroordeelde wetenschap’ niet mogelijk is en het 
strookte volgens hem ook niet met de Nederlandse volksaard. Als 
onderzoeker was hij geen verantwoording schuldig aan een centralis-
tisch instituut, maar aan zijn eigen geweten.66

De Jong was wel succesvol in zijn voordracht van Presser. Hij 
betreurde dat deze publiekelijk had gezegd nooit kNaW-lid te wil-
len worden, omdat Romein door toedoen van Geyl tot twee keer 
toe was afgewezen.67 Het lukte De Jong om Presser in een ‘strikt 
vertrouwelijk gesprek’ te overtuigen dat hij zijn belofte tegenover 
Romein bij leven gestand had gedaan. Na zijn overlijden in 1962 
was er echter geen enkele reden meer om zichzelf zijn welverdiende 
wetenschappelijke status te onthouden.68 De Jong zal het een decen-
nium na zijn controverse met Romein over zijn proefschrift als een 
erkenning van zijn promotor Presser hebben gezien. Hij droeg zijn 
leermeester voor op grond van diens ‘jongste, epische werk. [Zijn] 
tweedelige werk Ondergang heeft in ons land een weerklank gevon-
den als zelden, misschien nooit, aan een wetenschappelijke publica-
tie op historisch gebied ten deel gevallen is.’69 Begin 1966 – drie jaar 
voor zijn emeritaat – trad Presser toe tot dit selecte gezelschap.70

Dat De Jong gefnuikt was in zijn vernieuwingsdrang, belet-
te hem niet om met zijn eigen lezingen te bewijzen dat het anders 
kan.71 Hij koesterde al ruim een decennium het geraadpleegde bron-
nenmateriaal uit het archief van het Kabinet der Koningin en de drie 
gesprekken die hij in 1956 met prinses Wilhelmina had gevoerd als 
een kostbare schat. Ondanks haar neiging tot wat ondemocratisch 
handelen genoemd zou kunnen worden, had Wilhelmina een on-
miskenbaar standvastige en constructieve bijdrage geleverd aan het 
Londense regeringsbeleid. 

In De Bezetting had hij voor het eerst een boekje opengedaan 
over de koningin die ‘in Londen een oneindig groter machtspositie 
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[had bezet] dan ze ooit in Nederland had gehad’. ‘Historisch is het 
zo geweest, dat het op verscheidene van de beslissende momenten 
koningin Wilhelmina was, die persoonlijk bepaalde wat wél of niet 
gebeurde’, zei hij in 1964 op de televisie.72 Hij had het bij dit schot 
voor de boeg zonder nadere onderbouwing gelaten. Hij vroeg be-
grip voor Wilhelmina en Gerbrandy vanwege ‘alle emotionaliteit die 
door de nood der tijden werd gewekt’.73 De Jong brak niet alleen een 
lans voor de vorstin, maar ook voor ‘professor Gerbrandy [die] met 
grote persoonlijke bescheidenheid, in volledige overgave aan zijn 
immens moeilijke opdracht en, als het moest (en dat moest nogal 
eens) met Friese koppigheid, zijn oorlogstaak [had] verricht, [en] de 
naam van ons land hooggehouden’ had.74

De Jong had voor de uitzending bij staatssecretaris Ynso Schol-
ten behoedzaam afgetast hoe zijn uitgesproken oordeel over de 
eigentijdse vorstin, dat was gebaseerd op vertrouwelijke informa-
tie – waarvoor hij destijds al toestemming tot inzage van premier 
Drees had gekregen –, zou vallen.75 De bewindsman had hem alleen 
verzocht te zwijgen over de opdracht die de koningin in de zomer 
van 1940 aan haar secretaris had gegeven om haar van het leven te 
beroven in het geval zij in Duitse handen zou vallen, een verzoek dat 
twee RvO-bestuursleden ook al hadden gedaan. Uiteraard was De 
Jong daartoe bereid geweest; ‘het vermelde was slechts ter illustra-
tie’ bedoeld. Voor de zekerheid had hij ook in het Kwartaalverslag 
geanticipeerd op mogelijke kritiek op zijn interpretatie van voor an-
deren niet toegankelijke bronnen. Hij benadrukte dat er geen we-
tenschappelijk verantwoord beeld kan worden gevormd zonder het 
persoonlijk aandeel van Wilhelmina aan het regeringsbeleid centraal 
te stellen.76 

Het verbaasde De Jong dat de pers nauwelijks had opgemerkt dat 
hij op ‘een zo gevoelig medium als de televisie’ gebroken had met ‘de 
regel dat er geen mededelingen werden gedaan over conflicten tus-
sen draagster van de Kroon en de ministers’. Alleen de staatsrechtge-
leerde prof. mr. C.W. de Vries had in Het Vaderland geschreven dat 
hij uitzag naar het boek waarin deze bronnen volledig gedocumen-
teerd zouden worden.77 De Jong volgde in de Britse traditie. Engel-
sen hadden de ‘goede gewoonte om, wanneer een vorst overleden is, 
een bevoegd historicus in volledige vrijheid een eerlijk en openhartig 
boek over hem te laten schrijven waarin mededelingen over conflic-
ten op hoog niveau nooit ontbreken’.78
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Ruim een jaar later achtte De Jong de tijd rijp om Wilhelmina 
voor het wetenschappelijk forum uit te lichten in haar rol als oor-
logskoningin. De vorstin, die door Churchill was gekenschetst als de 
‘enige kerel in de regering’, was voor de oorlog immers helemaal niet 
zo geliefd geweest bij haar volk.79 Ook deze kNaW-voordracht stuurde 
hij vooraf ter inzage aan de verantwoordelijke minister van CRM; dit-
maal was dat de PvdA’er mr. Maarten Vrolijk.80 De Jong had volgens 
afspraak de bronnen afkomstig uit het Koninklijk Huis Archief en 
de notulen van de ministerraad in Londen groen gemarkeerd. Amb-
tenaar Hinrichs informeerde of De Jong eraan hechtte dat deze tekst 
ook aan koningin Juliana zou worden voorgelegd. De auteur, die al-
vast drie extra exemplaren van de tekst had bijgesloten, wilde niet 
anders. Drs. mr. F.J. Duparc, chef van de Afdeling Oudheidkunde en 
Natuurbescherming van het ministerie van Onderwijs, had geen be-
zwaar tegen de tekst zolang De Jong in zijn bronvermelding de vind-
plaats in het archief van het Kabinet der Koningin achterwege zou 
laten.81 In de directievergadering rapporteerde De Jong opgetogen 
over zoveel constructieve medewerking van ambtelijk Den Haag. Hij 
verwachtte ‘van de nu verkregen vrijheid’ in zijn Hoofdwerk volop 
gebruik te kunnen maken.82

De Jong lanceerde opzienbarende feiten in zijn eerste kNaW-rede 
die hij uitsprak op 14 februari 1966,83 Wilhelmina was in de mobili-
satieperiode op regeringsniveau de enige geweest die de realiteit van 
de oorlogssituatie onder ogen had gezien.84 Bij de Duitse inval had 
zij onmiddellijk de dood verkozen boven de overwinning van Hitler. 
In Londen had zij elke voorzichtige steun aan de besluiteloze pre-
mier ongenadig neergesabeld en zij had in het najaar van 1940 met 
succes het onmiddellijke ontslag van De Geer opgeëist vanwege zijn 
defaitistische houding. 

De spreker deed tevens uit de doeken hoe de koningin in Londen 
van meet af aan naar ‘vernieuwing’ had gestreefd. Ze had een nieuw 
tijdelijk bewind nagestreefd waarin zij zichzelf welhaast presidentiële 
bevoegdheden had toebedacht. Dit zou door een nieuw geformeerd 
kabinet – benoemd en (nog) niet gekozen – meteen na de oorlog 
doorgevoerd moeten worden met een weldoordachte grondwets-
wijziging. In de zomer van 1944 was haar verweten dat ze in strijd 
met de grondwet had gehandeld. De Jong onthulde een onbekend 
citaat van haar uit een alleen voor hem ontsloten bron, wel geanno-
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teerd, maar zonder vindplaats: ‘Ik ben pro-constitutie, [maar] geen 
letterknecht van grondwet en wet, omdat ervaring mij geleerd heeft 
dat [deze] juist vaak [de] vijand zijn van waar democratisch leven.’85 
De historicus had niet in de bronnen kunnen vinden wat dit in con-
creto had betekend, maar hij kon zijn gehoor verzekeren dat het de 
vorstin ‘eerder om de geest dan om de letter van de Grondwet’ was 
gegaan. Zij had geen enkele beslissing willen nemen voordat zij be-
voegde personen ruimschoots had geconsulteerd. Het constitutio-
neel evenwicht was in Londen – bij gebrek aan een parlement en een 
volwaardige publieke opinie – een ‘onontwarbare kluwen’ van con-
flicten geweest tussen koningin en kabinet, maar dankzij de stand-
vastige Gerbrandy waren de democratische beginselen in deze uit-
zonderlijke omstandigheden niet in gevaar gekomen.86 De Jong had 
tien jaar geleden ‘zonder enige restrictie’ met Wilhelmina mogen 
spreken. Zij had hem, met machtiging van de premier, toestemming 
gegeven de relevante stukken uit het Kabinet der Koningin te raad-
plegen. Uit dit koninklijk vertrouwen vloeide voor De Jong slechts 
één verplichting voort: ‘naar waarheid opening van zaken te geven’.87

Hiermee had De Jong in de kern het staatsrechtelijk functione-
ren van de koningin in Londen geschetst. Hij zou het in deel 9 van 
Het Koninkrijk (1979) gedetailleerd uitwerken.88 Hij legde het mis-
sende puzzelstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid die in de 
Verslagen van de PEC Londen ontbrak. Zowel in zijn kNaW-rede van 
februari 1967 als in zijn NhG-lezing van oktober 1958 had hij bepleit 
dat waardevolle inzichten alleen mogelijk zijn na ongeclausuleerde 
toegang tot de bronnen. ‘Het tot in lengte van dagen angstvallig be-
hoeden van wat men het constitutionele geheim pleegt te noemen, 
maakt van de leden van het Huis van Oranje schimmen, maar geen 
werkelijke mensen.’89

De Jongs smeuïge uitlatingen over de werking van het constituti-
oneel geheim van het Nederlandse staatshoofd in Londen behaalde 
brede media-aandacht. De Telegraaf drukte zijn lezing integraal af.90 
De Jong was er althans voor zijn eigen lezing in geslaagd de vensters 
van de kNaW open te zetten. Geyl, die in zijn historisch werk nooit 
was teruggedeinsd voor een kritische interpretatie van het Oranje-
huis, schreef De Jong nog diezelfde dag dat de voordracht hem had 
geleerd dat de geheimzinnigheid rond de koningin ‘mal [is] geweest. 
Wilhelmina was een veel beter onderlegde persoon dan ik wist.’91 
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Schöffer juichte in het Tijdschrift voor Geschiedenis toe dat met deze 
‘eerste, voorlopige verkenning’ een taboe was doorbroken, al had 
De Jong nog maar een ‘voorlopige balans’ opgemaakt. Hij was be-
nieuwd naar wat er in het Hoofdwerk straks te lezen zou zijn over 
de secretaris van Wilhelmina in Londen, Francois van ’t Sant. De 
koningin had hem in 1944, mede onder druk van Gerbrandy, ontsla-
gen. Was hij terecht of onterecht de kop van Jut geworden?92

De Jong ontving vrijwel louter positieve reacties van geïnteres-
seerden die hij zijn tekst had toegestuurd. Zijn kenschets van Wil-
helmina werd ook aan het hof hogelijk gewaardeerd. Prins Bernhard 
vond de lezing ‘buitengewoon goed en waar’.93 Juliana’s particulier 
secretaris liet weten dat de vorstin zijn rede met veel belangstelling 
had gelezen.94 De voormalige secretaris van Wilhelmina, Max Ko-
hnstamm, complimenteerde zijn oud-studiegenoot met zijn ‘voor-
treffelijke voordracht’; ‘niemand weet meer over de bezetting dan 
jij’. Eerder had hij in Het Parool geschreven ‘dat Nederland niet wer-
kelijk met zijn geschiedenis leeft, behalve dan dankzij jouw insti-
tuut met de geschiedenis van de bezettingstijd’.95 Ook mejuffrouw 
Tellegen, directeur van het Koninklijk Huis Archief, vond het een 
‘weldaad’ een stuk te lezen van ‘iemand die van wat de Koningin 
innerlijk beroerde en van de uitwerking daarvan op haar karakter 
iets heeft begrepen’. Zij raakte er steeds meer van overtuigd dat ‘U 
degene bent, die een biografie over haar kunt schrijven. Ik geloof 
niet; dat iemand het kan, die Londen niet heeft meegemaakt.’96

Van Kleffens was de enige die De Jong bekritiseerde vanwege het 
pathos waarmee hij Wilhelmina beschreef.97 De voormalige minis-
ter van Buitenlandse Zaken vond dat de koningin er te ‘wit’ vanaf 
kwam en de ministers te ‘zwart’, terwijl bij beiden toch ‘heel wat 
grijs’ was geweest. De Jong antwoordde dat hij met zijn voordracht 
een deur had willen openen die altijd gesloten was geweest. De En-
quête Commissie had ‘een scheef beeld’ gegeven door het persoon-
lijk beleid van de koningin en de conflicten tussen de ministers bui-
ten beschouwing te houden.98 

Van een ‘zwart-wittekening’ was De Jong zich niet bewust. ‘Ik 
erken wel dat, wat de oorlogsperiode betreft, de koningin er om zo 
te zeggen “beter afkomt” dan velen van de ministers, maar daar is 
naar mijn overtuiging ook reden voor. U hoeft geen moment aan te 
nemen dat bij mij kritiekloze verheerlijking van de koningin enige 
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rol speelt.’ Er volgde een waslijst van kritische elementen die hij over 
de vorstin had gemeld. Zij had het militaire naïef verheerlijkt, was 
irreëel geweest om terug te willen keren naar het koningschap onder 
Willem I en haar kijk op de ‘volmaakte eendracht van een door lij-
den gelouterd volk’ schoot tekort. Hij stond kritisch tegenover haar 
wens om in de overgangstijd zonder enig parlement te regeren en zij 
had overspannen verwachtingen gekoesterd over het heroïsch naoor-
logse Nederland. 

Toch had Van Kleffens gelijk met zijn constatering dat De Jong 
dweepte met Hare Majesteit. De verteller blijft in zijn voordacht 
steeds neutraal als hij bovenstaande aspecten bespreekt, terwijl hij 
bij de verdiensten van de vorstin een welhaast onderdanige eerbie-
digheid duidelijk op de voorgrond treedt met. Van Kleffens liet zich 
inhoudelijk overtuigen. Hij beaamde dat de rol van de vorstin vaak 
te ‘sacrosanct’ bleef en dat er te veel aandacht uitging naar de mi-
nisters en te weinig naar haar. Hij juichte tevens toe dat De Jong de 
‘mystiek die het Hoofd van Staat in het belang van die Staat moet 
blijven omgeven’ etaleerde.

Na afloop gebruikte De Jong zijn kNaW-lezing over Wilhelmina 
ook als testcase om na te gaan of er ambtelijke of politieke obstakels 
te verwachten waren als hij in zijn Hoofdwerk nog dieper op deze 
gevoelige materie zou ingaan. Zijn partijgenoot Connie Patijn wees 
er als woordvoerder over het Koninklijk Huis in het vragenuurtje 
van de Tweede Kamer van 8 juni 1966 op dat het van ‘goed staats-
recht’ had getuigd dat de rol van Wilhelmina bij de PEC ’40-’45 – een 
initiatief van zijn eigen PvdA – buiten beschouwing was gebleven. 
De grondwet bepaalt immers dat over het verkeer binnen de Kroon 
(regering + koning) geen verantwoording behoeft te worden afge-
legd. Het was de taal van geschiedschrijving om de koninklijke in-
vloed op het kabinetsbeleid in Londen te belichten. Kon Cals zich 
vinden in het streven dat haar rol ‘tijdig’ moest worden vastgelegd 
in een ‘zuiver wetenschappelijke publicatie’ voordat ‘dergelijke gege-
vens langzamerhand zoek zouden raken’? 

Patijn, die wel door De Jong moet zijn gesouffleerd, werd op 
zijn wenken bediend door Cals die in 1955 had ingestemd met de 
toekenning van het Hoofdwerk aan deze auteur. De minister-presi-
dent antwoordde dat het Rijksbureau ‘vrijwel alles [heeft] verzameld 
wat maar te vinden is over de oorlogsperiode, ook over datgene wat 
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in Engeland is gebeurd’. Het bureau was speciale toegang verleend 
tot de archieven van de Londense ministerraad, dat volgens de ar-
chiefwet pas na dertig jaar openbaar is. Contemporaine geschied-
schrijving vereiste grondige archiefstudie om ‘onvolledigheid’ en 
‘eenzijdigheid’ te vermijden. Hij had het volste vertrouwen dat Oor-
logsdocumentatie discreet met dit recente oorlogsverleden om zou 
gaan zolang er nog personen in leven waren uit de bezettingstijd.99

De minister-president had het ChU-Kamerlid H.K.J. Beernink 
alle wind uit de zeilen genomen. Hij vond een zuiver historisch oor-
deel over het persoonlijk aandeel van Hare Majesteit in het rege-
ringsbeleid in Londen pas over enkele decennia was gewenst. Een 
termijn van ‘bijvoorbeeld vijftig jaar’ na dato was ook in het in 1956 
door de Kamer goedgekeurde eindrapport van de PEC ’40-’45  aan-
gehouden.100 In de regel werden rijksarchieven immers pas na een 
halve eeuw overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in Den 
Haag. De Jong had nu formeel bevestigd gekregen dat zijn opdracht 
niet aan deze termijn van vijftig jaar gebonden was. Gerbrandy en 
Wilhelmina waren enkele jaren tevoren overleden. Hij kon erop ver-
trouwen dat er geen beletsel meer was om in Het Koninkrijk volledig 
inzicht te verschaffen over de Kroon in oorlogstijd.

Bij de lancering van het eerste deel van Het Koninkrijk in febru-
ari 1969, schreef De Jong een wervend artikel voor het Boekenweek-
nummer, het orgaan van de landelijke boekhandelbranche, dat werd 
opgepikt door diverse regionale kranten.101 ‘Wat zij wilde bereiken’, 
hoe vaag en onbezonnen haar politieke strevingen en wensen ook 
waren, het was niet anders dan een ‘bevorderen’ geweest. ‘Niet meer 
dan dat; aan opleggen dacht zij niet.’ De Jong hechtte aan een juiste 
beeldvorming over de oorlogskoningin bij het Nederlandse volk. In 
zijn eindoordeel over Wilhelmina in het negende deel van Het Ko-
ninkrijk (1979) zou hij samenvatten dat ‘de worsteling tussen konin-
gin en kabinet’ was voortgekomen uit haar goede inborst. ‘Trouw 
blijvend aan de eed die zij als achttienjarige had afgelegd, heeft zij 
haar onvervulde wensen in haar hart begraven.’ Zij had ‘toen het 
land bevrijd werd, de aanhankelijkheid van die natie verworven in 
een mate als, na Willem de Zwijger, geen lid van het Oranjehuis ooit 
had gedaan’.102 

Het was een stille verwijzing naar Adriaan Roland Holst, van wie 
De Jong in 1967 zijn net verschenen dichtbundel Uitersten had gele-
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zen. Hij was met name gegrepen door het gedicht ‘Ter nagedachte-
nis aan Koningin Wilhelmina’.103 Hierin eert Willem de Zwijger zijn 
verre nazaat uit de Oranjedynastie, die ‘ons volk ontvluchten moest 
om het te houden’.104 Een van de strofes luidt:

Dochter, ik zag u staan: na die vijf jaren
bezeten maar beschermd verzet, doodmoe
van haat, haat zonder wraak, een harde zweer
waarin het koortsig bloed niet kon bedaren, 
maar wel bedierf.

De Jong dankte de nationale dichter met een zelfgedicht kwatrijn 
over ‘de laatste grote Oranje’:105

Jaren om de materie aan te dragen, 
en van ’t vernunft de stellingen te schragen – 
Zo de historicus; de dichter heeft
dan reeds de spijker op de kop geslagen.

lAngdurig ProfeSSorABel

De Jong ambieerde na zijn promotie een hoogleraarsfunctie. Nadat 
hem meteen al in 1953 was gebleken dat hij van Romein op dit vlak 
geen enkele steun kon verwachten, duurde het nog tot 1967 voordat 
hij een benoeming in de wacht sleepte. In die veertien jaar deden 
zich vijf kansen voor die onbenut bleven. De eerste keer werd hij 
afgewezen (1958), de tweede (1959) en derde keer (1961) wees hij de 
functie af, de vierde optie (1963) ketste af op procedurele problemen, 
de vijfde keer (1966) zag hij er weer van af en pas de zesde keer (1967) 
lukte het.

De eerste mogelijkheid deed zich voor toen Romein eind 1958 
met emeritaat ging als hoogleraar Nieuwe Geschiedenis. Kandidaten 
werden in die tijd voorgedragen.106 De voorzitter van de faculteit der 
Letteren, prof. dr. T.S. Jansma, vroeg onder meer advies aan Geyl. 
Die wees op De Jongs ‘waarachtig historische blik, onderscheidings- 
en ook voorstellingsvermogen’. Deze kandidaat had in zijn haastig 
gecomponeerde propagandawerkje Je maintiendrai, ondanks het 
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‘hoogst onvolledig materiaal’, veel ‘inzicht’ getoond en ‘afstand’ ge-
nomen. Zijn proefschrift was ronduit ‘meesterlijk’. Deze ‘zeer goede 
spreker’ paarde grote werkkracht aan ‘ongemene talenten als orga-
nisator’. De Jongs enige nadeel was zijn exclusieve specialisatie in 
de Tweede Wereldoorlog.107 Zoals eigenlijk al was voorzien, ging de 
leerstoel uiteindelijk naar Presser die van de Politiek Sociale Faculteit 
(PsF ) overstapte naar de door hem begeerde hoogleraarspost aan de 
moederfaculteit der Letteren.108

Vervolgens gooide De Jong hoge ogen voor de vrijgevallen leer-
stoel van Presser.109 Geyl gooide het in zijn aanbevelingsbrief over 
een andere boeg. Deze leerstoel zou zijn protegé in staat stellen zich 
te bekwamen in de geschiedschrijving van vroeger eeuwen, zodat 
zijn eenzijdige specialisatie op de contemporaine geschiedenis werd 
gecompenseerd.110 De Jong werd inderdaad uitverkoren, maar wees 
de fulltime functie af. Zijn opdracht voor het Geschiedwerk genoot 
voorrang. Daar wilde hij het overgrote deel van zijn tijd aan blijven 
wijden. Frits de Jong Edz., gespecialiseerd in arbeidersgeschiedenis, 
werd de opvolger van Presser.

In november 1961 deed zich een derde kans bij de UvA voor op 
een hoogleraarsbenoeming. De leerstoel Politieke Wetenschappen 
aan dezelfde PsF kwam vacant nadat Jan Barents in mei op 44-jarige 
leeftijd was overleden.111 De Jong werd voor de vacature gepolst door 
de voorzitter van de Faculteitscommissie Letteren, prof. mr. dr. M. 
Rooij.112 De enige serieuze tegenkandidaat was B.W. Schaper, maar 
Rooij verzekerde De Jong dat hij voorkeur genoot. Geyl had Scha-
per in 1959 ook de mindere geacht.

Opnieuw sloeg De Jong het aanbod gedecideerd af. Hij schreef 
Rooij dat hij nog minstens drie jaar onderzoek voor de boeg had en 
dat, na afronding van De Bezetting in 1965, nog zeker drie jaar nodig 
waren om het Hoofdwerk voor Oorlogsdocumentatie te schrijven. 
Deze zware en langlopende verplichting was onverenigbaar náást 
een tweede wetenschappelijke hoofdtaak. Net als in 1959 vermeldde 
De Jong niet dat hij zich in februari 1955 schriftelijk had verplicht 
om ‘ongeacht andere aanbiedingen in binnen- en buitenland, in 
dienst te blijven van het instituut tot aan de liquidatie daarvan’.113 
Hij hield het vizier gericht op zijn professionele toekomst na het 
Hoofdwerk en verzekerde dat hij de functie ‘in andere omstandig-
heden’ zeker zou hebben geaccepteerd. Hij kon zich geen aantrek-
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kelijker leerstoel wensen dan de combinatie eigentijdse geschiedenis 
en internationale betrekkingen aan zijn alma mater. Mocht er een 
‘tussenpaus’ worden benoemd, dan kwam hij rond 1970 graag op-
nieuw in aanmerking. 

Rooij betreurde De Jongs beslissing, temeer daar hij twijfelde of 
de opvolging bij gebrek aan geschikte kandidaten bevredigend kon 
worden opgelost.114 Ze vonden echter een geschikte kandidaat in de 
veel jongere Hans Daudt die kort voor diens overlijden bij Barents 
was gepromoveerd. De Jong kende hem uit het Curatorium van 
Stichting Het Parool. Hij ontmoette hem ook bij de kNaW, waar hij 
als eerste politicoloog toetrad. Het is niet aannemelijk dat De Jong 
op deze leerstoel Politicologie tot zijn recht zou zijn gekomen. Hij 
toonde na zijn dissertatie geen interesse in de sociale wetenschappen 
en was niet de aangewezen figuur om voort te bouwen op de theore-
tische basis die Barents in dit nieuwe vakgebied had gelegd. De Jong 
had een uitgesproken voorkeur voor de geschiedwetenschap. 

RvO-bestuursvoorzitter Van Winter benaderde Rooij daarna 
vergeefs met de vraag of er wellicht een buitengewoon professoraat 
ingesteld zou kunnen worden waarbij De Jong het leeuwendeel van 
zijn aandacht aan het Hoofdwerk zou kunnen blijven besteden.115 
Een dergelijke constructie leek wel haalbaar toen De Jong in sep-
tember 1963 Gijsbert van Hall bezocht om hem voor De Bezetting te 
laten getuigen over zijn broer Walraven van Hall van het Nationale 
Steunfonds (NsF ).116 Van Hall was in zijn functie van burgemeester 
van Amsterdam ook president-curator van de UvA en bleek onver-
wacht goed op de hoogte te zijn van zijn gestrande professorabele 
ambities. Hij beloofde De Jong een post als buitengewoon hoogle-
raar die beperkt zou blijven tot een wekelijks college per semester-
jaar.117 De Jong wees erop dat zijn contactambtenaar Rohling van het 
ministerie van OkW desgevraagd kon bevestigen dat zijn kandida-
tuur de goedkeuring van Den Haag zonder meer kon wegdragen.118 

Van Hall deed een beroep op Presser die niet van vergaderingen 
hield en al helemaal niet van bestuurlijke machinaties. Hij kon niet 
goed nee zeggen en bewees zijn vriend Loe de Jong maar al te graag 
een dienst. Presser kaartte het extraordinaat in de Geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog aan bij het faculteitsbestuur, dat echter 
weigerde een van boven geparachuteerde leerstoel te creëren die de 
prioriteiten van het formeel bekrachtigde formatieplan doorkruiste. 
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De Jong had er al op gerekend dat hij zijn colleges in de herfst van 
1964 zou beginnen, maar vernam bij gerucht dat zijn benoeming 
was getorpedeerd.119 Van Hall toonde zich ‘zeer ontstemd’, omdat 
de Colleges van Curatoren en B&W van Amsterdam ook al had-
den ingestemd met De Jongs voordracht.120 Het bestuursconflict 
werd in maart 1964 beslecht ten huize van de burgemeester aan de 
Beethovenstraat 145 II, waarbij faculteitsvoorzitter Jansma, Presser 
en prof.dr. J.F. Niermeyer aanwezig waren. De leerstoel kwam er  
niet.121

Drie jaar later was De Jong de gedoodverfde kandidaat om 
Brandt, die tevens adviseur van het Hoofdwerk was, in Utrecht op 
te volgen. De Jong weigerde de post op 6 december 1966 echter van-
wege de inmiddels bekende reden dat het te arbeidsintensief was in 
combinatie met zijn werk aan het Hoofdwerk. Hij zette in op het 
buitengewoon hoogleraarschap in de ‘algemene geschiedenis van de 
nieuwste tijd’ aan de Nederlandse Economische Hogeschool (NEh) 
in Rotterdam, dat niet meer dan een nevenfunctie was. Een oude 
bekende, de NsF-specialist professor dr. Piet Sanders, polste hem na-
mens het bestuur van de hogeschool.122 De Jong accepteerde de func-
tie op 6 januari 1967.123 Hij kende zijn voorgangers. De in 1913 be-
noemde dr. G.W. Kernkamp was in de jaren twintig hoofdredacteur 
van De Groene Amsterdammer geweest. De in 1938 benoemde Geyl 
was hem twee jaar eerder ook al opgevolgd in diens leerstoel Nieuwe 
Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Na hem was Brandt 
de derde geweest die deze combinatie van functies had bekleed. De 
eerste twee hoogleraren waren politiek links, hoewel zij zich geen 
socialist noemden. Brandt en De Jong waren bekende PvdA’ers. 
De Jong wilde net als zijn voorgangers een ‘strijdbare geleerde’  
zijn.124

De benoeming per augustus 1967 werd dinsdag 24 januari ge-
formaliseerd. Ze zou aan het eind van de week bekend worden ge-
maakt, maar lekte diezelfde middag al uit. ’s Avonds bracht de hoge-
school een inderhaast opgesteld persbericht uit om te zorgen dat de 
berichtgeving over de benoeming die volgende dag in alle kranten 
eenduidig zou zijn.125 Vrij Nederland verwelkomde de presentator 
van De Bezetting als de bekendste hoogleraar van Nederland.126
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‘auswitz’ 

De Jongs inaugurale rede van donderdagmiddag 21 september 1967 
ging over de Jodenvervolging, een onderwerp dat in de voorgaan-
de jaren was uitgegroeid tot het hoofdthema in het publieke debat 
over de Tweede Wereldoorlog. De inhoud maakte deel uit van een 
tweeltal lezingen die hij hield in het internationale Joodse conferen-
tiecircuit. De tekst van Een sterfgeval te Auswitz was een uitwerking 
van zijn paper The destruction of Dutch Jewry waarmee hij in Jeru-
zalem diepe indruk had gemaakt bij zijn gehoor. Zijn voordracht 
The Netherlands and Auschwitz, why were the reports of mass killings 
so widely disbelieved?, die hij drie maanden later voor het YIVO in 
New York zou houden, was een letterlijke vertaling van zijn rede, 
met weglating van het slotgedeelte.127 Deze drie voordrachten – ge-
houden in juli 1965 in Jeruzalem, september 1967 in Rotterdam en 
december 1967 in New York – komen dus vrijwel overeen. 

Uiteraard waren het voltallige bestuur en de wetenschappelijke 
staf van Oorlogsdocumentatie aanwezig. Tot de speciale gasten be-
hoorden oud-premier Drees, psychiater Lampl-de Groot en Esther 
Wunnink-de Jong, de nicht van De Jong.128 De aula was een noodge-
bouwtje uit 1940. De bedompte ruimte was slecht geventileerd en er 
hing een penetrante zweetlucht. De toehoorders zaten als haringen 
in een ton. Na tien minuten belandde De Jong bij een passage waar-
in hij beschreef dat er geen drinkwater was inbegrepen bij het karige 
rantsoen dat Auschwitzgevangenen in schafttijd kregen.129 Hij liet 
een lange stilte vallen en monsterde zijn toehoorders. Lijzig hernam 
hij zijn tekst: ‘Ik herhaal: zij kregen de hele dag níets te drinken.’ 
Blikken dwaalden ongemakkelijk af naar de klok. Zij moesten dit 
persoonlijk ongemak nog drie kwartier doorstaan.130

Alom was bekend dat De Jong dankzij zijn vlucht naar Londen 
aan de Jodenvervolging was ontkomen, maar niemand vermoedde 
dat hij zijn vermoorde tweelingbroer Sally als gids gebruikte bij de 
beschrijving van de ontberingen in Auschwitz. Hij voerde in zijn 
betoog drie anonieme Auschwitzoverlevenden op die in de noten 
bij naam worden genoemd. Hun getuigenissen waren in 1947 op het 
RvO afgenomen en gearchiveerd in de collectie CG (Gevangenis-
sen en Concentratiekampen). Een van hen had dezelfde lijdensweg 
doorgemaakt als Sally. Deze Emmanuel Halverstadt belandde na de 
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Todesmärsche, die eind januari 1945 vanuit Auschwitz begon, in Aus-
senkommando Ellrich bij Dora in de Harz. In dit kamp was Loe’s 
latere zoektocht naar Sally doodgelopen. De modder in de grotten 
waar hij tewerk was gesteld, lag ‘decimeters hoog. […] Wij hadden 
een vreselijke Block-oudste, die de mensen liet ophangen voor klei-
ne vergrijpen. Als hij ze niet liet ophangen, werden ze doodgesla-
gen.’131 Deze Halverstadt zou in Het Koninkrijk nog uitvoeriger aan 
het woord komen.132

De Jong haalde de tweede getuige aan die ‘alleen een nummer’ 
was geweest. ‘Je had niets en je was niets. Je liep met de dood hand 
in hand.’ Dit citaat was van Ben Cohen die had gefigureerd in de 
‘Kronkel’ van Simon Carmiggelt die was verschenen op de dag na de 
aangrijpende vijftiende aflevering van De Bezetting over de concen-
tratiekampen in december 1963.133 De derde Auschwitzoverlevende 
die De Jong citeerde, was Samson Boeken: ‘We zagen elkaar gewoon 
uitteren. De jongens dronken modder.’134

De Jongs inleiding grensde aan cynisch venijn. Het verkeerd ge-
spelde ‘Auswitz’ uit de titel van zijn rede is een citaat uit de notulen 
van de vergadering van de Centrale Commissie van de Joodse Raad 
van 18 september 1942. Het was ‘de 62ste [vergadering] al’, luidt zijn 
openingszin. ‘Men heeft kennelijk nooit van die plaats gehoord.’ 
Vijf weken eerder was een eerste zending brieven van gedeporteer-
den uit Birkenau ontvangen. De staf had dit onbekende oord pas na 
vijf dagen zoekwerk in gedetailleerde atlassen gelokaliseerd in Op-
per-Silezië.135 Voorzitter Cohen had zojuist gesproken dat hij het ‘als 
leider van de joodse gemeenschap […] misdadig’ had gevonden als 
de Joodse Raad de mensen ‘zowel moreel als materieel […] in het 
uur van het allergrootste gevaar’ in de steek zou laten. Bovendien 
moest men ‘trachten althans de belangrijkste mensen zo lang moge-
lijk te behouden’. 

Vlak voordat de voorzitter de bijeenkomst afhamerde ‘komt ter 
vergadering het eerste bericht van een sterfgeval te Auswitz binnen’, 
werd ‘in het verre, ja als het ware nog op een andere planeet liggende 
Amsterdam genotuleerd’.136 Vervolgens verlegde de spreker het per-
spectief naar de historische realiteit van het concentratiekamp, een 
afstand die voor de Joodse Raad klaarblijkelijk niet te overbruggen 
was geweest. Die 62ste vergaderdag waren reeds twintig treintrans-
porten uit Westerbork vertrokken met bestemming Auschwitz-Bir-
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kenau. De Jong rekende pijnlijk nauwkeurig voor dat het merendeel 
van deze ongelukkigen bij aankomst was afgesplitst voor onmiddel-
lijke vernietiging in de gaskamers. Het kleine deel dat als slaaf was 
geselecteerd werd doorgestuurd naar Birkenau, het werkkamp dat 
administratief Auschwitz II heette. Hun overlevingskansen onder de 
daar heersende onmenselijke omstandigheden waren nihil.137

Vervolgens vatte De Jong het thema van de Jodenvernietiging 
samen: ‘Dat de deportaties na die 18de september 1942 een jaar lang 
voortgezet zijn, dat daarbij, onder Duitse druk, tot het einde toe 
administratieve en andere medewerking, hoe onwillig ook, verleend 
is door Nederlandse overheidsinstanties en door de Joodse Raad en 
dat die deportaties (duizenden loffelijke uitzonderingen ten spijt) 
niet bij de Joodse en evenmin bij de niet-Joodse Nederlanders geleid 
hebben tot massale, georganiseerde verzetsacties – dat alles mag ik 
wel bekend veronderstellen.’138 

De Jong was vanaf het begin van zijn onderzoek van dit inzicht 
doordrongen. Hij had op 27 maart 1956 met zijn wetenschappelijke 
staf een bespreking gehad over de vraag: ‘Wat wist men in Nederland 
tijdens de bezetting van het lot dat gedeporteerde joden in Polen te 
wachten stond?’ Ter voorbereiding had hij alle relevante citaten en 
passages uit illegale informatie (de Nederlandse ondergrondse bla-
den, de uitzendingen van Radio Oranje en de Londense vlugschrif-
ten uit de periode mei 1940 tot september 1943) laten inventariseren. 
Op basis hiervan had hij zeven discussiestellingen geformuleerd die 
als hypothesen dienden en stuk voor stuk tot de conclusie leidden 
dat niemand de ‘physieke vernietiging’ van de Joden had vermoed 
en dat dit ‘eerst ná de bevrijding tot het bewustzijn van de meeste 
Nederlanders doorgedrongen’ is.139 

De Jong had in De Bezetting de knagende vraag van medeplich-
tigheid aan de Jodendeportaties gemeden. Het expliciet stellen 
van de schuldvraag was naar zijn mening niet dienstbaar voor een 
zinvolle maatschappelijke verwerking van de bezettingstijd. De 
schuldvraag zaait slechts verdeeldheid. Elke burger dient deze con-
fronterende vraag in kleine kring voor zichzelf en zijn naasten te be-
antwoorden.140

De hardnekkige onwetendheid van de Joodse Raad grensde aan 
het ongelooflijke en fungeert als confronterende opstap. Hun ‘vol-
strekte miskenning van de werkelijke situatie’ was alles behalve een 
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geïsoleerd geval geweest.141 De Jong illustreerde dit aan de hand van 
drie extreme voorbeelden van ooggetuigen die het concentratiekamp 
van binnenuit hadden gezien of meegemaakt. Deze betrokkenen 
waren naderhand allen op het hardnekkige probleem gestoten dat 
hun waarheid over de stelselmatige massavernietiging eenvoudigweg 
niet werd geloofd door de geallieerde bevolking. Met de kennis van 
nu is de bewijskracht van deze drie voorbeelden beperkt en bepaald 
niet eenduidig. Aangrijpend waren ze wel, en daar was het De Jong 
vooral om te doen.

Zijn eerste voorbeeld was de ‘goede’ Duitser Kurt Gerstein.142 
Deze vrome christen was tegen het nationaalsocialisme gekant en 
trad in 1941 als ingenieur vrijwillig toe tot de Waffen-SS, omdat hij 
‘Hitler und seine Bande […] von innen aus met ihren eigenen Mit-
teln untergraben’ wilde.143 Gerstein kreeg als desinfectieofficier in 
augustus 1942 de opdracht 100 kilo Zyklon B af te leveren in Polen. 
Dankzij het blauwzuur dat hij vervoerde, verliep de systematische 
vergassing technisch geavanceerder. Eerder was hij in Belzec, Tre-
blinka en Sobibor getuige geweest van verstikking van Joden door 
dieseluitlaatgassen.144 

Gerstein had in februari 1943 J.H. Ubbink, een bevriende Ne-
derlandse ingenieur uit zijn studententijd, uitgenodigd naar Berlijn 
te komen. De undercover-ss’er vertelde hem in het diepste geheim 
over de verschrikkingen, informatie die Ubink naar Engeland moest 
zien door te spelen. Terug in Nederland deed hij verslag aan de il-
legale pers. De redacteur Cornelis van der Hooft zette zijn getui-
genis op 25 maart 1943 op papier onder de titel Tötungsanstalten 
(moordinstituten) in Polen, een reproductie van de verklaring die 
Gerstein onder ede had gedaan.145 De Jong had bij de voorbereiding 
van de afleveringen over de concentratiekampen in De Bezetting de 
naar Ontaria, Canada, geëmigreerde Ubbink getraceerd.146 De inge-
nieur had hem desgevraagd per brief bevestigd dat het grote moeite 
had gekost zijn collega-verzetsstrijders van de betrouwbaarheid van 
dit horrorverhaal te overtuigen.147

Van der Hooft had zijn kopij achtergelaten bij een contactman 
van het nog maar net opgerichte illegale blad Trouw die op een boer-
derij woonde in het Achterhoekse Sinderen. De boer speelde het 
niet door naar de redactie van de verzetskrant, maar verstopte het 
handgeschreven artikel veiligheidshalve onder een dakpan in zijn 
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kippenhok. De Jong noemde deze vierde betrokkene in zijn rede ‘de 
Achterhoeker’. Een noot verwijst naar J.S.148 Dit was Jo Satter. Hij 
was de eigenaar van de boerderij die in het voorjaar van 1945 in de 
frontlinie van de strijd onder vuur kwam te liggen en afbrandde. 
Het kippenhok bleef ongeschonden. Satter haalde na de oorlog het 
originele artikel tevoorschijn, borg het op tussen zijn papieren en 
vergat het. Bij het zien van de herhaling van De Bezetting eind 1966 
herinnerde hij zich het artikel van Van der Hooft en zond De Jong 
een kopie. Deze handgeschreven brief van drie kantjes in keurig ori-
gineel handschrift siert de binnen- en achterkant van de omslagpa-
gina van zijn inaugurale rede. De zwarte letters tegen een witte ach-
tergrond, contrasteren indringend met de inktzwarte voorkant met 
witte opdruk. Ook Trouw drukte deze originele brief van de illegale 
Trouw-groep af in haar jubileumnummer van 27 januari 1968.149

De Jong concludeerde in zijn rede dat dit ‘enige in ons land aan-
wezige rapport waarin precies te lezen stond wat in de Poolse ver-
nietigingskampen geschiedde’ niet in Trouw was verschenen, omdat 
‘geen van drieën het ten volle geloofd heeft’.150 Deze claim is echter 
niet overtuigend. De Jong had Van der Hooft die kort voor het eind 
van de oorlog omkwam en Gerstein die vlak erna overleed, niets 
meer kunnen vragen en trok de conclusie die paste in zijn betoog. 
Een kwart eeuw na De Jongs rede achterhaalde Trouw-redacteur Ben 
van Kaam echter dat Jo Satter niet had getwijfeld aan het waarheids-
gehalte van Gersteins getuigenis, maar het artikel uit veiligheids-
overwegingen niet had doorgespeeld naar de illegale krant. Satter 
en Ubbink hadden gevreesd dat de Duitsers de illegale Trouw-groep 
zouden oprollen als de ‘hooggeplaatste SS-officier’ ontmaskerd zou 
worden.151 De drie verzetsmannen hadden Gerstein wel degelijk ge-
loofd, en dit feit tast de conclusie van ongeloof in De Jongs rede aan. 

Zijn tweede en derde voorbeeld stoelen evenmin op uitputtend 
of volledig verifieerbaar bronnenonderzoek. De Groningse arts I. 
van der Hal die over informatie beschikte uit eerste hand van een 
ooggetuige uit Auschwitz, Leo Laptos, werd vrijwel niet geloofd 
over de vergassingen. De Jong liet het bij dit enkele incident, waar-
uit geen systematische conclusie valt te trekken.152 

In het derde voorbeeld noemde hij zes Jehovavrouwen die Ausch-
witz in 1943 hadden mogen verlaten. Zij hadden voortdurend de 
rook van de crematoria van de gaskamers gezien: ‘Je kon het niet 
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geloven: de ene dag geloofde je het wel, de andere niet.’ De Jong 
waarborgde hun anonimiteit.153 Nadere details over hun indrukken 
uit het kamp zijn niet te traceren.

Deze drie voorbeelden van algemene onwetendheid die zich in 
alle door de nazi’s bezette gebieden had voorgedaan, brachten De 
Jong op de helft van zijn betoog. Hij formuleerde zijn centrale vraag: 
hoe is te begrijpen dat ‘de berichten omtrent de realiteit der ver-
nietigingskampen zo weinig, of in het geheel niet, tot het besef van 
de meeste Nederlanders, Joden en niet-Joden, doorgedrongen zijn? 
Zijn antwoord luidt dat de Duitsers volstrekte geheimhouding had-
den bewaard en voortdurend hadden misleid. De Jongs derde en be-
langrijkste verklaringsgrond is dat de mechanische en stelselmatige 
genocide van het Jodendom een novum in de wereldgeschiedenis 
was en volstrekt ongeloofwaardig voor tijdgenoten die het niet met 
eigen ogen hadden gezien.154

Deze laatste psychologische reden is een variant op zijn verkla-
ring in zijn proefschrift dat men grif en hardnekkig had willen ge-
loven in een illusionaire Duitse Vijfde Colonne. Ook dat was ‘in 
perioden van hoogspanning [een] haast onvermijdelijke vorm van 
verwerking van een als ondragelijk gevoelde realiteit’.155 In zijn rede 
onderbouwde hij dit psychologisch mechanisme met een citaat uit 
het ‘aangrijpende epos’ Ondergang van Presser: ‘Voor wie geloven 
wou [de gedeporteerden na de oorlog weer te zien], per se wou, bood 
juist die ene brief [uit Polen] een onwaardeerlijk houvast.’156 

Hij noemde ook zijn tweelingbroer die in ‘een van de schrander-
ste en meest principiële rapporten over de Jodenvervolging in april-
mei 1943’ had getwijfeld aan het ongelooflijke. Hij had gewezen op 
het absurd lage aantal van ongeveer duizend brieven die de Joodse 
Raad had ontvangen met de ongeloofwaardige boodschap dat de 
‘behandeling behoorlijk is’, terwijl er al zestigduizend slachtoffers 
waren gedeporteerd.157 ‘Ach – ook hij, zelfs hij, zag de waarheid nog 
niet. […] Auschwitz binnengevoerd zijnde, wist hij luttele maanden 
later beter.’ Loe herdacht Sally. ‘Rijke menselijke en wetenschappe-
lijke beloften zijn met hem, als met zovelen het geval was, in de lente 
van ’45 ergens in midden-Duitsland in een onbekend graf gedaald.’158

Daarna duidde De Jong zijn verklaring die geen wetenschappe-
lijke conclusie, maar een diep doorleefde persoonlijke overtuiging 
is. Vervolgden vertoonden psychische afweermechanismen ‘flak-



441

kerend als noodsignalen’ om de doodsdreiging niet onder ogen te 
hoeven zien. Naast de existentiële menselijke eigenschappen van 
‘gehechtheid aan het leven, liefde voor de zijnen en angst voor de 
dood’ is er het onvermogen om zich de bestialiteit van de nazi’s voor 
te stellen. Deze ‘misdaad [was] zo ungeheuerlich (men kan slechts 
de Duitse term gebruiken)’ dat berichten over deze realiteit niet 
doordrongen.159 De Jong verwees naar de aflevering over de concen-
tratiekampen in De Bezetting uit december 1963: de moordpartijen 
in de concentratiekampen gingen ‘zozeer het bevattingsvermogen 
te boven’ dat ‘onze geest, het besef daarvan in zich opnemend, het 
tegelijk weer uitstoot als een vreemd en huiveringwekkend absurd 
element’.160

Alleen de allersterksten die destijds ‘de inderdaad ondragelijke, 
inderdaad nauwelijks te aanvaarden en nauwelijks te verwerken 
waarheid onder ogen’ konden zien, waren in het verzet gegaan, ter-
wijl ‘vele anderen’ de gevoelens van ‘solidariteit en naastenliefde’ niet 
in de praktijk hadden gebracht. De Duitse bezetter was erin geslaagd 
de Joden te isoleren van de niet-joodse bevolking. ‘Zo had de ver-
volging […] de joden nagenoeg allerwege, zeker ook in ons land, zij 
het tijdelijk, sympathie doen verliezen in plaats van winnen. Hun 
isolement was onderstreept.’161 Cruciaal is dat De Jong degenen die 
de wrede realiteit onder ogen hadden kunnen zien, prees als helden, 
maar er bewust van afzag om degenen die – al dan niet gewild of on-
gewild, bewust of onbewust – te beschuldigen. Voor zover De Jong 
de schuldvraag stelde, legde hij deze eenzijdig bij nazi-Duitsland.

De hoogleraar hoopte ‘te hebben aangetoond [dat] het niet-we-
ten – beter eigenlijk: het niet-willen-weten – van de realiteit van 
de vernietigingskampen’ massaal was voorgekomen.162 De Jongs 
veronderstelling en conclusie vallen naadloos samen. Hij had niets 
bewezen of weerlegd, maar maakte diepe indruk op een breed pu-
bliek met een knap gecomponeerd retorisch betoog over een aangrij-
pend onderwerp. Het was de derde keer dat hem lof toeviel na zijn 
kNaW-lezing over Wilhelmina, anderhalf jaar eerder, en zijn promo-
tie in november 1953. Zijn inaugurale rede werd unaniem positief 
ontvangen. De Jong had vijfendertig landelijke en regionale kran-
ten tevoren een persbericht gestuurd en de tekst van de rede had hij 
in de ochtend vrijgegeven aan het aNP. Avondbladen als de Nieuwe 
Rotterdamse Courant, het Algemeen Handelsblad en Het Parool be-

1 6   w e t e n s c h a p p e l i j k e  e x p e r t i s e



442

d e e l  3 :  1 9 5 5 - 1 9 6 9

richtten uitgebreid over de inhoud. De ochtendbladen namen op 
22 september 1967 omvangrijke samenvattingen op met uitgebreide 
citaten. Enkele dagen later las De Jong zijn rede nogmaals voor op 
de VaRa-televisie.163 Deze keer waren de commentaren in de krant 
respectvol zonder een spoor van verzuilde of politieke kritiek. 

De historicus Schöffer was vrijwel de enige die een kritische kant-
tekening plaatste. Hij opperde in het Tijdschrift voor Geschiedenis dat 
De Jong een onderscheid had kunnen aanbrengen tussen de gede-
tailleerde bekendheid met de feitelijke vernietigingsmethoden en de 
meer vage overtuiging die in de loop van de bezetting groeide dat er 
genocide op massale schaal had plaatsgevonden.164 Hij had De Jong 
kort na diens lezing als collega-historicus ook per brief laten weten 
dat er in de kring van studenten en leeftijdsgenoten, waarin hij zelf 
sinds 1942 verkeerde, over het ‘dodelijk lot van de gedeporteerden 
een absolute zekerheid’ bestond. 

De Jong zou een lange passage uit deze brief van Schöffer overne-
men in het zevende deel van Het Koninkrijk (1976). Hij liet Schöf-
fers tussenzin, dat zij als studenten wisten dat de deportaties ‘ver-
nietiging en moord’ betekenden, achterwege.165 Het vervolg waarin 
Schöffer het verdringingsmechanisme toepast op het niet willen 
weten hoe de vernietiging werd uitgevoerd, citeerde hij weer wel.166 

In 1967 namen de journalisten De Jongs beweringen voetstoots 
aan, zonder zijn lezing te plaatsen in de context van de internatio-
nale literatuur over de Holocaust die sinds het Eichmannproces in 
steeds groter getale verscheen. De these van het niet-willen-weten 
zou pas vanaf begin jaren negentig publiekelijk worden betwist. 
Ook dan zal blijken dat De Jong niet openstond voor ander dan wel 
voortschrijdend inzicht. Hij was ervan overtuigd dat de feiten sim-
pelweg geen andere wetenschappelijke interpretatie toestaan.
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Journalist af

vAn vASte BuitenlAndcommentAtor tot 
‘heet-vAn-de-nAAldcommentAtor’ 

Naast het werk aan De Bezetting, dat een tijdrovende klus was ge-
weest, presenteerde De Jong van najaar 1957 tot aan zomer 1969 ook 
nog bijna tweehonderd televisie-uitzendingen.1 De meeste van deze 
programma’s behoorden tot zijn vaste buitenlandrubriek van tien 
minuten. Voor jaaroverzichten en speciale thema-afleveringen was 
twee- tot driemaal zo lang zendtijd beschikbaar. Rengelink schakelde 
De Jong soms ook in voor Nts-uitzendingen met een ‘documentair 
karakter’ over onderwerpen van nationaal belang.2 In 1960 becom-
mentarieerde De Jong Opmars naar de galg, een film over het proces 
van Neurenberg, en kort daarna de documentaire Mein Kampf van 
de regisseur Erwin Leiser uit 1959.3 

Eind jaren vijftig werden televisie-uitzendingen in hoog tempo 
geprofessionaliseerd. Zowel de VaRa als de kRO maakte furore met 
indringende buitenlandrapportages.4 De kijker werd in de huis-
kamer getrakteerd op actuele buitenlandse ontwikkelingen met 
beelden en gesprekken op locatie.5 In 1960 werd het driewekelijks 
VaRa-programma Mensen, dingen, nu opgevolgd door de nieuwe ac-
tualiteitenrubriek Achter het Nieuws. De VaRa zond dit nieuwe pro-
gramma rond halfnegen uit op de avonden dat ze uitzendtijd had, 
naast een maandelijks lichtvoetiger feature magazine Espresso.6 Arie 
Kleywegt was eindredacteur van beide programma’s en formeerde 
een vaste televisieredactie met een eigen regisseur en cameraman. Hij 
verschoof de buitenlandrubriek van De Jong van de vrijdag- naar de 
zondagavond als onderdeel van een cluster van actualiteiten.7
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Ook de kRO begon in 1960 met een maandelijks nieuwsmagazi-
ne. Drs. Henk J. Neuman kwam in dienst als medewerker buiten-
land van het redactionele team van KRO Brandpunt.8 Dat verschafte 
de kRO een concurrentieel voordeel op de VaRa waar De Jong als 
freelancer al een paar jaar een eigen buitenlandoverzicht verzorgde 
dat hij kort voor de uitzending schreef over een zelfverkozen on-
derwerp.9 Het redactieteam ving bot in zijn streven om De Jongs 
rubriek te integreren in de redactionele formule van de actualitei-
tenrubriek. Zijn format van De wereld van vandaag bleef in feite een 
radiopraatje met een enkel plaatje. Alleen bij speciale thema’s stuur-
de De Jong zijn script tevoren naar de technische dienst van de VaRa 
om er kaartjes bij te maken en beeldmateriaal te vergaren. 

Van eindredacteur Kleywegt trok De Jong zich niet veel. Hij was 
gewend zijn opdrachten direct door te geven aan zijn vaste producer 
Jan Vrijman. Na het verrijzen van de Berlijnse Muur in de nacht 
van 12 op 13 augustus 1961 sprak De Jong kort na elkaar drie keer 
over deze Koude-Oorlogscrisis. Men heeft ‘de krachten ter plaatse 
uitstekend in de hand’, bestreed De Jong de angst bij de kijkers voor 
een derde wereldoorlog; ‘wij de onze, Chroestjow de zijne’.10 Hij had 
zich bij aankomst in de studio naar Kleywegt laten ontvallen dat 
hij ‘vanavond maar weer eens een koele hand op het voorhoofd van 
het Nederlandse volk moest leggen’. De eindredacteur wist dat het 
charisma van zijn buitenlandcommentator met zijn ‘aartsvaderlijke 
status van onfeilbaarheid’ op het beeldscherm groot was, maar op 
de werkvloer werden zijn ‘olijk bedoelde’ opmerkingen afgedaan als 
‘overgezonde eigendunk’.11 

Met Kleywegts opvolger Herman Wigbold veranderde het kli-
maat op de redactie. De nieuwe eindredacteur voerde in navolging 
van de bbC meteen in 1962 parallelmontage in. Confronterende uit-
spraken van opposanten werden kort op elkaar gemonteerd. Het le-
verde spannende televisie op met discussie in de pers over de ethiek 
van ‘polemisch redigeren’.12 De verzorging van de buitenlandrubriek 
van De Jong met een enkele foto, landkaart en soms bewegend beeld 
stak er nog schraler bij af.13 Het ontging De Jong niet. Hij was geïrri-
teerd dat zijn rubriek zo stiefmoederlijk werd bedeeld, terwijl de VaRa- 
televisieredactie zich nog meer opgescheept voelde met De Jongs 
nogal saaie buitenlandoverzicht waar ze geen zeggenschap over had.

In maart 1963 beklaagde De Jong zich bij de VaRa-televisiedienst 
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dat zijn buitenlandrubriek als ‘vulling’ werd gebruikt bij Achter het 
Nieuws en Espresso. Zijn beschermheer Rengelink bezorgde De Jong 
op zondagavond een vaste tijd om 21.00 uur, wat tegen de zin was 
van de staf van de vaste redactie, die De Jongs bloedserieuze praatje 
een ongewenste onderbreking vond van hun eigen programmering.14 
Het betekende een upgrading van de rubriek De wereld van van-
daag. Als De Jong een themaprogramma verzorgde waarvoor zo’n 
twintig minuten zendtijd beschikbaar was, maakte hij net als bij De 
Bezetting vooraf een draaiboek en had hij de beschikking over drie 
camera’s: voor het afdraaien van filmmontages van actuele beelden, 
voor animaties van bestaande objecten in de studio en voor de pre-
sentator.15 Vanaf 22 maart 1964 kon De Jong voor het eerst terecht 
in de nieuwe Studio Vitus en kreeg regisseur Jan Vrijman assistentie 
van Karen Terwiel. 

De eerste aflevering in deze nieuwe opzet vond plaats op 6 okto-
ber 1963. De Jong sprak over ontwikkelingshulp. Hij gebruikte als 
VaRa-anchorman de nodige socialistische retoriek om de PvdA te 
helpen profileren als oppositiepartij. ‘Als je het zuiver bekijkt, is die 
ontwikkeling van de laatste jaren waarbij de rijke landen steeds rij-
ker en de arme naar verhouding steeds armer worden, een hemelter-
gend schandaal. En ’t is nog slechte politiek ook.’ Begin 1966 hield 
De Jong een pleidooi om de jaarlijkse norm van 1 procent ontwik-
kelingshulp te verdubbelen.16 Het was de taak van de ‘rijke volkeren 
[om] een geordende oplossing [te] bevorderen’. Criticasters van Ne-
derland als gidsland moesten het ontgelden. ‘Velen in ons midden 
geven zich over aan hun kortzichtigheid, hun gemakzucht, hun ego-
isme, hun gebrek aan doodgewoon medegevoel.’17

Bij de vernieuwing sneuvelde de oude opzet van het jaaroverzicht, 
die hij op 29 december 1963 voor het laatst presenteerde.18 Hij had 
sinds 1957 vijf keer zo’n extra lang programma verzorgd, maar het 
Nts-journaal bood inmiddels een veel rijker geïllustreerd jaarover-
zicht.19 ‘Vanavond’, zo begon hij zijn uitzending, had hij ‘behoefte 
aan een persoonlijk woord en bij een persoonlijk woord moet ik er 
zelf zijn – in persoon. Geen foto’s, geen films, geen kaarten, geen 
grafieken. Die komen in 1964 wel weer aan de orde.’20 De Jong mas-
keerde dat hij de professionele kwaliteit van de fulltime redactie van 
Achter het Nieuws, die intensieve research verrichtte en buitenlandse 
reizen maakte, als eenpitter niet kon evenaren. De VaRa bedeelde 
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hem in 1965 een kwart minder zendtijd toe dan het voorgaande jaar 
en De Jong verscheen in 1966 nog maar twaalf keer op televisie. Zijn 
kijkcijfers daalden.21

In mei 1967 had hij nog maar twee afleveringen verzorgd, toen hij 
de VaRa liet weten zijn rubriek te willen beëindigen.22 Ongetwijfeld 
speelde mee dat Rengelink een jaar eerder was overgestapt naar de 
Nts. Hij had als buffer gediend tegen de eindredacteuren Kleywegt 
en Wigbold met wie De Jong het niet kon vinden.23 Het werkelijke 
motief voor zijn vertrek bleef onuitgesproken; hij richtte zich sinds 
enkele maanden geheel op het schrijven van het eerste deel van zijn 
Geschiedwerk. De Jong had nog wel aangeboden beschikbaar te blij-
ven als buitenlandspecialist om ‘heet-van-de-naald-commentaren’ te 
verzorgen, zodat de aandacht voor het ‘wereldpolitieke element’ niet 
weg zou vallen.24 Tot januari 1969 zou hij nog zes keer de actuele 
wereldpolitiek toelichten in Achter het Nieuws. De televisiepionier 
De Jong verliet de VaRa precies op het moment dat de televisie was 
doorgedrongen in elke huiskamer in Nederland.25 In de jaren zeven-
tig en tachtig zou hij nog veelvuldig op televisie verschijnen, maar 
vrijwel uitsluitend als auteur van Het Koninkrijk.

‘wAArAchtige Bewondering’ voor de 
‘SuPerieure iSrAëliSche StriJdkrAchten’ 

De Holocaust legitimeerde voor De Jong het bestaan van de staat 
Israël. In 1976 zei hij dat de stichting van de staat Israël kort na de 
oorlog ‘een belangrijke rol’ had gespeeld bij het overwinnen van zijn 
minderwaardigheidsgevoelens, omdat je ‘toen werd geconfronteerd 
met normaal voor zichzelf opkomende joden’.26 De Jong was nog 
meer een paar weken columnist bij Vrij Nederland toen de eerste 
minister-president David Ben Gurion op 14 mei 1948 de staat Is-
raël uitriep ‘onder het geweld van de strijd ter wereld […] als een 
kind onder barensweeën’.27 De boreling was ‘hard en fel. Agressief. 
Militaristisch. En niet op zijn mondje gevallen’.28 De Jong liet in 
de Nederlandse krantenwereld een opvallend chauvinistische toon 
horen over de vestiging van de staat Israël, terwijl de Nederlandse 
staat diplomatiek uiterst voorzichtig opereerde om het islamitisch 
sentiment in Nederlands-Indië niet tegen zich te mobiliseren.29 
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Die volgende dag brak de eerste Israëlisch-Arabische oorlog uit. 
De Jong schreef dat de Egyptenaren en hun Arabische bondgenoten 
er als de reus Goliath niet in slaagden de dappere kleine David ‘in 
zee te drijven’.30 De ‘superieure joodse strijdkrachten’ zetten de ‘te-
genaanval’ in en wisten de ‘Arabische legertjes’ te verdrijven.31 Hij 
verweet de omliggende Arabische staten, ‘die zo zelfverzekerd en zo 
lichtvaardig tegen Israël ten strijde’ waren getrokken, geen vinger 
uit te steken naar de Palestijnse bevolking die in vluchtelingenkam-
pen werd ondergebracht. ‘De feodale Arabische wereld faalt en stort 
ineen – het moderne Israël bouwt op!’32 De Jong rekende erop dat 
Israël er ‘wel weer in slagen [zou] een dragelijke verhouding met de 
Arabische wereld op te bouwen’. Het land ging een grootse toekomst 
tegemoet.33 ‘Deze David is stevig geworteld in de twintigste eeuw, en 
Goliath leeft nog in de Middeleeuwen’, concludeerde hij overeen-
komstig het oudtestamentische verhaal dat ingeburgerd raakte in de 
Israëlische staatsmythologie .34

De Jong schonk daarna geen bijzondere aandacht meer aan de 
Joodse staat in opbouw, tot de Suezcrisis van eind oktober 1956.35 
Op 26 juli van dat jaar probeerden Engeland en Frankrijk in een 
heimelijke deal met Israël het Suezkanaal te veroveren dat kort te-
voren door president Nasser van Egypte was genationaliseerd. De 
korte oorlog bedreigde de internationale wereldvrede en werd onder 
stevige druk van supermacht Amerika beëindigd. De drie betrokken 
landen leden grote reputatieschade, inclusief ‘Israël [dat] natuurlijk 
toch de agressor was’.36 De Jong noemde de situatie de ‘Balkan van 
onze tijd’ (aanleiding tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog) 
en hij was het er roerend mee eens dat Amerika deze ‘Suezknoop’ 
langs diplomatieke weg had opgelost.37 Dat liet onverlet dat Isra-
el het fundamentele recht had zich te verdedigen tegen ‘Arabische 
agressie’.38 

In het daaropvolgende decennium bleef het betrekkelijk rustig 
langs de Egyptisch-Israëlische grens. De Jong besteedde nauwelijks 
aandacht aan Israël, dat uitgroeide tot een welvarende enclave in het 
Midden-Oosten.39 Dat veranderde toen Egypte en Syrië in novem-
ber 1967 een militair pact vormden en Israël openlijk bedreigden.40 
De Jong trad in zijn Vrij Nederland-rubriek in het krijt voor zijn 
Joodse vrienden in Israël, het land dat hij in de zomer van 1965 voor 
het eerst had bezocht. De Palestijnse vluchtelingen waren sinds 1948 
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om Israël heen ‘blijven wrokken’, terwijl de Arabische heersers van 
de buurstaten ‘onbekwaam en onwillig’ waren geweest hen in hun 
land te integreren. De CPN en Ho Tsji Minh die hun steun hadden 
betuigd aan de Egyptische dictator Nasser kregen ook een veeg uit 
de pan. ‘De Noord-Vietnamese leider heeft […] daarmee niet veel 
consideratie [getoond] aan degenen die, ook in ons land, zich heb-
ben beijverd, de herinnering aan de jodenvervolging dienstbaar te 
maken aan hun propaganda voor een overwinning van de Vietcong.’

De ‘sluwe tacticus’ Nasser zei dat Egypte ‘geen enkel soort co-exi-
stentie met Israël’ aanvaardt. ‘Hitler is niet duidelijker geweest’, 
sneerde De Jong. ‘Het is de moderne vorm van oorlogsverklaring 
– oorlog in permanentie.’ Hij herinnerde aan de Britse appease-
ment-politiek die Hitler te veel speelruimte had geboden: ‘Op de 
overeenkomst van München is de bezetting van Praag gevolgd.’ 
Israël mocht rekenen op de ‘verstgaande steun van de Westelij-
ke wereld, ook en juist wanneer zij, geen andere uitweg ziende, de 
strijd-uit-zelfverdediging aanvaardt’.41 Hij herhaalde dit standpunt 
uit zijn Vrij Nederland-rubriek letterlijk op de Nts-televisie. Neder-
land zou ‘met dezelfde kalmte en vastberadenheid’ reageren als Israël 
op ‘dit gevaarlijkste moment’ in zijn kortstondige twintigjarige be-
staan.42 

De Jong verdedigde Israël onvoorwaardelijk. Anders dan in 1956 
bracht hij geen nuances aan; het sprak voor zich. Hij typeerde het 
Arabisch-Israëlische conflict aan de hand van een hegeliaanse uit-
spraak die hij daarna zou blijven gebruiken. In het Midden-Oosten 
woedde geen strijd tussen goed en kwaad; het zuiverste recht van 
Israël botste niet met het zuiverste onrecht van de Palestijnen. De 
Duitse politiek filosoof had ons geleerd dat de werkelijke tragedie 
zich niet alleen voordeed als recht tegen onrecht streed, maar vooral 
als recht op recht botst en er tóch beslissingen genomen moesten 
worden.43

De oorlogsdreiging bracht een ‘aardverschuiving’ teweeg in zijn 
waardering voor de Joodse staat, evalueerde De Jong later in 1990.44 
Toen Israël in juni 1967 ‘de strik om de nek had hangen, is bij mij 
pas het joodse bewustzijn doorgebroken, het besef ook: Israël is een 
gegeven dat niet verwijderd mag worden’.45 Dat ‘speciale gevoel’ voor 
het land bleef hij sindsdien behouden. De dagen voor het uitbreken 
van de Zesdaagse Oorlog waren één van de ‘benauwendste perioden 
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[die] ik mij van die meer dan twintig jaren sinds het einde van de 
tweede wereldoorlog herinnerde’.46 Hij beluisterde elk uur het radio-
nieuws. Ondanks het feit dat de Verenigde Staten geen steun garan-
deerden, verwachtte en hoopte hij dat Israël een gerechtvaardigde 
‘snelle zelfverdedigingsaanval’ zou aandurven. ‘Goddank’ reageerde 
hij opgelucht toen zijn ‘vriend en medewerker’ Sijes maandagoch-
tend zijn kantoor binnenstormde met het nieuws dat Israël tot de 
aanval op Egypte was overgegaan.47 Een vloed van saamhorigheid 
overspoelde Nederland, dat in de jaren zestig in grote meerderheid 
pro-Israëlisch was en zich sterker dan welk land ook betrokken voel-
de bij het bedreigde Israël, nog voor het Amerikaanse, Engelse en 
Franse volk.48

De Jong werd drie achtereenvolgende avonden gevraagd om op 
televisie live verslag te doen van het strijdverloop. Hij vertolkte de 
gevoelens van zeker twee derde van de bevolking.49 De Zesdaagse 
Oorlog deed herinneren aan de intens beleefde spannende meidagen 
van 1940 toen Nederland vijf dagen zelf in oorlog was geweest en het 
Nederlandse publiek had gehunkerd naar zijn martiaal commentaar. 
Het was zijn laatste optreden als buitenlandspecialist op televisie dat 
de kijkers nog lang zou blijven heugen. Maandagavond becommen-
tarieerde De Jong bij de Nts de ‘worsteling van David tegen Goliath’ 
die zich 3400 kilometer verderop voltrok. Het strijdverloop was on-
duidelijk; beide nog strijdende partijen brachten overwinningsver-
klaringen naar buiten. De Jong twijfelde geen seconde aan de over-
winning van de ‘twee miljoen Israëli’s [die] elke meter grond met 
taaiheid verdedigen’. Hij verzekerde dat de ‘kwalitatief superieure 
Israëlische strijdkrachten [garant stonden] voor het physiek behoud 
van al zijn burgers’.50

Diezelfde week nodigde VaRa’s Achter het Nieuws De Jong nog 
twee keer uit in speciaal ingelaste uitzendingen om de Joods-Pales-
tijnse oorlog te becommentariëren. Dinsdagavond meldde hij dat 
de Israëli’s de strijd in de lucht hadden gewonnen en daarmee de 
overwinning in de grondoorlog zo goed als bezegeld hadden. Bij een 
snelle overwinning kon internationale escalatie uitblijven. De rege-
ring-Piet de Jong had uitgesproken dat het bestaansrecht van Israël 
boven elke discussie was verheven, en de volksvertegenwoordiging 
had dit standpunt op die middag in een inderhaast belegde Kamer-
vergadering vrijwel unaniem onderschreven.51 ‘Ik wil als doodge-
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woon burger’, sprak De Jong die avond voor de camera, ‘eens een 
woord van hulde spreken aan het adres van onze eigen regering die 
[…] in deze crisis van meet af aan een ferm standpunt ingenomen 
heeft.’ Hij las voor uit een recent ontvangen brief van een vriendin 
uit Tel Aviv:52 ‘Je beseft dat [Israël] geen erfgoed is van vroegere ge-
slachten,’ schreef ze, ‘zoals […] een Nederlander voelt in een mo-
ment van gevaar in mei ’40, maar dat het allemaal zo letterlijk van 
onszelf is, elk grassprietje, elke boom, elke weg, elk huis het resultaat 
van vijftig jaar zweet en bloed. Ondenkbaar dat dit allemaal vernie-
tigd of prijsgegeven zou moeten worden.’53 

Een halfuur voor zijn televisieoptreden op donderdagavond werd 
bekend dat Israël een wapenstilstand met Egypte had afgedwongen. 
De Jong schrapte meer dan de helft van zijn typoscript en impro-
viseerde tijdens de opnamen nieuwe tekst aan de hand van inder-
haast gemaakte aantekeningen.54 De buitenlandcommentator bracht 
onder woorden ‘wat U voelt’ door te getuigen van zijn ‘waarachtige 
bewondering’ voor wat Israël heeft gepresteerd. ‘Hoe heeft dat klei-
ne volk, niet voor het eerst, de gehele wereld een voorbeeld gegeven, 
niet met opgeblazen overmoed, maar wat rustige vastberadenheid 
vermag.’55 

Een week later maakte De Jong de balans op in Vrij Nederland: 
‘De atmosfeer is gezuiverd. Israël heeft doorgezet, Nassers pretenties 
zijn in rook opgegaan, de Sovjet-Unie heeft haar verlies genomen.’ 
Wij verheugen ons ‘met heel ons hart, met heel ons wezen over het 
voorbeeld van rustige kracht, moed en vastberadenheid dat Israël 
zichzelf en de wereld gesteld heeft’. Nederland mocht ‘als natie zon-
der schaamte terugzien’ op de bescheiden materiële steun die het 
had geleverd aan het Israëlische leger.56 

De Jong keurde het defaitisme dat in een deel van de vaderlandse 
pers had doorgeklonken in alle toonaarden af.57 Heel wat kranten 
waren ‘verstrikt […] in irrelevante politieke opvattingen en blind 
voor die nieuwe dreiging’.58 ‘Zogenaamde linkse figuren’ die Israël in 
deze knap uitgevochten korte oorlog hadden bekritiseerd, moesten 
het ontgelden, evenals belangenverenigingen, die hadden verzaakt 
zich als één man achter Israël te scharen.59 Ook het gepolitiseerde 
Nederlandse Auschwitz Comité, dat De Jong als een communisti-
sche mantelorganisatie beschouwde, moest het ontgelden.60 Het 
Comité had zich niet willen distantiëren van de Russen die beweer-
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den dat de Israëlische minister van Defensie, Moshe Dayan, erger 
was dan de nazibeulen.61 De Duitse Bondsregering had deze beledi-
gende propaganda terecht verworpen.62 

Bij zijn tweede bezoek aan Israël in april 1968 rapporteerde De 
Jong verrukt in Vrij Nederland over het land dat hij met ‘open ogen’ 
had leren kennen. Urenlang had hij rondgedwaald in de ‘wonder-
schone oude stad van Jeruzalem’ waar de inwoners hadden geleerd 
om te gaan met voortdurende bedreiging en de maatschappelijke 
sfeer vitaal en overtuigend was. Op straat en in de bus had het gezin-
derd van discussies over de Britse ontwerpresolutie nummer 242 (22 
november 1967) die enkele maanden na de Zesdaagse Oorlog was 
aangenomen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en waar-
in werd bepaald dat Israël zich uit de bezette Palestijnse gebieden 
diende terug te trekken. ‘Iedere Israëli bepleitte zijn eigen vredes-
plan’, maar zoveel was duidelijk: ‘De staat Israël is er, voor het heden 
en voor de toekomst en er is geen staat ter wereld die een zo hecht 
fundament vindt in een zo smartelijk verleden.’63

De Jong vond het ‘achteraf gezien niet alleen militair, maar ook 
politiek een immens voordeel dat Israël zijn overwinning alléén had 
bevochten. Dat was in 1956 [de Suezcrisis] anders. Hun superioriteit 
was niet zo duidelijk, zo zonneklaar, als thans.’64 Israël had bewe-
zen de sterkste militaire macht in het Midden-Oosten te zijn, en de 
meer dan een miljoen Arabieren in de vier door Israël bezette gebie-
den waren oorlogsbuit. De overwinnaar heeft het volste recht zich 
onverzettelijk op te stellen in de vredesbesprekingen.65

Later versmalde de internationale gemeenschap de uitleg van re-
solutie 242 tot een terugtrekken achter de grenzen die Israël als vei-
lig beschouwde en die door de Palestijnen werden erkend. De Jong 
was het er niet mee eens. ‘Geen enkel gebied zal worden ontruimd 
zonder dat er een redelijke politieke prijs verkregen wordt, anders 
gezegd: dat Israël aan veiligheid wint wat het aan territoir verliest.’66 
Voor ‘een “definitieve regeling” zijn twee nodig, joden en Arabieren’. 
Hij zou de harde lijn in deze patstelling blijven verdedigen. ‘Zolang 
de Arabische heersers zich niet bij het bestaan van Israël kunnen 
neerleggen, blijft er onrust. Er is op basis van die aanvaarding geen 
probleem dat niet redelijk opgelost kan worden; wenst men die niet, 
dan worden ook geen oplossingen gevonden.’67
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een ‘clean break’

De Jong mocht zijn mening inzake het Amerikaanse optreden in 
Vietnam hebben gematigd, maar zijn mening stond nog altijd haaks 
op die van de redactie van in Vrij Nederland. Begin 1968 had Ekker 
een aantrekkelijke werkkring elders aanvaard en De Jong was nu de 
laatste oudgediende.68 De voltallige redactie richtte zich in septem-
ber tot de hoofdredacteur met de klacht dat het een ‘zotte geschie-
denis’ is dat De Jong, die zich had ‘aangesloten bij een zonderling 
gezelschap van conservatieven in de PvdA’, weigerde om met zijn 
eigen krant in discussie te treden. Zij eisten een stevig redactiege-
sprek om deze ‘communicatiestoornis’ op de kortst mogelijk termijn 
uit de wereld te helpen. De Jong had Smedts laten weten onder geen 
beding met de redactie van Vrij Nederland in discussie te zullen tre-
den.69

De brief was goed getimed. Diezelfde dag verscheen in Het Pa-
rool een oproep van vijftig verontruste PvdA’ers om te waarschuwen 
tegen de groeiende invloed van Nieuw Links, dat zeven kandidaten 
naar voren schoof voor de komende verkiezingen van het partijbe-
stuur, eind november.70 De Jong was een van de ondertekenaars, 
evenals Frans Goedhart, Meijer Sluyser en Arnold Heertje, hoogle-
raar Economie aan de UvA.71 Enkelen van hen, onder wie De Jong, 
hadden in dezelfde krant in mei 1966 ook al eens van zich doen spre-
ken. Op 15 november volgde nog een pamflet tegen Nieuw Links 
dat werd geplaatst in Het Parool en Het Vrije Volk.72 De groep was 
‘ten zeerste verontwaardigd’ over ‘de stelselmatige aanvallen op een 
aantal standpunten van de partij, vooral inzake de buitenlandse po-
litiek en defensie’. Deze rechtervleugel van de PvdA benadrukte het 
belang van de veiligheidsgarantie van de NaVO, zeker na de ‘brute 
bezetting’ door de Russen van Tsjechoslowakije op 20 augustus 1968. 
Niet alleen rechtse, ook linkse dictaturen dienden ondubbelzinnig te 
worden afgewezen.73 De ontevredenen noemden zich het ‘Democra-
tisch Appèl in de PvdA’, maar kregen al snel de bijnaam ‘Oud-Links’ 
opgedrukt. Anderhalf jaar later richtten zij de nieuwe partij Ds’70 op.

Op 25 februari 1969 gooide Mathieu Smedts het bijltje erbij neer. 
De werkdruk, zijn hardnekkige alcoholprobleem en tanende ge-
zondheid (suikerziekte en hoge bloeddruk), en de verziekte sfeer op 
het werk, hadden de hoofdredacteur de das omgedaan.74 De avond 
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ervoor had hij De Jong vertrouwelijk van zijn beslissing op de hoog-
te gebracht. De Jong verbond er geen consequenties aan voor zijn 
eigen positie, maar de volgende woensdagochtend vroeg belde hij 
Smedts terug om te zeggen dat hij zich had bedacht.75 Meteen erna, 
om kwart over negen, deelde De Jong Ferdinandusse mee dat hij 
zijn rubriek ‘Een week wereld’ met onmiddellijke ingang staakte.76 
Hij wenste zijn besluit zelf in de pers te brengen. Om elf uur stond 
zijn verklaring op de telex van het aNP. Zijn verhouding met de drie 
hoofdredacteuren Van Randwijk, Winkler en Smedts was altijd ‘op 
onderling vertrouwen [gebaseerd, waarbij] ik in volledige vrijheid 
mijn eigen kijk [heb] kunnen geven op internationale vraagstukken. 
[…] Dat redacteuren van Vrij Nederland in de afgelopen jaren in het 
blad een toenemende mate opinies vertolkten, welke fundamenteel 
van de mijne afweken, was voor mij als regelmatig medewerker aan-
vaardbaar [geweest, maar nu de hoofredacteur] zich genoopt heeft 
gezien zijn taak neer te leggen, zie ik geen basis meer voor een har-
monische samenwerking.’ Smedts liet weten het ‘zuur’ te vinden dat 
De Jong, met wie hij ‘altijd een uitstekende verhouding’ had gehad, 
vertrok.77

De Jong begreep dat een eervol vertrek er niet in zat. Hij maakte 
zich zo geruisloos mogelijk en zonder gezichtsverlies uit de voeten, 
nu de persaandacht vooral uitging naar de opgestapte hoofredacteur. 
Hij had zijn bekomst van de confrontatiestrategie. Aanblijven onder 
Ferdinandusse als nieuwe hoofdredacteur was geheid op heibel uit-
gedraaid.78 De Jong hield journalisten op afstand met de mededeling 
dat hij zich tot zijn ‘zorgvuldig gekozen’ formulering wilde beper-
ken.79 Op de vraag of hij De Groene Amsterdammer nog wel eens las, 
antwoordde hij: ‘Nooit. Een abject blad. Ik ben er een fervent tegen-
stander van.’80 Begin jaren zestig had hij zijn abonnement opgezegd, 
omdat hij zich al jarenlang had geërgerd aan de communistische 
sympathieën van het liberale opinieblad waar hij zijn journalistie-
ke carrière was begonnen.81 De Jong vertelde Bibeb in 1976 dat hij 
‘behoefte [had] gehad aan een clean break. Als Smedts was gebleven 
had dat voor mij geen verschil gemaakt.’82 In 1993 was dat leugentje 
om bestwil niet meer nodig. Vrij Nederland mocht weten dat hij was 
vertrokken om zich onbelemmerd aan Het Koninkrijk te kunnen 
wijden. ‘Ik schreef gemakkelijker als ik mij verder met niets hoefde 
bemoeien. Om diezelfde reden stopte ik met mijn televisiewerk.’83
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Ook Wim van Norden gaf er diezelfde dag de brui aan als lid 
van de Raad van Commissarissen van de Walburg Pers die Vrij Ne-
derland uitgaf. De Jong had vooraf geen contact met hem gehad 
over dit rigoureuze besluit.84 Toen Stichting Het Parool haar aandeel 
begin jaren zestig in Vrij Nederland aan De Arbeiderspers had over-
gedaan, was Van Norden uit historische betrokkenheid van het ene 
verzetsblad met het andere commissaris geworden van VN-uitgever 
Weekbladpers. Hij had meteen na Smedts’ opstappen een nieuwe 
externe hoofdredacteur willen werven, maar zijn beide medecom-
missarissen vonden dat Ferdinandusse de hoofdredactionele taken 
voorlopig mocht waarnemen.85 

De paleisrevolutie van de gideonsbende was voltooid. De ver-
trekkende hoofdredacteur werd in het eerstvolgende nummer van 
Vrij Nederland met cynische ondertoon allerhartelijkst uitgezwaaid 
met de kop ‘Bij het vertrek (geen afscheid) van Mathieu Smedts’.86 
Op pagina twee stond De Jongs laatste bijdrage.87 Het toeval wil dat 
uitgerekend in dit nummer Rogiers recensie stond van het eerste 
deel van Het Koninkrijk. Na meer dan twee decennia trouwe dienst 
kreeg De Jong de gevatte schimpnaam ‘’s Rijksgeschiedschrijver’ 
toebedeeld. Ferdinandusse lichtte in de pers nog eens toe dat hij niet 
altijd gelukkig was geweest met de bijdragen van De Jong, maar ‘er 
was geen enkele reden om te zeggen dat hij weg moest’.88 Hij had 
evengoed ‘kunnen wachten met zijn vertrek of een jaar eerder kun-
nen weggaan’.89 Nu wierp het gelijktijdig opstappen van De Jong en 
Van Norden een ‘schandalige smet’ op het afscheid van Smedts met 
wie het conflict ‘goed [was] geheeld’. Ferdinandusse twijfelde er niet 
aan dat De Jong ‘om politieke redenen’ vertrok.90

De Jong sprak kort na zijn breuk met Vrij Nederland met Sand-
berg. De hoofdredacteur van Het Parool bood hem tegen genereu-
ze voorwaarden aan zijn rubriek bij zijn krant voort te zetten. Hij 
mocht zijn kopij naar believen wekelijks of om de week aanleveren 
en ontving f 150,- per artikel, anderhalf keer zoveel als bij Vrij Neder-
land.91 De Jong, die als curator het redactioneel-politieke beleid van 
Sandberg altijd had gesteund, schreef zes artikelen die echter nooit 
zijn verschenen.92 Mogelijk stuitte de overstap van De Jong toch op 
intern verzet bij de redactie van Het Parool die hem – net als hun 
hoofdredacteur – als ‘rechtse bal’ en ‘houwdegen’ beschouwde.93

De Jongs vrijage met de behoudende socialisten leidde niet tot 
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zijn overstap naar de in maart 1970 opgerichte partij Ds’70. Veel Pv-
dA-leden van het eerste uur die actief in het verzet waren geweest, 
traden toe tot de democratisch socialisten van Frans Goedhart.94 Het 
partijprogramma stemde weliswaar overeen met De Jongs denkbeel-
den, maar hij zag geen heil in splinterpartijen. Hij meende dat het 
effectiever was om door tegendruk op de rechtervleugel van binnen-
uit te voorkomen dat de PvdA als middenpartij te veel naar links op-
schoof. De PvdA behaalde bij de verkiezingen van 1973 het grootst 
aantal zetels ooit, terwijl Ds’70 na een interne breuk in 1975 een 
marginaal bestaan leidde. De Jong zei in 1976 dat de oprichting van 
Ds’70 ‘een ernstige fout’ was geweest; hij had ‘geen enkel vertrouwen 
in die club’ had.95 De partij keerde na de verkiezingen van 1983 niet 
meer terug in de Tweede Kamer en hief zichzelf op. In 2001 herhaal-
de De Jong nog eens dat hij de democratisch socialisten ‘van meet af 
aan als een verloren zaak’ had beschouwd.96

Ferdinandusse evalueerde later dat in de tweede helft van de jaren 
zestig ‘niet alleen het gezag [in Nederland werd] afgebroken, maar 
ook in één klap het hele establishment [werd] uitgeroeid’. Hij preek-
te voor eigen parochie. Bij Vrij Nederland was de machtswisseling 
in februari 1969 bereikt, maar zijn bewering is onhoudbaar voor de 
gehele maatschappij.97 Ferdinandusse werd op basis van anciënni-
teit benoemd tot opvolger van Smedts. Onder zijn leiding zette het 
opstandig linkse opinieblad in de jaren zeventig de toon in journa-
listiek Nederland, met als redactioneel motto: ‘Wij controleren de 
macht’. In 1969 bedroeg de oplage 80.000 en in 1980 bereikte Vrij 
Nederland zijn hoogste top met een abonneebestand van 120.000, 
om daarna weer ingehaald te worden door de neoliberale tijdgeest.98 

De Jongs vertrek bij Vrij Nederland markeert een kentering in 
zijn positie als mediafiguur. Hij was vanaf 1938 als journalist te lezen, 
horen en zien geweest bij De Groene Amsterdammer, Radio Oranje, 
The Times, Radio Herrijzend Nederland, de VaRa, de Wereldomroep, 
de NPs, Vrij Nederland en Het Parool, een mix van linkse, nationa-
le en vrijgevochten media. Ook na 1969 bleef De Jong prominent 
aanwezig in de media, maar defensiever en selectiever dan voorheen 
en bovenal een stuk behoudender. Hij was niet meer uit op voortdu-
rende media-aandacht, maar verhief zijn stem voortaan alleen nog 
gefocust en op eigen initiatief. Hij bepaalde wat de geëigende mo-
menten waren en mengde zich alleen onder eigen voorwaarden in 
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polariserende debatten. Timing en regie hield hij in eigen hand. Als 
bekende Nederlander kon De Jong het zich permitteren kieskeurig 
te zijn.

De tijdgeest veranderde, maar De Jong bleef zichzelf. Halverwege 
de jaren zestig stond hij te boek als links terwijl hij aan het eind van 
dat decennium voor rechts werd versleten. De depreciatie van de 
roerige ‘zestigers’ liet hij aan zich voorbijtrekken.99 Toen de Berlijn-
se Muur in november 1989 viel, zag De Jong in de teloorgang van 
het communisme in Oost-Europa het bewijs dat hij het met zijn 
onvoorwaardelijke pleidooi voor het vrije Westen tijdens de Koude 
Oorlog altijd bij het rechte eind had gehad.100

uitStel iS geen AfStel

Alle pijlen in De Jongs activiteiten wezen nu in de richting van het 
Hoofdwerk. De verschijningstermijn van dit werk was nu zo vaak 
opgeschoven dat nog langer uitstellen politiek en publiekelijk niet 
langer haalbaar was. Toen De Jong de opdracht in 1955 had verwor-
ven, had minister Cals er welwillend mee ingestemd dat het Hoofd-
werk ‘niet vóór 1 januari 1961’ zou worden opgeleverd.101 De Jong 
had behendig in afwikkelingsnota’s die in 1957, 1959, 1962 en 1965 
waren verschenen – de laatste zou volgen in 1969 – bedongen dat de 
liquidatietermijn van het instituut zou worden opgeschort. Er was 
meestal bijna een jaar van afstemming in de Haagse wandelgangen 
mee gemoeid voordat dit beleidsdocument op het bureau van de 
minister belandde, maar de beslissing was dan zo voorgekookt dat 
de uitslag geen verrassingen meer opleverde. Timing was cruciaal. 
Soms moesten de belangen van het instituut worden gepusht, maar 
vaker was het verstandiger problemen te laten betijen. De Jong wist 
dankzij zijn vaste contactambtenaar hoe de Haagse hazen liepen. 
Bestuurlijke inertie was de beste remedie om ongewenste politieke 
besluitvorming over het immer sluimerende gevaar van opheffing 
vanwege de tijdelijkheidsclausule tegen te gaan. 

De backbone voor de legitimatie van het instituut waren de mo-
nografieën die in het strategisch publicatieschema van mei 1948 
waren aangekondigd. Zolang deze wetenschappelijke publicaties 
onder auspiciën van het instituut verschenen, kon De Jong in zijn 
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kwartaalverslagen volstaan met de geruststellende medeleling dat 
het vooronderzoek voor het Hoofdwerk voortgang boekte. Hij jon-
gleerde in zijn afwikkelingsnota’s vooral met aannames, intenties en 
voorwaardelijke toezeggingen, en zette de financiële revenuen die 
Oorlogsdocumentatie de Staat der Nederlanden bezorgde stevig aan. 
Het RvO haalde via de Wiedergutmachungsgesätze forse bedragen 
binnen van de bRD en verzorgde jaarlijks honderden adviezen bij 
de verdeling van de pensioengelden aan verzetsdeelnemers en hun 
nabestaanden door de Stichting 1940-1945 en de Buitengewone Pen-
sioenraad. Dankzij geregelde media-aandacht genoot De Jongs in-
stituut landelijke bekendheid. Niet alleen politiek Den Haag, maar 
het gehele Nederlandse volk kon er trots op zijn dat Oorlogsdocu-
mentatie waakte over de geschiedenis van de bezettingsperiode.102

De secretaris-directeur legde menig bezoek af in het Haagse om 
de broodnodige steun te mobiliseren bij politici en ambtenaren van 
de ministeries van Onderwijs, Financiën en Binnenlandse Zaken.103 
Op het eerste ministerie was hij kind aan huis en kon hij geheid op 
begrip rekenen; bij de andere twee was hij op zijn hoede. De Jong 
wist zich op ministerieel niveau gesteund door politici als Drees 
(PvdA), Cals (kVP), F.J.Th. Rutten (kVP), Van de Kieft (PvdA), 
Scholten (ChU) en Pais (VVD). Het was een voordeel als De Jong 
met mede-PvdA’ers van doen had, maar dit kon vanwege interne 
partijstrijd ook averechts uitwerken. De Jongs conciliante geschied-
schrijving vond onder confessionele en liberale politici minstens 
even grote medestanders. 

De ambtenaren die De Jongs instituut en zijn Geschiedwerk een 
warm hart toedroegen waren Joris van der Haagen (vanaf de oor-
log, tot hij begin 1950 naar Genève promoveerde), F.P.Th. Rohling 
(van 1953 tot begin 1965), F. Hinrichs (in 1966 bij CRM), F.J. Duparc 
(1967) en E. Haas (vanaf 1968 tot begin jaren tachtig). Naast deze 
contactambtenaren waren de twee secretarissen-generaal van Alge-
mene Zaken van belang die langdurig op hun post zaten. C.L.W. 
Fock (1949-1962; VVD) en A.J.M. van Nispen tot Pannerden (1961-
1972; kVP). Alleen referendaris E.A. Kuipers (van 1950 tot 1952 waar-
nemend chef ) en PvdA-staatssecretaris Ger Klein (1973-1976) waren 
het RvO niet gunstig gezind; de ambtenaar had weinig op met De 
Jongs instituut en de politicus zou zich ontpoppen tot een rabiaat 
bestrijder.
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Het RvO werd per januari 1949 gefinancierd uit gelden van het 
Nationaal Steun Fonds (NsF ). De financiële inspecteur van de Re-
kenkamer had in oktober 1948 voor het eerst een ‘liquidatierapport’ 
opgesteld, en sindsdien werd Oorlogsdocumentatie er jaarlijks aan 
herinnert dat zijn bestaan eindig was. De Jong had in zijn afwikke-
lingsnota ‘Terugblik en perspectief ’ van januari 1954 de opheffings-
datum met drie jaar weten te verlengen van 1 januari 1958 tot min-
stens 1 januari 1961, de datum die hij al in 1948 had bepleit. Met dit 
rapport maakte hij het voortbestaan van het RvO afhankelijk van de 
voltooiing van het Geschiedwerk. Zolang hij directeur was van het 
instituut fungeerde de strategische koppeling van instituut-Hoofd-
werk-auteur als mission statement. PvdA-minister van Financiën Van 
de Kieft was veel milder geweest dan zijn voorganger Lieftinck en 
had toegestaan dat het bedrag voor het RvO uit het NsF werd ver-
hoogd. Hij vond het evenmin problematisch dat de termijn waarop 
het Rijksinstituut zou worden opgeheven, geruisloos verschoof.104 
Toen de ambtenaar H.J. de Boer van het ministerie van Financiën in 
1956 rapporteerde dat het NsF nog slechts 2 miljoen voor het RvO in 
kas had, was de termijn waarop het Hoofdwerk gereed zou moeten 
zijn al verschoven naar 1 januari 1964.105 

De Jong hield in dit onderhandelingsspel met Den Haag zijn 
troefkaart – de datum waarop zijn project gereed kón zijn en niet zo-
zeer móést zijn – strak tegen de borst gedrukt. In het najaar van 1957 
rekende hij in de bestuursvergadering voor dat hij het Hoofdwerk 
pas zou kunnen voltooien in de periode 1970-1975. Zelf had hij dit 
tijdbestek aanvankelijk ook ‘onaanvaardbaar’ gevonden, maar bestu-
dering van de PEC ’40-’45 had hem geleerd dat een langetermijnho-
rizon van vijftien jaar onvermijdelijk was. Deze wel erg ruime band-
breedte wijst erop dat hij de geesten rijp maakte voor een tijdstip dat 
nog verder in de toekomst gelegen was. De secretaris verzocht zijn 
drie directeuren om dit licht ontvlambare gegeven voorlopig onder 
de pet te houden.106 

In de bestuursvergadering van oktober 1961 werd opgemerkt dat 
het oprekken van de einddatum van het Hoofdwerk veel weg had 
van het opvoeren van een ‘rituele dans’ die steeds beter leek te gaan 
werken.107 De tijd zat mee. De Nederlandse economie bevond zich 
vanaf de tweede helft van de jaren vijftig tot begin jaren zeventig 
in een langdurige economische hoogconjunctuur, waardoor er voor 
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het RvO overheidsbudget viel te regelen. Bovendien profiteerde het 
instituut van de grote publieke belangstelling voor de bezettingspe-
riode die begin jaren zestig doorbrak. Dankzij De Bezetting en de 
dienstverlening was de bekendheid van het instituut gegroeid als 
kool. 

In 1961 was duidelijk dat het NsF binnen twee jaar zou worden ge-
liquideerd. Het ministerie van Financiën koerste – volgens afspraak 
– aan op opheffing van het instituut binnen enkele jaren, maar De 
Jongs contactambtenaar Rohling bracht het verheugende nieuws 
dat minister Cals Oorlogsdocumentatie per 1 januari 1963 weer op 
de begroting van het ministerie van Onderwijs verwelkomde.108 De 
directeur Rijksbegroting, dr. W. Drees jr., was akkoord gegaan op 
voorwaarde dat het instituut zijn werkzaamheden per 1 januari 1968 
zou afronden.109

De voorzitter van de Commissie van Bijstand, L. Brummel, stel-
de na dit gunstige besluit zijn collega Van Winter, de voorzitter van 
het bestuur, voor zijn college op te heffen. Het kwam sinds 1957 
nog maar één keer per jaar bijeen en er werd altijd positief geadvi-
seerd over de begroting. Nu de personeelsleden waren ingeschaald 
als rijksambtenaar met vaste arbeidsvoorwaarden en het RvO weer 
op de reguliere begroting van OkW prijkte, voorzag hij geen zwaar-
wichtige beleidspunten meer. De Jong en het RvO-Bestuur wisten 
Brummel ervan te doordringen dat zijn Commissie van groot belang 
was voor de maatschappelijke inbedding van Oorlogsdocumentatie. 
Zij vervulde een onmisbare brugfunctie naar de politieke partijen 
op het Binnenhof, de directies van het Algemeen Rijksarchief en de 
Koninklijke Bibliotheek.110 

De Jong was voortdurend op zijn hoede voor de twee werkelijk 
‘machtige figuren in het staatsbestel: de minister van Financiën die 
als regel de koorden van de beurs liever aantrekt dan laat vieren, en 
de minister dan wel staatssecretaris van Binnenlandse Zaken onder 
wie de ambtenarenzaken ressorteren’.111 Hij rook onraad toen hij 
in het voorjaar van 1963 in de concepttekst van het verslag van de 
Rekenkamer over de zittingsperiode 1962-’63 las dat er bij de be-
grotingspost Oorlogsdocumentatie werd gesproken over ‘tijdsop-
onthoud’ zonder nadere onderbouwing. Navraag leerde hem dat de 
Rekenkamer bij de staatssecretaris van OkW had aangedrongen om 
het RvO-bestuur tot ‘diligentie’ aan te zetten, omdat het Hoofdwerk 
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vanwege De Jongs ‘televisiebemoeienissen’ vertraging had opgelo-
pen. 

De Jong had in Ynso Scholten, die de serie De Bezetting van harte 
steunde en er als getuige aan had meegewerkt, een warm voorstan-
der die overtuigd was van het belang en de kwaliteit van Oorlogsdo-
cumentatie. Hij wist dat de staatssecretaris er niet over peinsde het 
verzoek van de Rekenkamer te honoreren. Vervolgens eiste De Jong 
bij de Rekenkamer nadere toelichting en nuancering. Het een-twé-
tje werkte. In het definitieve verslag beperkte de Rekenkamer haar 
commentaar bij deze begrotingspost tot de zakelijke mededeling dat 
‘werkzaamheden waarvoor privé vergoedingen werden ontvangen 
[…] geen officiële taak van het RvO [vormen] en [daarom] werden 
verricht buiten werkuren’.112 De bui dreef over.

Toch ving De Jong steeds meer signalen op in Den Haag dat men 
nu wel eens boter bij de vis wilde. Wanneer kwam het samenvattend 
Geschiedwerk uit? In de zomer van 1964 was het kVP-staatssecre-
taris van Onderwijs, L.J.M. van de Laar – Cals zat tijdelijk in de 
Kamerbankjes – menens; hij bood geen respijt meer om de ophef-
fingsdatum van het instituut per 1968 nog eens te verlengen.113 Het 
probleem werd nog groter toen het RvO dat altijd onder de Afdeling 
OkN (Oudheidkunde en Natuuronderzoek) van het departement 
van Onderwijs had geressorteerd bij de departementale reorganisatie 
van het kabinet-Cals dat aantrad in april 1965 geheel onverwacht 
werd overgeheveld naar Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk (CRM), een nieuw gecreëerd ministerie dat onder leiding stond 
van kVP-minister Marga Klompé.114 Onderwijs & Wetenschappen 
moest het voortaan stellen zonder de K van Kunst. 

Op het nieuwe departement werd de roerige voorgeschiedenis 
van het instituut, dat twee decennia lang op een voorkeursbehan-
deling had mogen rekenen, bij Onderwijs niet gekend. Nieuwe 
ambtenaren maakten een overzichtelijke balans op. In april 1965 
was Pressers Ondergang verschenen, de laatste monografie uit het 
publicatieschema van mei 1948. Het Rijksinstituut had inmiddels 
23 publicaties het licht doen zien en de interne serie ‘Notities voor 
het Hoofdwerk’ was aangegroeid tot maar liefst 145 voorstudies over 
deelonderwerpen. Alleen het Hoofdwerk ontbrak nog. De Jong 
kreeg te verstaan dat zijn instituut in 1967 werd opgeheven als er nog 
steeds geen eerste deel van het Geschiedwerk zou zijn verschenen.115 
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Tot dan toe had hij dergelijke oekazes weten te voorkomen, maar 
ditmaal moest hij eraan geloven. Het moment dat De Jong de publi-
catiestroom van het instituut voor zijn rekening moest gaan nemen, 
duldde geen verder uitstel meer.

De vier voormalige auteurs die inmiddels adviseurs waren, had-
den er in februari 1964 ook al op aangedrongen om na voltooiing van 
De Bezetting de pen ter hand te nemen voor het Hoofdwerk.116 De 
Jong was er nu niet meer op uit tijdsuitstel te bedingen, maar waar-
schuwde dat zijn serie omvangrijker zou uitvallen dan was voorzien. 
Bij zijn opdrachtverwerving was hij op het probleem gestoten ‘dat 
je bij de bestudering al moet weten wat men nodig heeft, maar dat 
laatste is geen constante grootheid, meer een voortdurend groeiend 
geheel’. Aanvankelijk had hem een omvang van 1000 tot 1200 blad-
zijden voor ogen gestaan, omdat hij vreesde dat ‘de bewogenheid en 
de spanning van die tijd’ in een meerdelige serie van 3000 tot 5000 
bladzijden niet kon worden vastgehouden.117 

Eind 1956 was hem na afronding van systematische bestudering 
van de PEC ’40-’45 echter duidelijk geworden dan een uitgebreide 
samenvatting van maximaal 1500 bladzijden niet haalbaar was.118 Het 
was hem ook gebleken dat de opgeleverde monografieën waardevol 
waren, maar de gehele stof bij lange na niet dekten. Maatgevend 
was zijn wens een ‘gedetailleerd relaas’ te mogen schrijven waarbij 
‘het materiaal […] de lengte [zal] bepalen’.119 Het was er nu ook de 
tijd voor, want mede door toedoen van zijn Bezetting was de maat-
schappelijke interesse in de bezettingsgeschiedenis sterk gegroeid en 
bovendien was de koopkracht van het publiek in die jaren flink ge-
stegen. Hij mikte op vijf tot zes boekdelen – meer zou de leek niet 
kopen en lezen – met een totale lengte van rond de 4000 bladzijden, 
zonder een ‘overdaad aan voetnoten’ die de lezer alleen maar zou 
afschrikken.120 De adviseurs steunden hem in deze omvang en zijn 
wens om vooral het grote publiek te bedienen en vakhistorici pas in 
tweede instantie.

Een complicatie was dat De Jong nog enkele jaren nodig had 
om zijn onderzoek af te ronden. In de zomer van 1964 besloot hij 
daarom tot een strategie die hij nog niet eerder had overwogen. Hij 
zou na De Bezetting spoedig beginnen met het eerste deel over de 
voorgeschiedenis van Nederland tot en met de Duitse inval in mei 
1940. Voorafgaand aan het schrijven van de vervolgdelen zou hij het 
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resterend onderzoek verrichten. Hij voorzag dat ‘de kou uit de lucht’ 
zou zijn zodra een flink gedeelte van het manuscript was geschre-
ven.121 Regering en auteur waren dan verplicht de rit gezamenlijk uit 
te zitten. De Jong zinspeelde op zijn innige band met zijn publiek 
als belangrijkste bondgenoot om de einddatum van voltooiing van 
het Hoofdwerk te blijven oprekken. Hij vertrouwde op zijn vermo-
gen dat hij sneller kon schrijven dan zijn lezers hem zouden kunnen 
bijhouden.

Deze nieuwe strategie is in diplomatieke bewoordingen terug te 
vinden in zijn Kwartaalverslag. Zijn televisieserie was ‘een solide ter-
reinverkenning geweest om voor mezelf met enige nauwkeurigheid 
vast te stellen of ik in aanvullend en afrondend onderzoek dieper 
moet ingaan [op resterende thema’s] en welke bronnen daartoe het 
meest dienstig zijn’.122 Dit betekende dat De Jong met een gerust 
hart was overgaan tot de fase van ‘gezette bestudering’. Dit eufemis-
me betekende dat hij niet meer systematisch onderzocht, maar al-
leen nog collecties raadpleegde die lacunes opvulden in het bestaan-
de onderzoek.123 

In De Jongs latere evaluaties is deze ingelaste tussenfase in zijn 
project buiten beschouwing gebleven. In 1985 heette het kortweg dat 
hij vanaf mei 1965 anders was gaan werken: ‘Kort na de televisieserie 
De Bezetting […] heb ik een streep getrokken onder mijn onderzoek 
en een aanvang gemaakt met het schrijven van deel I van Het Ko-
ninkrijk.’124 In 1996 liet de auteur het bij de korte mededeling dat hij 
zijn concept ‘kort na De Bezetting’ klaar had: ‘Ik wist wat ik, zij het 
veel breder, te schrijven had.’125

In zijn afwikkelingsnota van begin 1965 koos De Jong zijn be-
woordingen echter nog omzichtig. De minister diende te begrijpen 
dat dit ‘project sui generis’ afweek van de voltooide monografieën 
die fungeerden als deelstudies. De Jongs onderzoek had uitgewezen 
dat de oorspronkelijke chronologische opzet van het Hoofdwerk 
aangevuld diende te worden met vier aparte thema’s: de sociaaleco-
nomische geschiedenis, de gevangenissen en kampen, Londen en 
Nederlands-Indië.126 In dit stadium veronderstelde de auteur zelf 
ook nog dat het om aparte secties binnen een boekdeel ging, maar 
drie van deze vier thema’s zouden aparte delen worden die ieder weer 
twee tot vijf afzonderlijke boekdelen zouden beslaan. De Jong kon-
digde aan dat na voltooiing van De Bezetting nog slechts anderhalf 
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jaar onderzoek nodig was. Daarna kon hij de serie ‘als een geheel’ 
in ongeveer drie jaar schrijven, al kon hij niet garanderen dat hij in 
1970 klaar zou zijn.127 Ingewijden wisten dat hij goede sier maakte 
met rekbare beloften over een onhaalbare einddatum, en met goed-
vinden van zijn bestuur liet hij zijn nog resterende onderzoek voor-
lopig onvermeld.128

De Jong vond ook een oplossing voor de heikele positie van het 
RvO bij het ministerie van CRM. Er behoeft niet aan getwijfeld te 
worden dat het instituut, dat per januari 1967 weer onder het ver-
trouwde ministerie van Onderwijs kwam te ressorteren, de uitkomst 
is geweest van een vriendschappelijk bezoek aan het Torentje, waar-
bij de directeur van Oorlogsdocumentatie de minister-president bij-
praatte over de voortgang van de opdracht die hij een decennium 
eerder had verstrekt. Er is geen minister met wie Loe de Jong langer 
– dertien jaar – en hechter heeft samengewerkt dan met Jo Cals. 
Het instituut werd ondergebracht bij de afdeling Hoger Onderwijs, 
die hem prompt vroeg of personeelsuitbreiding gewenst was ter on-
dersteuning van zijn Geschiedwerk.129 Het gevolg was dat het RvO 
voor de afdelingen Beschrijving en Beheer per januari 1968 twee 
extra formatieplaatsen kreeg toegekend.130 De staf die wetenschap-
pelijk onderzoek of documentatiewerk verrichtte, telde nu zo’n vijf-
tien academici.131 De Jong kon aan het schrijven van Het Konink-
rijk beginnen onder de ideale omstandigheid van ondersteuning op 
zijn eigen instituut. Planning, budgettering, schrijven, inhoudelijke 
compositie, manuscriptomvang en communicatie over de voorgang, 
lagen geheel in zijn handen.

Eind januari 1967 kondigde De Jong in de media aan dat hij ‘bin-
nenkort’ zou beginnen met schrijven aan zijn oorlogsgeschiedenis 
die vijf tot zes delen zou tellen van 600 tot 800 pagina’s per boek. 
Het eerste deel zou volgend jaar verschijnen.132 Uiteraard deed hij er 
ook bij deze gelegenheid het zwijgen toe dat hij eind 1965 al had uit-
gedokterd nog zeker anderhalf decennium nodig te hebben om deze 
circa 4000 bladzijden te kunnen schrijven.133 Binnen de muren van 
het instituut kon hij hier explicieter over zijn. Hij presenteerde zijn 
bestuur, de adviseurs en zijn staf in een speciale vergadering de opzet 
van het eerste deel. Het zou De Duitse aanval gaan heten, en hij 
hoopte het in ongeveer een jaar te kunnen schrijven. Het boek zou 
drie hoofdonderwerpen behandelen: een inleiding van 200 bladzij-
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den, de neutraliteitsperiode tot aan mei 1940 van 150 bladzijden en 
de vijf oorlogsdagen in mei tot de capitulatie van 200 bladzijden.134 
De vier vervolgdelen vereisten nog drie tot vier jaar studie en een 
zesde slotdeel nog een tot twee jaar. Behoudens zes jaar schrijven 
was er dus nog vijf jaar onderzoek nodig. Het Geschiedwerk moest 
in 1979 voltooid kunnen zijn, het jaar waarin hij met pensioen zou 
gaan.135



D E E L  4 :  
1967-1980
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Grensverleggende 
uitgeefgeschiedenis

hinderliJke kinderziekten

Op de laatste werkdag van 1966 had De Jong op kantoor aangekon-
digd dat hij vanaf de eerste werkdag in januari in ‘volstrekt onge-
stoorde concentratie’ met het Hoofdwerk aan de slag zou gaan. Voor 
halfeen ’s middags wenste hij ‘geen enkele kwestie, hetzij bij bezoek, 
hetzij telefonisch’ voorgelegd te krijgen.1 Na zeven weken van voor-
bereidende werkzaamheden zette hij op maandagochtend 20 februa-
ri 1967 zijn pen op papier.2 Presser was zeer betrokken en opgetogen 
dat Loe nu eindelijk ‘spartaans aan zijn magnum opus [zou gaan 
schrijven]. Elke ochtend om half acht op zijn Instituut, het grootste 
deel van de dag incommunicado.’3 

De Jong had er jaren tegen opgezien, maar legde zich er nu bij 
neer dat hij dan toch een ‘studeerkamerblokker’ was geworden.4 Hij 
was er te gemakkelijk van uitgegaan dat zijn manuscript net zo snel 
uit zijn pen zou vloeien als zijn proefschrift dertien jaar eerder.5 Toen 
had hij de compositie aan de hand van zijn fiches precies uitgedok-
terd, maar bij dit eerste deel over de voorgeschiedenis van 1848 tot 
1939 kampte hij met het probleem dat het door hem opgebouwde 
fichesysteem over de vijf oorlogsjaren nog geen houvast bood. Hij 
kon steunen op zijn ruime parate kennis en secundaire literatuur, 
maar er was geen integraal overzichtswerk over de laatste eeuw va-
derlandse geschiedenis waarop hij kon terugvallen. Al schrijvende 
werkte hij lacunes in zijn kennis weg, maar dat kostte tijd en zijn 
manuscript waaierde soms breed uit.6

Begin augustus informeerde De Jong zijn bestuur dat zijn inlei-
ding langer was uitgevallen dan was voorzien. Wat bedoeld was ge-
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weest als een aanloop tot de Duitse inval van mei 1940, had tijdens 
het schrijven het karakter gekregen van een gedegen voorgeschiede-
nis die als inleiding diende op de gehele Koninkrijk-serie. Kort voor 
de jaarwisseling kondigde De Jong aan dat zijn manuscript van het 
eerste deel pas gereed zou komen in de loop van de wintermaanden. 
Deel 2 zou Neutraal zou gaan heten, en pas daarna zou deel 3 volgen, 
dat zou beginnen met X-Zeit, de Duitse aanval in de vroege ochtend 
van 10 mei 1940.7 De drie aparte secties die het inleidende boek van 
de bezettingsperiode hadden moeten vormen, waren zonder dat hij 
dit tevoren had bevroed, uitgegroeid tot drie afzonderlijke boekde-
len.

Vrijdagmiddag 22 maart 1968 om 16.00 uur schreef hij de laat-
ste zin van het eerste deel.8 Bij de bespreking van het manuscript, 
twee maanden later in de begeleidingscommissie, vond De Paters 
observatie dat ‘een nationale geschiedschrijving niet mogelijk [is] in 
die zin dat elke richting zich in elke passage kan vinden’ volop bij-
val. De Jong verdedigde zich met het argument dat zijn tekst niet 
‘sacrosanct’ was en dat hij louter zijn eigen visie op de geschiedenis 
weergaf. Verder kon ieder zich met de inhoud verenigen. Ook Brug-
mans was tevreden en sprak over een ‘standaardwerk van blijvende 
waarde’ dat ‘boeiend geschreven [was] in een vlotte, leesbare stijl’. 
De ‘orgeltoon, die er doorheen loopt’ nam hij voor lief.9 De conser-
vatieve hoogleraar bedoelde er de normatief-belerende toonzetting 
mee die een socialistische invalshoek verraadde; het had nog geen 
betrekking op het goed-foutperspectief dat vanaf het derde deel een 
stempel op de serie zou drukken. 

In mei 1968 begon De Jong met deel 2.10 Hij vorderde snel en 
eind oktober was hij ermee klaar. Tijdens zijn worsteling met het 
eerste deel was hij opgehouden ‘mooi’ te willen schrijven.11 Hij vlaste 
niet meer op ‘literaire formuleringen’ maar koos voor een journalis-
tiek verhalende stijl.12 Terwijl hij dertien maanden aan het eerste deel 
had geschreven – langer dan aan welk vervolgdeel ook –, kwam het 
tweede deel in zeven maanden gereed, sneller dan enig volgend deel. 
Tevreden stelde de auteur vast dat beide delen ‘meer dan voldoende 
nieuwswaarde’ bevatten om de aandacht van een breed publiek te 
kunnen trekken.13

De Jong koos voor korte aansprekende titels van de afzonderlij-
ke delen. Het eerste deel ging simpelweg Voorspel heten; Proloog of 
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Preludium vond hij te geleerd klinken. Het laatste deel zou Naspel 
gaan heten, maar twee decennia later zou het slotdeel toch Epiloog 
worden genoemd. Deel 2 kreeg de titel Neutraal. De naam voor deel 
3 leverde discussie op. De Jong overwoog Invasie, dezelfde titel als 
het eerste deel van zijn propagandaboekje Holland fights the Nazis. 
Presser behoedde hem voor deze Londen-centrische misstap: ‘Die 
Duitse inval van 10 mei heeft in de bezettingsjaren nimmer zo ge-
heten; ik kan me niet voorstellen, dat “invasie” ooit zo in de illegale 
pers voorkomt.’ De Jongs alternatieven Overrompeling of Overweldi-
ging klonken Presser evenzeer vreemd in de oren.14 De Jong ging er 
op aanraden van Presser toe over deel 3 kortweg Mei ’40 te noemen, 
temeer daar hij voorzag dat er toch geen pakkend ‘symbolisch’ be-
grip voorhanden zou zijn voor elk vervolgdeel. ‘Niet aantrekkelijk, 
wel duidelijk’, oordeelde De Jong toen hij besloot het vierde deel 
Mei ’40-Maart ’41 te noemen.15 Daarna volgden tijdsaanduidingen 
per bezettingsjaar als titel. Vanaf het achtste deel stapte hij echter 
weer over op thema-aanduidingen. In die lijn paste het om deel 10 
Het laatste jaar te noemen. 

In december 1968 begon De Jong met deel 3. Het schrijven ervan 
vorderde gestaag totdat hij op een zaterdagnacht in mei in zijn va-
kantiehuisje in Hattem rond twaalf uur ’s nachts met barstende 
hoofdpijn wakker werd. Hij negeerde het; zijn gezondheid liet hem 
immers nooit in de steek. Maandag verscheen hij als altijd op kan-
toor en pas die volgende ochtend 14 mei 1969 meldde hij zich bij 
het Sint Lucas Ziekenhuis met aanhoudende hevige hoofdpijn. De 
neuroloog dr. B.J.J. Ansink constateerde een beroerte. De arts vrees-
de blijvend hersenletsel en nam hem per direct op. Zijn schrijfhou-
ding met gebogen hoofd had hem fataal kunnen worden. De Jong 
moest twee weken plat op bed liggen zonder zijn hoofd te bewe-
gen.16 Alleen familiebezoek was toegestaan. Op Oorlogsdocumenta-
tie heerste een zorgelijke sfeer. Sommigen zagen een lawine van werk 
op zich afkomen, terwijl anderen vreesden binnenkort geen werk 
meer te hebben. Een fan schreef dat ‘uw lezers en televisiekijkers’ 
meeleven, want de presentator van De Bezetting had een plaats ver-
worven ‘in het hart van ons volk in al zijn geledingen’.17 

De hoofdpijn verdween en De Jong begon daarop in juni in zijn 
vakantiehuisje in Hattem weer voorzichtig met schrijven. Hij had 
volop de tijd gehad om de opzet en het tijdschema van zijn serie nog 
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eens in alle rust te overdenken.18 In het voorwoord van zijn eerste 
deel Voorspel had hij geschreven dat hij zich in 1955 ‘bewust was een 
taak ter hand te nemen welker voltooiing minstens vijftien jaar in 
beslag zou nemen’. Die tijdsperiode was verstreken en daarom had 
hij de lezer nog minstens een decennium in het vooruitzicht gesteld 
tot hij het laatste achtste of negende deel voltooid zou hebben.19

Hij berekende nu geen decennium, maar nog vijftien jaar voor de 
boeg te hebben. Het manuscript voor het tweede deel was af en zou 
nog voor eind 1969 verschijnen. Als vuistregel kon hij dus aanhou-
den dat hij een deel per jaar kon opleveren, inclusief redactiepro-
cedure en correctie van de drukproeven.20 Na het derde deel moest 
hij nog één tot anderhalf jaar vooronderzoek verrichten om de vijf 
oorlogsjaren te kunnen beschrijven. Het onderzoek voor de twee 
thematische delen 8, Gevangenissen en gedeporteerden, en 9, Londen, 
vertoonden echter nog fikse hiaten. Verder moest de opzet van de 
laatste twee delen 11, Nederlands-Indië, en 12, Epiloog, nog uitkris-
talliseren.21 Ieder thematisch deel vereiste nog minstens een jaar on-
derzoek. Behalve negen jaar schrijven aan de resterende negen delen 
waren er dus nog zeker vier, eerder vijf jaar vooronderzoek nodig. 
De nieuwe deadline werd dus niet begin, maar medio jaren tachtig.

Na de zomervakantie hervatte De Jong zijn schrijfwerk weer op 
kantoor.22 Intern liet hij weten dat de ‘korte maar wel levensbedrei-
gende ziekte’ binnen zes weken geheel was overwonnen.23 Bij zijn 
ontslaggesprek op 26 augustus noemde de neuroloog het een ‘gods-
wonder’ dat zijn beroerte geen hersenbeschadiging had achtergela-
ten. Herhaling achtte hij onwaarschijnlijk.24 De interne bloeding 
was ontstaan door een aangeboren zwakke plek in een ader. Bij een 
lek aan de onderzijde sterft de patiënt als er niet onmiddellijk wordt 
ingegrepen. De Jong behoorde statistisch tot de groep van één op 
de drie gevallen bij wie de aderen aan de bovenzijde waren gespron-
gen.25 Ansink maande tot een minder volle agenda. De Jong zou er 
verstandig aan doen televisieoptredens en lezingen alleen nog bij 
hoge uitzondering te verzorgen.26 

De Jong zette het wekelijkse blokuurcollege in Rotterdam voort. 
De wedde leverde hem maandelijks bijna twee keer zoveel op als zijn 
wekelijkse buitenlandrubriek in Vrij Nederland, die hij eind februari 
– dus zes weken voor zijn beroerte – had beëindigd. Het professoraat 
koste hem minder tijd en verschafte hem meer prestige. Bovendien 
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waren zijn colleges reguliere werktijd, terwijl hij zijn journalistieke 
werkzaamheden altijd buiten kantooruren had verricht.

Na tien maanden schrijven rondde De Jong het derde deel af in 
september 1969 en maakte hij in de bestuursvergadering de balans 
op. Het was hem gelukt om in de afgelopen 30 maanden drie ma-
nuscripten op te leveren, maar de ondervonden tegenslagen hadden 
hem geleerd dat hij ‘een zeer zwaar arbeidsproces’ was ingegaan.27 
Daarbij kwam dat zijn schrijfproces door terugkerende verplichtin-
gen te veel was onderbroken. Daarom had hij besloten om na drie 
decennia definitief een punt achter zijn journalistieke werk te zetten. 
Hij had bedankt voor zijn buitenlandrubriek die hij bij Het Parool 
had willen voortzetten. Vanaf deel 4 zou hij minimaal 90, maar lie-
ver nog 95 procent van zijn kantoortijd aan Het Koninkrijk beste-
den.28 In Den Haag kwam hij nauwelijks meer en recepties meed hij, 
dat was louter tijdverlies.29 

Zijn bijgestelde tijdsplanning voor de serie bracht hij te berde 
in de bestuursvergadering van 11 november, niet toevallig nadat 
de succesvolle verschijning van het zojuist verschenen tweede deel 
was toegejuicht. Het Koninkrijk draaide op volle toeren en Den 
Haag kon nu niet meer worden gepaaid met steeds opnieuw ver-
schuivende deadlines, zoals schering en inslag was geweest tijdens 
de onderzoeksfase. De Jong committeerde zich aan oplevering van 
zijn mammoetproject op uiterlijk 1 april 1985. Als hem de ‘tijd van 
leven’ zou zijn vergund, dan zou hij het slotdeel dus kort voor zijn 
70ste verjaardag voltooien.30 Zijn vastberadenheid dwong ontzag af. 
Er waren vijftien jaar verstreken sinds de huidige drie bestuursleden 
die nog steeds in functie waren hem de opdracht hadden verstrekt 
en er waren er dus nog vijftien te gaan. De Jong was op de helft. Hij 
had bewezen de druk aan te kunnen en niemand stelde de omvang 
ter discussie.

De Commissie van Bijstand was begin december 1969 in de jaar-
lijkse vergadering verheugd over De Jongs voortgang, maar toonde 
zich vanwege zijn hersenberoerte bezorgd over zijn onmisbaarheid 
als enig auteur, waardoor dit langdurige project een hoog afbreuk-
risico had. Konden er geen andere auteurs worden ingeschakeld 
voor delen van het boek?31 De Jong wees de suggestie resoluut van 
de hand. Mocht hij voortijdig komen te overlijden, dan konden zijn 
opvolgers zijn fiches gebruiken.32 Hij was pas bereid te overwegen 
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delen af te stoten als zijn voorgenomen planning onhaalbaar zou 
blijken te zijn.33 Voor alles was het nu van belang dat de bereikte 
‘eenheid van conceptie en uitbeelding’ van Het Koninkrijk behouden 
bleef.34

SucceS geProlongeerd

Voorspel, dat op 11 februari 1969 als eerste deel van Het Koninkrijk 
verscheen, biedt een politiek-sociale vaderlandse geschiedenis vanaf 
de ingrijpende grondwetswijziging van Thorbecke in 1848. Het bood 
het lekenpubliek een eerste synthetisch geschiedwerk van de voor-
oorlogse jaren waarin zij waren opgegroeid en het gaf een indruk 
van de tijd van hun ouders en grootouders.35 De meeste aandacht in 
dit deel gaat uit naar de verzuilde samenleving van de jaren dertig, 
waarin politici de maatschappelijke onrust nauwelijks wisten te be-
zweren en de economische crisis ontoereikend bestreden. De Jong 
was de eerste historicus die tegenover de apologetische verzuilde ge-
schiedschrijving van Colijn als krachtig boegbeeld, een ander kriti-
sche geschiedbeeld stelde van de minister-president die in de jaren 
dertig een kortzichtig monetair aanpassingsbeleid had gevoerd dat 
tot massale werkloosheid leidde.36 

De Jong stuurde de regeringsleden en een selectie van ambte-
naren een presentexemplaar. De reacties waren enthousiast en ver-
erend. Contactambtenaar Rohling ontwaarde de mens achter de 
historicus. Hij had zich tijdens hun vele gesprekken herhaaldelijk 
afgevraagd hoe het mogelijk was dat de auteur emotioneel niet te 
gronde was gegaan aan de onvoorstelbare ellende waarin hij zich ja-
renlang had verdiept. Minister van Justitie C.H.F. Polak was zo in 
het verhaal opgegaan dat hij het lezen ‘ondanks dringende andere 
bezigheden niet kon staken’. Minister van Staat Cals realiseerde zich 
dat De Jongs opdracht zoveel complexer was dan hij in 1955 had 
bevroed. Collega Van Kleffens sprak van een ‘succes de librairie’ met 
‘area perennius’ (eeuwigheidswaarde).37 De Jong ontving fanmail 
van tientallen briefschrijvers per maand. Dat patroon bleef zich de 
hele serie voortzetten en elke briefschrijver kon ervan op aan dat hij 
een kort antwoord terugkreeg. 

Het tweede deel, dat ging over de verwaarloosde Nederlandse de-
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fensie en de politiek-militaire geschiedenis van de bij voortduring 
uitgestelde aanval van nazi-Duitsland op Nederland, verscheen op 4 
november 1969. Het openingshoofdstuk is het bewonderend portret 
van Wilhelmina, waarvan De Jong al drie jaar eerder in zijn eerste 
kNaW-lezing een voorproefje had gegeven. Op het laatste moment 
had hij besloten dit hoofdstuk uit ruimtegebrek over te brengen van 
het eerste naar het tweede deel.38 Als De Jong in een laatste stadium 
dergelijke pragmatische keuzes maakte, wist hij de hoofdstukken en 
delen voor de lezer zo vloeiend in elkaar te laten overlopen dat de 
compositie van de serie niet willekeurig aandoet.

Het polariserende karakter van dit tweede deel Neutraal riep 
meer kritiek op dan het deel dat eraan voorafging. Meelezer Van 
Kleffens, die in het eerste deel al had geprotesteerd tegen het heroï-
sche beeld dat De Jong van Wilhelmina had geschetst, vond ditmaal 
dat er te veel wisdom after the event over het neutraliteitsbeleid in de 
concepttekst stond.39 Drie weken voor verschijning had De Jong in 
zijn tweede kNaW-lezing hierop al een voorschot gegeven met een 
stevige aanval op het strikt formalistische neutraliteitsbeleid van het 
kabinet-De Geer. Hij kapittelde de regering, die – met uitzondering 
van de ministers Van Kleffens, Dijxhoorn en Gerbrandy – te weinig 
geheime diplomatie zou hebben bedreven. Men had de ogen geslo-
ten voor de oprukkende agressie van Hitler die met de aanval op 
Polen op 1 september 1939 ook voor de tijdgenoot toch een ‘onom-
stotelijk historisch feit’ was geworden. De Enquête Commissie ’40-
’45 had de regering, naar zijn mening, veel te trouw gevolgd in de 
stipte interpretatie van het neutraliteitsbeginsel. De Jong vond deze 
abstracte volkenrechtelijk-theoretische benadering echter onrealis-
tisch, ‘ongefundeerd en dus misplaatst’. Waar in de PEC ’40-’45 werd 
gesproken van ‘verstandig optreden’, was De Jong tot de conclusie 
gekomen dat het toenmalige kabinet-De Geer een ‘brevet van onno-
zelheid’ verdiende.40 

Van Kleffens vond dat De Jong onterecht ‘op een niet onaanzien-
lijk aantal overleden oud-ministers uit de neutraliteitsperiode een 
blaam heeft geworpen [die] zij niet verdienen’. Het zat hem dwars 
dat ‘het grote publiek, dat begrijpelijkerwijs tegen De Jong hoog op-
ziet’, hem niet op onjuistheden kon controleren. Daarom won hij 
vanuit zijn diplomatieke post in Portugal het advies in van de ge-
zaghebbende journalist Ernst van Raalte waar zijn protestartikel het 
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best geplaatst kon worden. Deze berichtte hem dat ‘praktisch niet 
doenlijk was’ om iets in de pers over De Jongs kNaW-voordracht van 
13 oktober 1969 gepubliceerd te krijgen, omdat het embargo voor 
het tweede deel op 27 oktober was ingegaan.41 De pers eerbiedig-
de dit afgekondigde ultimatum ook voor De Jongs nevenpublicatie. 
Van Kleffens’ artikel kon dus niet bij wijze van waarschuwing voor-
af worden geplaatst, maar pas op 8 november in De Telegraaf, vier 
dagen na het verschijnen van deel 2.42 Marketing en promotie waren 
bij De Jong in goede handen.

Deel 3 over de militaire strijd in de vijf meidagen kwam uit op 
24 maart 1970. De Jong baseerde zich grotendeels op het vijfdelig 
standaardwerk De strijd op Nederlands grondgebied tijdens wereldoor-
log II van voormalig luitenant-kolonel V.E. Nierstrasz.43 Specialis-
ten roemen de nauwgezette inhoud van zijn ‘groene serie’ (vanwe-
ge de kleur van de band), die door de toegewijde onderzoeker van 
de Krijgsgeschiedkundige sectie van het Departement van Defen-
sie is geschreven in stijve ambtelijke taal zonder enig effectbejag.44 
De Jong vertelde daarentegen een spannend verhaal en nam het 
in sommige passages van Mei ’40 minder nauw met de feiten. Het 
Nederlandse leger had dapper gestreden, maar was bezweken onder 
de overmacht van de gedisciplineerde Wehrmacht. De ss-eenheden 
waren ‘uitnemend uitgeruste, uitnemend opgeleide en uitnemend 
geïndoctrineerde vechtersbazen’ die met hun ‘listen en lagen’ het 
kenmerkende ‘misdadig gedrag’ vertoonden van Hitlers keurtroe-
pen.45 Herman Amersfoort, hoogleraar Militaire Geschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam, evalueerde in 1992 dat De Jong zich 
niet in alle opzichten had losgemaakt van het uit de oorlog date-
rende vijandbeeld, maar niettemin een geslaagde synthese van het 
krijgsverloop bood.46

Dit derde deel verscheen zes weken voor het 25-jarig bevrijdings-
feest. De planning van de serie leek altijd zo bedoeld te zijn geweest, 
maar ingewijden wisten dat De Jong zich pas vanaf de zomer van 
1968 was gaan richten op deze strakke timing.47 Het succes van De 
Bezetting leek met Het Koninkrijk in alle opzichten te worden ge-
prolongeerd. Er was dan ook reden te over om tijdens het zilveren 
jubileum van het RvO op 8 mei 1970 de toekomst met vertrouwen 
tegemoet te zien. De Jong had erop geanticipeerd dat hij met Ko-
ninginnedag wel eens gedecoreerd zou kunnen worden – en dan in 
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een hogere orde dan in 1946 was gebeurd voor zijn verdiensten bij 
Radio Oranje. Dat leek hem te veel eer, nu hij nog maar net met 
schrijven was begonnen. Uit voorzorg had hij voorzitter Van Winter 
ingeseind het ministerie van Onderwijs te laten weten geen prijs te 
stellen op een eventuele onderscheiding.

De Jong zei in zijn herdenkingsspeech dat Oorlogsdocumentatie 
‘mijn leven, ons leven, zinvolle inhoud [heeft] gegeven’. Het voort-
bestaan van het instituut was dankzij het Hoofdwerk veiliggesteld 
tot na 1980. ‘De vijftig jaar halen wij niet en willen wij ook niet 
halen. Wij willen maar één ding: ons werk afmaken.’48 De auteur 
van Het Koninkrijk richtte zich niet alleen tot zijn lezers in de plu-
ralis majestatis, maar ook tot zijn medewerkers, als waren ze een 
verlengstuk van zichzelf. De Jong, zijn levenswerk en de taak van 
Oorlogsdocumentatie vielen vanzelfsprekend samen onder deze ene 
noemer.

Na de zomervakantie van 1971 begon hij met schrijven aan het 
vierde deel. Na enkele maanden werd hem duidelijk dat dit ma-
nuscript twee boekbanden zou gaan beslaan.49 De onvoorziene om-
vangsgroei zette hij pas op de agenda van de bestuursvergadering 
toen hij het manuscript in december voor de helft had voltooid. Een 
boek van meer dan 1000 bladzijden was technisch niet haalbaar, dus 
publicatie in twee helften was onvermijdelijk.50 De Jong stelde zijn 
contactambtenaar Haas gerust met de voorspelling dat de volgende 
delen ‘aanzienlijk korter zullen worden’. In april 1972 liet het minise-
rie van Onderwijs weten dat de eenmalige extra productiekosten van 
f 15.000,- geen probleem waren.51

In november 1972 had De Jong zijn onderzoek afgerond voor 
de periode tot aan 5 juni 1944, de vooravond van D-Day. Hij had 
steeds verondersteld dat de resterende periode van drie jaar en vier 
maanden na de Februaristaking van februari 1941, waarmee hij het 
manuscript van het vierde deel had geëindigd, in twee vervolgdelen 
ondergebracht kon worden. Nu hij zijn fiches overzag, was duidelijk 
dat er geen twee, maar drie delen mee gemoeid waren. Het twee-
de, derde en vierde bezettingsjaar zouden dus samenvallen met de 
delen 5, 6 en 7. Merkwaardig genoeg had De Jong dit niet eerder had 
voorzien; in Je maintiendrai valt immers ook elk deel samen met een 
oorlogsjaar.

Voordat hij in december 1972 begon met het schrijven aan het 
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vijfde deel, verzekerde hij zijn bestuur dat de eerstvolgende Konink-
rijk-delen niet dikker zouden worden dan zo’n 600 tot 700 pagina’s. 
Twee maanden later was duidelijk dat het manuscript dat hij onder 
handen had opnieuw in twee helften uiteen zou vallen. Niettemin 
stelden hij gerust dat ‘de delen 6, 7, 8 en 9 aanmerkelijk korter zullen 
zijn, zodat, naar ik aanneem, verschijnen in een deel mogelijk zal 
zijn’.52 Ook die verwachting werd gelogenstraft. De delen 4 tot en 
met 9 zouden ieder in twee helften verschijnen met een omvang die 
varieerde van even onder de 1000 tot over de 1500 bladzijden.

In zijn Oudejaarsconference van 1973 zette Wim Kan De Jong 
met zijn uitdijende levenswerk op zijn nummer. ‘Denken jullie dat 
de Russen komen?’, vroeg hij zijn publiek. ‘Ik denk het wel, maar 
één voor één!’, nam hij de Koude-Oorlogsretoriek op de korrel. ‘Als 
ze allemaal tegelijk komen, heb je zo een Derde Wereldoorlog’, ver-
volgde hij. ‘En dat kan niet, want Loe de Jong is pas in 1985 klaar 
met de Tweede Wereldoorlog!’53 De zaal daverde van het lachen. De 
televisiecamera zoemde in op De Jong die op een van de voorste 
rijen zat en van harte mee schaterde.54

volkSeditie overvleugelt 
wetenSchAPPeliJke uitgAve

Eind jaren veertig was Oorlogsdocumentatie langlopende contrac-
tuele verplichtingen aangegaan met Martinus Nijhoff voor de publi-
catie van de monografieën van het strategisch publicatieplan uit mei 
1948. Ook het Hoofdwerk zou dus bij dit uitgevershuis verschijnen. 
Naast deze kostbare, geannoteerde uitgave wilde De Jong een goed-
kope volkseditie uitbrengen bij het Staatsdrukkerij- en Uitgeefbe-
drijf (sDUb). Dit overheidsbedrijf had zich toegelegd op kosteneffec-
tieve productie van vriendelijk geprijsde kwaliteitsboeken.55 De Jong 
had er in 1960 het fraai geïllustreerde herdenkingsboekje Toen … 
1940-’45 ondergebracht en was onder de indruk van de inspanningen 
die de Staatsdrukkerij had getroost om Ondergang tot de best ver-
kochte non-prozatitel in Nederland te maken. Het sDUb had in april 
1965 vier elkaar snel opvolgende goedkopere drukgangen van de ge-
bonden tweedelige editie uitgebracht, waarna in november en de-
cember een pocketeditie van 100.000 exemplaren was gevolgd voor 
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slechts een derde van de prijs van de dure gebonden versie. Voor het 
eind van het jaar waren 60.000 boeken verkocht.56

Dat verdiende navolging. De Jong had eind 1966 – kort voordat 
hij ging schrijven – bij het ministerie van Onderwijs bedongen dat 
de constructie van een populaire naast een wetenschappelijke editie 
werd toegestaan.57 Ook het bestuur stemde ermee in op voorwaarde 
dat deze populaire versie van het Hoofdwerk – net als Ondergang 
– zou worden uitgebracht voor ‘eigen rekening en risico’. Oorlogs-
documentatie was immers als ambtelijk instituut niet toegestaan een 
commercieel risicodragend project aan te gaan. 

De algemeen directeur van de Staatsdrukkerij, Theo Oltheten, 
was de aangewezen persoon om dit uitgeefproject tot een succes te 
maken. Hij rapporteerde direct aan de minister van Binnenland-
se Zaken en was op directie- en ministerniveau kind aan huis op 
alle departementen. Hij was een sociaal bewogen ondernemer, een 
katholiek die sympathiseerde met de PvdA – al was hij geen door-
braaksocialist – en geschiedenis was zijn hobby. De Jong en hij had-
den Ondergang in nauwe samenwerking tot een succes gemaakt. 
Oltheten was onder de indruk geraakt van De Jongs ‘briljante ei-
genschappen’ bij publieke optredens.58 Hij twijfelde er geen moment 
aan dat zijn nationale Geschiedwerk een veelbelovende markttitel 
was.59 Hij mikte op de massale lezerskring die Querido met De Be-
zetting en Meulenhoff met De Jongs buitenlandoverzichten uit Vrij 
Nederland als pocketuitgave hadden aangeboord. De auteur van Het 
Koninkrijk personifieerde de bezettingsgeschiedenis als geen ander. 
Het was de Staatsdrukkerij uit concurrentieoverwegingen niet toe-
gestaan een marketingbudget te alloceren, maar boekhoudkundig 
was een ruime onkostenvergoedingen mogelijk om free publicity te 
stimuleren. 

Het hoofd van de drukkerij van het sDUb, F.G. Verhoef, had eind 
1967 voorgerekend dat de volkseditie laag geprijsd kon worden als 
het zetbestand van de wetenschappelijke uitgave werd gebruikt.60 
De Jong hechtte aan het idee dat zijn bezettingsgeschiedenis zou ver-
schijnen als volkseditie in de traditie van vooroorlogse socialistische 
uitgaven voor lezers met een smalle beurs.61 Om de kosten te druk-
ken, leken illustraties hem overbodig.62 Presser wees er echter op dat 
foto’s het historisch beeld sterk bepalen.63 Oltheten stemde in, te-
meer daar hij Het Koninkrijk – anders dan de pocketeditie van Pres-
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sers Ondergang – wilde uitbrengen in een in linnen gebonden editie. 
De uitgeefdirecteur plande een eerste oplage van 50.000 stuks, zodat 
het boek onder de f 20,- zou worden aangeboden, een psychologi-
sche prijsstelling die hij van het grootste belang achtte.64

Over het verschil tussen de wetenschappelijke editie van Mar-
tinus Nijhoff en de populaire editie van de Staatsdrukkerij hebben 
taaie misverstanden bestaan. De twee gelijktijdig verschenen edities 
van Het Koninkrijk ogen vanwege de technische uitvoering als we-
zenlijk andere uitgaven, maar de verschillen zijn beperkt. Martinus 
Nijhoff gaf de in groen gebonden linnen boekdelen een chique, 
ivoorwitte stofomslag mee met een forse letteropdruk in zwart en 
rood. De Staatsdrukkerij bracht de in bruin linnen gestoken om-
slagen uit in uiteenlopende felle moderne kleuren, zodat de bonte 
rij boeken in de boekenkast onmiddellijk als een ‘De Jong’ wordt 
herkend. Het binnenwerk van de populaire serie is gedrukt op stevig 
papier dat langzaam vergeelt. De in ivoorwitte omslag uitgevoerde 
luxe editie telt bijna 2000 bladzijden meer, maar valt vanwege het 
duurzame dundrukpapier in omvang 14 procent korter uit.65

De illustraties in beide edities zijn dezelfde. De wetenschappelij-
ke uitgave kent slechts één wezenlijke toevoeging die het gebruiksge-
mak verhoogt en één gering tekstverschil. Aan de wetenschappelijke 
delen zijn achterin registers op persoonsnamen, zaken en geografi-
sche termen toegevoegd.66 De populaire editie kent deze zoekfunc-
tie niet. Daarnaast vertaalde De Jong de Engelse, Duitse en Franse 
citaten uit de wetenschappelijke editie naar het Nederlands voor de 
lekenlezer van de populaire editie. De noot aan het eind van het 
citaat liet hij vervallen, waardoor de brontekst in de populaire editie 
niet wordt verantwoord.67 Hij schrapte in de populaire editie ook 
verwijzingen naar gedetailleerde bronnen en handhaafde alleen toe-
lichtende en algemene bronnoten. Het gevolg is dat de witte editie 
meer tekst bevat, waardoor de paginering tussen beide edities uit-
eenloopt. De inhoud is echter – met uitzondering van de vertaalde 
citaten – inhoudelijk identiek.

De eerste drie delen van de populaire editie waren zonder meer 
goedkoop. Deel 1 kostte in 1969 nog f 17,50 en deel 4 was (1972) te 
koop voor f 32,50. De prijs viel bijna twee keer zo hoog uit, omdat 
dat uit twee boekbanden bestond. Deel 5 was (1974) slechts twee-
honderd bladzijden dikker, maar kostte f 45,-. Aanvankelijk had Ol-
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theten gevreesd dat de hogere prijs een drempel zou opwerpen, maar 
de ervaring leerde hem dat een prijsstijging de afzet nauwelijks ne-
gatief beïnvloedde. De vraag naar Het Koninkrijk bleek in vergaande 
mate inelastisch.

De kosten voor herziene herdrukken werden laag gehouden door 
het zetbestand slechts beperkt aan te passen. De Jong corrigeerde 
alleen details zoals datum, naamspelling of functieaanduiding, waar-
door de bladspiegel niet werd aangetast.68 Een kleine verbetering van 
vijf woorden werd gecompenseerd door op diezelfde bladzijde zo 
nodig ook enkele woorden te schrappen. Dat foefje had De Jong als 
eindredacteur bij De Groene Amsterdammer wekelijks toegepast. Zo 
hoefde de Staatsdrukkerij bij herzieningen slechts enkele tientallen 
bladzijden van het loodzetsel opnieuw te zetten. In deel 13 verant-
woordde De Jong zijn marginale correcties.69 Zijn ‘Overzicht van 
wijzigingen’ beslaat honderd bladzijden; dat is ver onder de 1 pro-
cent van de in totaal 16.000 bladzijden.70 Zowel de auteur als de 
Staatsdrukkerij had aan de herziene edities dus weinig werk. 

De prijs kon laag worden gehouden, omdat de zetkosten van 
de eerste druk werden betaald door het ministerie van Onderwijs. 
De Jongs manuscript werd bij de Staatsdrukkerij gezet. Van dit zet-
sel werd op een offsetvlakdrukmachine de wetenschappelijke edi-
tie gedrukt en gebonden in de huisstijl van Martinus Nijhoff. De 
Staatsdrukkerij hield deze exemplaren daarna in depot voor de we-
tenschappelijke uitgeverij, dat wil zeggen dat het sDUb de opslag en 
uitlevering voor Martinus Nijhoff verzorgde tegen een jaarlijkse ver-
goeding. Dankzij deze kostendekkende regeling kon de Staatsdruk-
kerij gratis beschikken over het oorspronkelijk zetsel voor de eigen 
populaire uitgave. De Jong schrapte uit de oude drukproef voor de 
wetenschappelijke uitgave de naar zijn mening overbodige noten 
voor de populaire editie en laste de door hem vertaalde Engelse, 
Duitse en Franse citaten in. De Staatsdrukkerij liet bij het drukken 
de registers weg. 

De Staatsdrukkerij verzorgde de zetorder voor collega-uitgever 
Nijhoff tegen kostprijs, maar de afspraak was dat de factuur naar 
Amsterdam werd gezonden, waar De Jong een jaar eerder de zet-
kosten voor het nieuwe deel op de RvO-begroting had opgevoerd 
als stelpost. Hij stuurde de rekening door naar het departement van 
Onderwijs, die het bedrag uitbetaalde aan de Staatsdrukkerij. Het 
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was een bureaucratische vestzak-broekzakconstructie waarbij de 
kosten waren gedekt en aan het ministerie waren terugbetaald zodra 
Martinus Nijhoff de volledige editie zou hebben uitverkocht.71 In 
de tijd van Posthumus was contractueel vastgelegd dat het RvO 55 
procent van de netto-omzet per verkocht exemplaar verdiende en 
Martinus Nijhoff 45 procent. 

Deze verdeelsleutel stamde echter uit een tijd dat er van een ge-
lijktijdige populaire editie nog geen sprake was. De directeur van 
Nijhoff, die werd gedekt door de subsidie van het ministerie van 
Onderwijs, boekte weliswaar geen verlies, maar moest met lede ogen 
aanzien dat de populaire editie van Het Koninkrijk zijn wetenschap-
pelijke editie kannibaliseerde in een uiterst attractieve consumen-
tenmarkt. 

Martinus Nijhoff had zich volgens contractuele afspraak te schik-
ken in de ministeriële beslissing over prijs en oplaag die De Jong in 
zijn functie als directeur van het RvO had voorbereid.72 De hypothe-
tische maximale afzet die hij steeds op zesduizend exemplaren stelde, 
werd nooit behaald. Het eerste deel van de ivoorwitte serie kostte  
f 41,- en de vervolgdelen werden ruwweg tweeënhalf keer zo hoog 
geprijsd als de bonte editie, omdat ze iets beter geannoteerd en door 
de index gebruikersvriendelijker waren. Nijhoff verkocht van het 
eerste deel rond de 3500 exemplaren. Bij latere delen stabiliseerde de 
afzet rond de 2500.

Na veelvuldig protest van Nijhoff volgden moeizame onderhan-
delingen tussen Oorlogsdocumentatie, de Staatsdrukkerij en het mi-
nisterie van Onderwijs. Uiteindelijk werd in 1982 overeengekomen 
dat de opbrengst uit de verkoop van de ivoorwitte serie vanaf deel 
10b op fifty-fiftybasis tussen Nijhoff en het RvO werd verdeeld.73 
Het betekende een marginale bijstelling over te verwaarlozen kleine 
aantallen. Nijhoff kon geen vuist maken tegen de drie dominante 
overheidspartijen die met de kunstmatig hoge prijs van de weten-
schappelijke editie de Staatsdrukkerij zetkosten bespaarden, terwijl 
de dure Nijhoff-serie geen concurrentie was. De vestzak-broekzak-
constructie deed evenmin de wenkbrauwen fronsen bij de strenge 
rekenmeesters van de controlerende Rekenkamer.74 Oorlogsdocu-
mentatie declareerde al decennia lang zetkosten voor wetenschap-
pelijke uitgaven, en de procentuele afdracht die Nijhoff jaarlijks 
over de verkochte exemplaren aan het RvO deed, stroomde boek-
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houdkundig weer terug naar het departement van Onderwijs, dat 
Oorlogsdocumentatie bekostigde. De helft van de uiterst marginale 
omzet die Nijhoff met Het Koninkrijk behaalde, vloeide weer terug 
naar de schatkist.

de bestseller iS een longseller

De Jong schreef behalve oorlogsgeschiedenis ook grensverleggende 
uitgeefgeschiedenis. Het Koninkrijk imponeerde niet alleen vanwege 
opzet, inhoud, omvang en publiciteit, maar was dankzij de hoge, in 
de loop der jaren slechts licht eroderende verkoopcijfers, ook com-
mercieel een doorslaand succes. De oplage van 50.000 exemplaren 
van het eerste deel was op de dag van verschijning uitverkocht. Begin 
maart volgde een tweede druk van opnieuw 50.000 exemplaren en 
in november 1969 een derde druk van 30.000. Eind datzelfde jaar 
verscheen het tweede deel in een twee keer zo hoge oplage als het 
openingsdeel. De boekhandels hadden vooraf al 70.000 exempla-
ren zonder recht van retour besteld en de resterende 30.000 boeken 
waren binnen tien dagen uitverkocht. 

De adembenemende cijfers brachten De Jong ertoe Presser 
twee weken na verschijning van Voorspel te verleiden tot een wed-
denschap. Welke titel zou het best verkopen: Ondergang of Het Ko-
ninkrijk. Veertig jaar eerder was de geschiedenisleraar voor het eerst 
uitgedaagd door de overmoedige leerling die kansloos was verslagen 
voor het oog van zijn klasgenoten. De goedmoedige Presser accep-
teerde de revanche en schreef oud-Vossiusleerlinge Minnie Bar Nes 
in Israël: ‘Wij beiden hebben als ’t ware een soort wedstrijd, waar-
in ik op dit ogenblik nog voorlig (nu ja, na vier jaar!) met 130.000 
exemplaren; benieuwd of hij mij inhaalt en zo ja, wanneer!’75 Van 
het eerste deel van Het Koninkrijk waren in 1969 twee maanden na 
verschijnen 80.000 exemplaren verkocht, terwijl in het eerste kalen-
derjaar 1965 van Ondergang in acht maanden 100.000 exemplaren 
over de toonbank waren gegaan.76 Het spande erom. Presser schreef 
Lideke Heuwekemeijer verheugd dat hij ‘nog nooit een wedstrijd 
met zoveel plezier zal hebben verloren als die tussen ons beider op-
laagcijfers’.77 

Toen Presser in april 1970 overleed lag Ondergang nog altijd een 
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paar duizend exemplaren voor op het eerste deel van Het Koninkrijk. 
Mogelijk heeft De Jong het levenswerk van Presser in verkoopcijfers 
in de loop van de jaren zeventig tijdelijk overtroffen, maar niet voor-
goed. In 1985 verscheen de achtste druk van Ondergang, waarvan uit-
eindelijk zo’n 220.000 exemplaren zijn verkocht.78 Voorspel passeer-
de met negen drukken (de laatste zes bijdrukken van het eerste deel 
bedroegen steeds 10.000 exemplaren) uiteindelijk net de 200.000 
en werd het best verkochte deel van de serie.79 Uiteindelijk verloor 
De Jong dus ook zijn tweede weddenschap met wijlen Presser die de 
tot dan toe best verkochte Nederlandse non-fictietitel op zijn naam 
heeft staan.

De verkoop van Het Koninkrijk als serie overtrof echter de 
stoutste verwachtingen. Eind 1969 waren van de eerste twee delen 
net iets meer dan 200.000 exemplaren verkocht. De vervolgdelen 
van Het Koninkrijk werden stuk voor stuk een bestseller. De Staats-
drukkerij had met Het Koninkrijk een longseller in huis gehaald, die 
de jaaromzet tot bijna 2 procent deed stijgen als een vervolgdeel uit-
kwam. Bij het sDUb sprak men van het ‘De Jong effect’; in het boek-
jaar dat er geen vervolgdeel uitkwam, moest de productiecapaciteit 
fors worden ingekrompen.80 De eerste oplage van het derde deel over 
de vijf dagen militaire strijd was met 130.000 exemplaren het hoogst. 
De boekhandels namen voor de datum van verschijning op 24 maart 
1970 liefst 96.000 exemplaren af zonder recht van retour. Aan het 
eind van het jaar waren er zo’n 110.000 exemplaren verkocht. In de 
loop van de jaren zeventig werd de restvoorraad van 20.000 banden 
uitverkocht en volgde er nog een bescheiden tweede oplaag.

De oplage van 100.000 exemplaren van het vierde deel lag op 
24 oktober 1972 in de winkel en was voor het einde van het jaar 
bijna uitverkocht. Deze uitgave profiteerde van de grote publicitai-
re aandacht over de Nederlandse Unie. Uiteindelijk zijn er rond de 
120.000 van gedrukt. Daarna zette een daling in. Deel 5 verscheen 
op 21 maart 1974 in een eerste oplage van 85.000 en de afzet be-
droeg met herdrukken 105.000 exemplaren. Van de delen 6, 7 en 8 
werd een eerste oplage opgelegd van 80.000 stuks en de uiteindelijke 
oplage bleef steken onder de 100.000 exemplaren. Na een ruim 10 
procent betere afzet van themadeel 8 over de concentratiekampen 
uit maart 1978, verhoogde Oltheten de eerste oplaag van deel 9 in 
oktober 1979 tot 85.000 exemplaren. Van deel 7 zijn uiteindelijk 
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zo’n 93.000 gedrukt en deel 8 behaalde een oplage van 97.000 exem-
plaren.

Het sDUb zag af van voorintekening op vervolgdelen. Er was 
volop vraag naar en vanwege de continu gegarandeerde afname was 
een abonnementsvorm commercieel interessant. Oltheten wist ech-
ter dat het zeker een decennium zou duren voordat de serie voltooid 
zou zijn. Een adressenbestand van voorinschrijving zou in de loop 
der jaren vanwege aanhoudende mutaties (verhuizingen en sterfge-
vallen) vervuilen en veel administratieve rompslomp met zich mee-
brengen.81 Vanwege de stijgende inflatie en de niet te voorspellen 
uitdijende omvang kon de prijs ook niet van tevoren worden vastge-
steld. Ten slotte was er nog het afbreukrisico dat De Jong er niet in 
zou slagen de complete serie te voltooien.

De lokale boekhandel sprong in dit gat door de mogelijkheid te 
bieden van voorinschrijving op het eerstvolgende deel.82 Kort voor 
de verschijningsdatum van het nieuwe deel ontving de geïnteresseer-
de klant een voorgedrukte briefkaart dat het nieuwe deel per post 
thuisbezorgd werd als hij de ingesloten factuur vooruit betaalde. Dat 
betekende een gegarandeerde afname, waardoor de eerste drukgang 
hoog kon zijn en de kostprijs lager uitviel. Daarom stimuleerde de 
Staatsdrukkerij de boekhandel door bij bestelling vooraf een korting 
te bieden van tien gulden op vooraanschaf zonder recht van retour.83 
Bovendien werd vanaf het zesde deel (april 1975) op de binnenflap 
gedrukt: ‘Zorg dat uw serie compleet blijft. Uw boekhandelaar no-
teert U graag voor automatische toezending bij verschijnen van de 
volgende delen.’ Deze taakverdeling in de distributieketen was gun-
stig voor alle betrokkenen. Het sDUb werd bij volgende delen dan 
ook steeds toeschietelijker in cofinanciering van advertenties voor 
het nieuwe deel in lokale media.

Eind 1976 – de zeven tot dan toe verschenen delen waren zeven 
jaar in de handel – waren er meer dan driekwart miljoen boekban-
den verkocht.84 De Jong opperde om Oltheten afzonderlijke the-
ma’s uit Het Koninkrijk in losse goedkope deeltjes uit te brengen die 
niet meer dan 70 tot 80 bladzijden zouden tellen.85 Budgetboek in 
Amsterdam verwierf het geclausuleerde licentierecht van het sDUb 
en bracht de goedkope serie Fragmenten uit. Het eerste deeltje, ‘de 
Duitse invasie’, verscheen in juli 1977, het jaar waarin geen Konink-
rijk-deel uitkwam. Tot 1988 verschenen nog drie boekjes over het il-
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legale werk, de Jodenvervolging en Nederlands-Indië. De serie Frag-
menten lokte impulsaankopen uit, maar na een eerste aankoopgolf 
van hoogstens 10.000 exemplaren viel de verkoop stil.86 Eind 1987 
verscheen, enkele maanden voor deel 12, het slotdeel van de gebon-
den serie, nog een laatste deeltje als promotie-uitgave over de auteur 
en zijn werk.87

In 1979 was Het Koninkrijk een decennium op de markt en werd 
met deel 9 de grens van één miljoen verkochte exemplaren gepas-
seerd.88 De uitgeverij had gemerkt dat van elk nieuw deel een aan-
koopbevorderend effect had op vorige delen.89 Bij de lancering van 
deel 7 (oktober 1976) werden de voorgaande zes delen als pakket 
aangeboden voor een lage eenheidsprijs. De actie sloeg aan bij en-
kele honderden klanten.90 Na 1979 hielden de consumenten in een 
economische laagconjunctuur de hand echter op de knip.91 Boven-
dien haperde het vertrouwde verschijningsritme met deel 10a dat 
enkele dagen na sinterklaasavond uitkwam op 9 december 1980. 
De verkoopcijfers zakten in met circa 10.000 exemplaren. De twee 
boekbanden van de eerste helft van 10b verschenen het jaar erna pas 
op 15 december, een week voor kerst.92 Het vertrouwde verschij-
ningspatroon keerde weer terug met de tweede helft van 10b op 14 
september 1982. De afzet van deel 10b bleef daarom onder de 80.000 
exemplaren steken, al leefde de vraag in de jaren erna licht op door 
het inhaaleffect van kopers die de vorige delen alsnog aanschaften.93 
Het elfde deel over Nederlands-Indië kon in 1984 als eerste druk 
weer in een oplage van 80.000 verschijnen. Dit thema leende zich 
ook voor losse aanschaf.

Bij voltooiing in 1988 waren er 2,7 miljoen exemplaren verkocht. 
Daarna liep de verkoop nog bijna een decennium door en het totale 
verkoopcijfer zal dus vele tienduizenden boekbanden hoger hebben 
gelegen.94 De Staatsdrukkerij behaalde met de serie uiteindelijk een 
omzet van bij benadering 150 miljoen gulden. De historicus Ernst 
Kossmann sprak van een ‘voor Nederlandse begrippen ongehoord 
succes’ waarover ‘alleen in superlatieven geschreven en gesproken’ 
kon worden.95 De twaalf delen in 26 boekbanden wegen 24,6 kilo. 
Dat levert rug aan rug een boekenrij op van meer dan 100 kilometer. 
De afzonderlijke bladzijden zouden uitgespreid op de grond het ge-
hele aardoppervlak bedekken.96 

De complete serie van 29 boekbanden (de wetenschappelijke edi-
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tie bestaat inclusief de index uit 30 boekbanden) moet in de jaren 
negentig van de vorige eeuw in zo’n 80.000 boekenkasten hebben 
gestaan.97 ‘In al die woningen is het plankje van De Jong een huisal-
taar voor het oorlogsverleden’, typeerde de socioloog De Swaan bij 
voltooiing de prominente aanwezigheid van De Jong.98 Het Konink-
rijk had op sommige lezers een welhaast therapeutisch effect.99 Dat 
werkte weer door in de uitgebreide berichtgeving over de serie in de 
pers en de aanschafcijfers. Lang niet elke koper was ook een lezer. 
Kwantificering van het leesgedrag van lekenlezers is een slag in de 
lucht, want statistische gegevens hierover bestaan niet. Uit de vele 
brieven die De Jong van lezers ontving, mag worden verondersteld 
dat er een groep van mogelijk enkele duizenden lezers is geweest die 
elk deel van Het Koninkrijk van kaft tot kaft las.100 Daarnaast zijn 
er vele tienduizenden kopers geweest die de serie grif aanschaften, 
maar beperkt, selectief of helemaal niet lazen.101 Het spaarelement 
om de serie compleet te hebben, lijkt bij aanschaf een belangrijke rol 
te hebben gespeeld. 

De publicatieomvang in de Nederlandse historiografie over de 
periode van de tweede helft van de jaren tachtig is wel gekwanti-
ficeerd.102 In de Bibliografie voor moderne Europese Geschiedenis 
(bIMEG) van 1500 tot heden uit 1992 zijn alle publicaties bijeenge-
bracht van Nederlandse historici uit het tijdvak 1984-1990.103 Aan de 
hand van dit overzicht turfde Historisch Nieuwsblad het aantal blad-
zijden van de 84 Nederlandse historici die vijf of meer publicaties op 
hun naam hadden staan. De Jong staat op eenzame hoogte met in 
totaal 4600 bladzijden afkomstig uit de delen 11c (1986), 12 (1988) en 
13 (1988) en enkele losse titels. Dankzij Het Koninkrijk scoorde hij 
bijna vijf keer zo hoog als nummer twee en was en is hij de produc-
tiefste historicus van Nederland.

een meeSterliJke PuBliciteitScAmPAgne

Dit commerciële succes was niet alleen te danken aan de inhoud, 
maar werd ook gecreëerd. De intensieve ‘verkoopbevordering’ van 
Het Koninkrijk, zoals dat in jaren zeventig nog heette, trok aan-
dacht.104 Geen krant kon het zich permitteren om aan de lancering 
van de nieuwste De Jong voorbij te gaan op de dag van verschijning. 
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Boekhandels richtten die dag hun etalages in met hoge stapels van 
Het Koninkrijk en adverteerden in lokale media. De historicus Ivo 
Schöffer viel op dat de lancering van elk deel ‘telkenmale gepaard 
[ging] met een trompetgeschal van publiciteit, die menig andere 
uitgever of auteur jaloers moet hebben gemaakt’.105 De criticus Jan 
Blokker schreef ironisch dat ‘elk deel van De Jongs standaardwerk 
wordt […] begroet alsof er een nieuwe aflevering van de bijbel is ver-
schenen’.106 De Utrechtse hoogleraar Hermann von der Dunk deed 
‘de plechtige enscenering [steeds opnieuw] denken aan de onthul-
ling van een monument’.107

Niets werd aan het toeval overgelaten. De Jong was de eerste his-
toricus in Nederland die zijn oeuvre in nauwe samenwerking met 
zijn uitgever promootte in een consistente marketingcampagne die 
bestond uit een viertal op elkaar afgestemde activiteiten. Het begon 
met een verschijningsdatum die werd bepaald zodra De Jong zijn 
manuscript had uitgeschreven en waar onder geen beding meer van 
af werd geweken. Het tweede element in de campagne was de ruim-
hartige verspreiding van de presentexemplaren. Het derde aspect was 
het embargostelsel en ten slotte was er De Jong zelf die free publicity 
genereerde in zijn vermaarde persconferenties in Nieuwspoort.

Jaarlijks waren er twee geschikte verschijningsperioden om een 
Koninkrijk-deel uit te brengen: het vroege voorjaar voor de mei-her-
denkingen en het late najaar voor de decemberfeestdagen. Half 
maart genoot de voorkeur; Het Koninkrijk liftte dan mee met de 
landelijke promotie rond de Boekenweek. Het tweede geschikte pu-
blicatiemoment was tussen half oktober en half november. De boe-
kenbranche draaide bijna de helft van de jaaromzet in de maand de-
cember, want in de donkere wintermaanden wordt nu eenmaal meer 
gelezen dan ’s zomers. De nieuwste De Jong werd een geliefd sin-
terklaas- en kerstcadeau. Uitgever Oltheten schatte dat de verkoop 
van een deel enkele tienduizenden exemplaren lager was uitgevallen 
als de regelmaat van deze voor- en najaarperioden niet werd aange-
houden.108 Uitgangspunt was dat er elk jaar een vervolgdeel van Het 
Koninkrijk zou verschijnen.109 De Jong haalde – mede omdat hij nog 
resterend onderzoek moest verrichten – dat schrijftempo vijf keer 
niet (1971, 1973, 1977, 1983 en 1987). Het nieuwe deel werd dan een 
halfjaar later uitgebracht.  

Deze hiaten waren overigens minder verwarrend dat de numme-
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ring van de opeenvolgende banden. De eerste drie delen waren nog 
losse boekbanden, maar vanaf 1972 kwam Het Koninkrijk uit in een 
eerste en tweede helft. Deel 10 was zo omvangrijk dat het in vier 
losse boekbanden verscheen, deel 10a en 10b, elk in twee helften. 
Het elfde deel over Nederlands-Indië telt zelfs vijf boekbanden. Dat 
vijfde boekdeel paste thematisch bij 11b, maar een derde half deel 
was onlogisch, dus werd deel 11c apart uitgebracht.

Het tweede element van de publiciteitscampagne was de royale 
distributie van gratis presentexemplaren. 110 De dag voorafgaand aan 
de opheffing van het embargo ging er een zending presentexempla-
ren naar een invloedrijk netwerk van publieke personen, onder wie 
de zes belangrijkste leden van het Koninklijk Huis, de zittende re-
gering van circa 33 ministers en staatssecretarissen, de circa 12 leden 
van de Commissie van Bijstand, alle Nederlandse universiteiten, 37 
onderzoekscentra wereldwijd en tientallen persoonlijke relaties van 
De Jong, onder wie autoriteiten als Simon Wiesenthal in Wenen en 
Jacob Robinson in New York.111

Deze verzendlijst telde 375 adressen. Vanaf het tweede deel wer-
den de 225 zittende leden van de Staten-Generaal eraan toegevoegd. 
Aanvankelijk had De Jong bepleit dat de minister van Onderwijs 
uit staatsrechtelijke overweging de volksvertegenwoordigers de we-
tenschappelijke editie zou sturen. Zijn argument dat het de voet-
noten en bronnen bevat ‘waarop de oordeelsvorming berust’ was 
gekunsteld, want die staan grotendeels ook in de populaire editie. 
kVP-minister G.H. Veringa had dan ook kortaf geantwoord dat hij 
hiervoor ‘in het kader van zijn verantwoordingsplicht geen termen 
voor aanwezig’ achtte.112 

Oltheten kreeg zijn superieur, de ChU-minister van Binnenlandse 
Zaken H.K.J. Beernink uit hetzelfde kabinet-De Jong, wel zover dat 
de populaire editie werd toegestuurd. Hij overtuigde met de formele 
reden dat Kamerleden ‘zich een oordeel [moeten] kunnen vormen 
over het aan deze uitgave van de sDU ten grondslag liggende beleid’. 
De Kamerleden ontvingen bij hun presentexemplaar dan ook een 
brief van de hoofddirecteur van de Staatsdrukkerij die namens de 
minister van Binnenlandse Zaken informatie verschafte over techni-
sche zaken als boekhandelslevering, kortingsregeling, prijsbepaling 
en uitvoering. Oltheten sloot de plichtpleging af met de mededeling 
dat de ontvanger het boek mocht houden op ‘grond van de overwe-
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ging dat [het sDUb] het tot haar taak rekent als distributief medi-
um op te treden voor openbaar te maken onderzoeksresultaten, die 
voortvloeien uit aan de centrale overheid toevallende onderzoeks-
functies’.113 Landelijke politici, met en zonder regeringsverantwoor-
delijkheid, hadden dus thuis het meest recente exemplaar van Het 
Koninkrijk in de boekenkast staan. 

Oltheten honoreerde verzoeken van oud-bewindslieden om 
voortzetting van deze riante service. Bij oud-Kamerleden deed hij 
dat niet op grond van de formele beleidslijn dat de regering belang-
rijke nota’s alleen aan zittende leden van de Staten-Generaal mocht 
aanbieden. Bij het ministerie van Onderwijs klonk wel kritiek op 
dit ruimhartige presentexemplarenbeleid, maar de distributielijst is 
nooit ingeperkt.114 De Staatsdrukkerij zette dit beleid voort nadat 
deze in 1983 werd geprivatiseerd. Ook een commerciële uitgever kon 
zich geen betere reclame wensen dan een politicus die de serie Het 
Koninkrijk in de mond nam. De prijs schoot wel stevig omhoog – 
het twaalfde slotdeel kostte in 1988 f 79,90.115

Op deze manier vonden vanaf het tweede deel in 1970 tot en met 
het dertiende slotdeel (1988) steeds zo’n zeshonderd presentexempla-
ren hun weg naar invloedrijke besluitvormers, onderzoekers, politici 
en instanties. Daarnaast werden omwille van de publiciteit ook nog 
zo’n 130 presentexemplaren verstrekt aan de pers. Dit viel onder de 
embargoregeling, het derde vaste element in de publiciteitscampag-
ne. Hierdoor ging in de landelijke en regionale pers massaal aan-
dacht uit naar een Koninkrijk-deel op de dag van verschijning. De 
Jong hanteerde deze procedure al in de jaren vijftig toen de eerste 
publicaties onder auspiciën van Oorlogsdocumentatie verschenen. 
Journalisten van krant, radio en televisie dienden immers gelijktijdig 
toegang te krijgen tot onderzoeksresultaten die Oorlogsdocumenta-
tie van overheidswege uitbracht.

De pers schikte zich gedwee in het door De Jong afgedwongen 
embargostelsel. De auteur heeft slechts éénmaal een klacht gedepo-
neerd bij de Raad voor de Journalistiek, het arbitragecollege van de 
Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het weekblad Accent had 
al op 20 maart 1974 een recensie van deel 5 afgedrukt, terwijl het 
embargo pas een dag later afliep.116 De Raad oordeelde acht maan-
den later dat de embargoregeling door Oorlogsdocumentatie ‘juist 
[was] en van aanzienlijke betekenis’. Het geïncrimineerde medium 
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werd verplicht de fout in het eigen blad te rectificeren en de Raads-
uitspraak met motivatie werd afgedrukt in De Journalist, het orgaan 
van de beroepsvereniging.117

De onderlinge werkverdeling was dat De Jong toezag op strakke 
handhaving van het embargo in de pers en dat Oltheten strikte na-
leving in het distributiekanaal afdwong. De uitgever hanteerde een 
strak productie- en distributieschema tot het uur X van verschijnen. 
Uitlevering aan alle boekhandels in één dag was onhaalbaar. De boe-
ken werden al vanaf een week voor verschijningsdatum verzonden 
en op iedere factuur stond in koeienletters de datum van het embar-
go vermeld met de waarschuwing: ‘Niet eerder afleveren of verko-
pen!’118 Zo voorkwam de Staatsdrukkerij valse concurrentie tussen 
de boekhandels vanwege willekeurige volgorde van uitlevering en 
hoefde de koopgrage klant geen nee te worden verkocht.119

De vierde en laatste karakteristiek in de publicatiecampagne was 
de persconferentie. Die vond voor de eerste keer plaats op maandag 
3 februari 1969. Bij binnenkomst van perscentrum Nieuwspoort aan 
de Hofsingel in Den Haag zag De Jong op het mededelingenbord 
de naam van de Staatsdrukkerij in de Opkamer aangekondigd staan. 
Dat was begrijpelijk aangezien de uitgeverij de zaal huurde, maar 
voortaan zag De Jong erop toe dat de naam van zijn Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie voluit werd vermeld.120 Hij bracht de 
verzamelde pers alvast op de hoogte van de belangrijkste inhoud uit 
zijn eerste deel. Na afloop kregen de journalisten een exemplaar mee 
van de wetenschappelijke editie, op de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat zij het embargo zouden respecteren dat pas dinsdagnacht 11 fe-
bruari 1969 om 0.00 uur afliep. Dit tijdstip zette de ochtendkranten 
op voorsprong. Daarom kondigde De Jong alvast aan dat het embar-
go voor het tweede deel om twaalf uur ’s middags zou aflopen, zodat 
de avondkranten hun recensies als eerste konden uitbrengen.121 Dit 
wisselende patroon zette hij de hele serie voort. Die volgende maan-
dag, 10 februari 1969, hield De Jong zijn tweede persbijeenkomst 
om 16.00 uur enkele uren voordat het embargo om middernacht 
zou aflopen. 

Bij het derde deel had De Jong het embargostelsel effectief af-
gedwongen en liet hij de eerste persconferentie vervallen. Vanaf 
1970 werd het staande praktijk dat zo’n negentig hoofdredacties van 
kranten tien dagen tot een week vóór verschijningsdatum een we-
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tenschappelijke én een populaire editie van het nieuwe deel kregen 
toegestuurd. In de begeleidende brief werd expliciet gesteld dat de 
redactie zich aan het afgekondigde embargo diende te conformeren. 
De dag voorafgaand aan verschijning kregen circa veertig minder 
belangrijke tijdschriften die niet voor de persconferentie waren uit-
genodigd ook een beoordelingsexemplaar toegestuurd.122 

De Jong hield zijn persconferentie bij voorkeur op maandag. Dit 
was de minst drukke dag op Nieuwspoort en Het Koninkrijk on-
dervond op dinsdag minder concurrentie van ander nieuws. De au-
teur was gepokt en gemazeld in het journalistieke metier en strooide 
kwistig met quotes die de journalisten konden gebruiken als kop 
van hun artikel.123 De Jong was op televisie gewend in korte zinnen 
te spreken die los van elkaar konden worden gemonteerd. Lang niet 
elke journalist was in de gelegenheid om in de krap bemeten tien 
dagen tussen inzage en verschijning duizend bladzijden tot zich 
te nemen, laat staan die tekst te doorgronden. De onverbiddelijke 
deadline voor de recensie was een paar uur na afloop van de pers-
conferentie gepland. Veel journalisten vielen daarom terug op De 
Jongs handzame mondelinge toelichting die vers in het geheugen lag 
en putten rijkelijk uit door hem opgediste aansprekende details. De 
tijdsdruk verklaart mede de eenvormigheid van de recensies op de 
dag dat het boek uitkwam. Het sDUb gaf nog een extra zetje door de 
pers tot en met het weekend na verschijning toe te staan ongebrei-
deld uit het pas verschenen deel te citeren, zonder vergoeding maar 
op voorwaarde van expliciete bronvermelding. Dat leidde dikwijls 
tot omvangrijke uittreksels, waarbij De Jongs conclusies soms letter-
lijk werden overgenomen.124

In de jaren zeventig woonde de latere hoogleraar Geschiedenis, 
Jan Bank, deze bijeenkomsten bij als verslaggever van de Volkskrant. 
Hij herinnerde zich de ‘onnavolgbare’ manier waarop De Jong de 
verzamelde pers met krachtige hand verenigde tot een ‘schare van 
getrouwen’. Soms vermaande hij als ‘een streng docent met afweren-
de reactie’, om even later een gemoedelijke sfeer te scheppen door 
‘oudgedienden’ op gelijke voet te bejegenen. De auteur van Het Ko-
ninkrijk kwam pas goed op dreef als hij ‘quasi onverschillig [deed] 
over de krenten, die andere journalisten in zijn pap hebben ontdekt 
maar die hij er wel eerst ingelegd’ had.125 De maestro sneed met het 
grootste gemak elk denkbaar aspect van de Tweede Wereldoorlog 
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aan. Niemand was bij machte zijn immense kennisvoorsprong te 
overbruggen.126 

De krant vaardigde alleen gevestigde journalisten af naar deze 
persconferenties. De Jong genoot zichtbaar van het vraag-en-ant-
woordspel met de soms wel zeventig verslaggevers. Hij handelde vra-
gen af alsof hij college gaf in Rotterdam.127 Journalisten kregen met 
naam en toenaam hun beurt. De traditie was dat Louis Sinner van 
het Algemeen Dagblad die deskundig was in de bezettingsperiode en 
scherpe vragen stelde, de vragenronde opende.128 Om diezelfde reden 
waardeerde De Jong de erudiete Paul van ’t Veer van Het Parool.129 
Evert Werkman, die voor Het Parool en De Groene Amsterdammer 
schreef, kwam ook altijd aan de beurt. Na afloop was er een receptie 
met drank en garnituur. Er werd gelachen in een sfeer van camara-
derie. Wie ‘De Jong deed’ wilde de volgende keer niet missen.130

Sommigen bedankten stichtelijk voor de eer. Met name journa-
listen uit linkse hoek bleven demonstratief weg. Maatschappelijk 
gepolariseerde kritiek kwam daarom in de perszaal weinig voor.131 
Parool-journalist Harry van Wijnen herinnert zich ‘aangeklede to-
neelvoorstellingen’ voor een ‘bewonderende, grote claque’ van colle-
ga’s die lang niet allemaal even goed waren ingevoerd in het oorlogs-
verleden.132 Een gehaaid criticus als Jan Rogier van Vrij Nederland 
bezocht geen enkele persconferentie. Volgens Gerard Mulder, die in 
de jaren tachtig bij Vrij Nederland het stokje van Rogier had overge-
nomen, hadden De Jongs persconferenties ‘geen enkele meerwaar-
de’.

Dankzij deze eerste publiciteitsslag werd de verschijning van elk 
nieuw deel een nationale gebeurtenis. De Jongs inbreng was indruk-
wekkend, maar niet grenzeloos. Bank evalueerde in 1991 ‘dat er geen 
sprake was van directe beïnvloeding’, maar zijn charismatisch vak-
manschap leverde hem wel groot voordeel op. De auteur van Het 
Koninkrijk was door ‘een combinatie van dwingende productiefac-
toren en een perfecte beheersing van de journalistieke conventies’ in 
staat om ‘de eerste weerklank op zijn werk in de media te orkestre-
ren’.133 De in totaal veertien persconferenties droegen eraan bij dat 
de auteur van Het Koninkrijk ook toen hij al gepensioneerd was, een 
belangrijke aanzet in de maatschappelijke discussie over de bezet-
tingsperiode bleef leveren, al taande zijn wetenschappelijke invloed 
in de jaren tachtig.134
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De Jong vergat zijn toegewijde personeel niet. Bij elke mijlpaal 
werd het glas geheven op zijn werkkamer, die grensde aan de ach-
tertuin. Sijes, Van der Leeuw, Paape of Stuldreher viel afwisselend 
de eer te beurt hun directeur te mogen toespreken. Daarna trok een 
stoet van bijna dertig medewerkers langs het bureau van de directeur 
die een gesigneerd exemplaar overhandigd kregen. De wetenschap-
pelijke staf kreeg een groen boek (de Nijhoff-editie) en het lagere 
personeel een bruine band (de Staatsdrukkerij). In Lidekes exem-
plaar schreef hij steevast: ‘sans paroles’.135

Zo mogelijk werd de feestelijkheid gecombineerd met het jaar-
lijks personeelsuitje. Zo ook op dinsdag 15 april 1975 bij het zesde 
deel. Het voltallig personeel scheepte zich in op de voor het instituut 
aangemeerde rondvaartboot dat via de grachten naar Ouderkerk 
voer waar een pannenkoek werd genuttigd.136 Diezelfde avond di-
neerde het echtpaar De Jong met de twee seniormedewerkers van de 
wetenschappelijke staf, Sijes en Van der Leeuw en hun beider echt-
genoten. Eind jaren zeventig werd het gebruik dat de echtparen De 
Jong en Heuwekemeijer gevieren dineerden in restaurant ‘John in de 
Halve Maen’ aan het Leidseplein dat een Michelinster had. Een vol-
dane De Jong genoot van de vertrouwde sfeer waarbij alles ter tafel 
mocht komen, behalve Het Koninkrijk.137
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Een soeverein auteur

een SchAdelooS geSteld riJkSAmBtenAAr

Oltheten was voor Ondergang met Presser tevoren geen auteurscon-
tract overeengekomen. Oorlogsdocumentatie had hem voor zijn on-
derzoek- en schrijfopdracht in de periode van 1950 tot 1965 in totaal 
een honorarium toegekend van 25.000 gulden. Vanwege de lange 
tijd die hij aan zijn boek had gewerkt was dit een veelvoud van het 
bedrag dat andere monografie-auteurs hadden ontvangen.1 Presser 
wist dat er aan zijn uitgave via Martinus Nijhoff geen royalty’s waren 
verbonden. Toen de gebonden pocketuitgave van Ondergang die De 
Jong bij de Staatsdrukkerij had ondergebracht, onvoorzien een best-
seller werd, werd de auteur achteraf royaal gecompenseerd door hem 
een kwart van de netto opbrengst uit te betalen. Het was de Algeme-
ne Rekenkamer niet ontgaan dat Presser er aanvankelijk een halve 
ton mee verdiende en na verloop van jaren zelfs een paar ton ople-
verde. Deze instantie zag toe op de salariëring van rijksambtenaren 
en controleerde zowel de boekhouding van het RvO als het sDUb. Er 
werd geen bezwaar aangetekend, want het copyright van Ondergang 
berustte bij de auteur.2

De formeel-juridische positie van de auteur van Het Koninkrijk 
lag anders. De minister van Onderwijs had in april 1955 ingestemd 
dat De Jong het Hoofdwerk à titre personnel zou schrijven. Hij deed 
dat in werktijd en ontving daar als rijksambtenaar van het RvO zijn 
vaste salaris voor plus een jaarlijkse suppletie van 4000 gulden. An-
ders dan bij Presser ontleende het sDUb het exploitatieverlof om de 
populaire editie van Het Koninkrijk in omloop te brengen dus aan de 
Staat der Nederlanden en niet aan de auteur.3 De drukkerij was als 
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staatsbedrijf financieel-juridisch niets aan de auteur verschuldigd; 
dat gebeurde met andere staatsuitgaven evenmin. Oltheten hechtte 
er echter grote waarde aan dat de bijzondere kwaliteiten van De Jong 
gehonoreerd zouden worden. Hij overtuigde hem een honorarium 
van vijf procent te accepteren en bevestigde dit aanbod in juli 1968 
in een persoonlijke brief op zijn thuisadres. De Jong ontving dit roy-
altypercentage dat ‘algemeen maatschappelijk voor uitgevers’ gold, 
voor het vertalen van citaten – hiermee bedoelde Oltheten de En-
gelse, Duitse en Franse passages in de wetenschappelijke editie die 
De Jong naar het Nederlands omzette – en zijn ‘wetenschappelijke 
adviezen’ bij de introductie van de populaire editie, ofwel De Jongs 
bijdrage aan de publiciteitscampagne van zijn eigen serie die hem 
een ‘grote lezerskring’ zou bezorgen.4

Het RvO-bestuur stemde in met dit aanbod van zijn uitgever 
zonder dit met de Haagse politieke superieuren af te stemmen. De 
oplettende directeur van de Algemene Rekenkamer, dr. Peschar, 
wenste echter dat deze contractuele verplichting van rijksambtenaar 
De Jong formeel in Den Haag werd beklonken. Drie maanden later 
verzocht hij de minister van Binnenlandse Zaken – politiek verant-
woordelijk voor het sDUb – samen met zijn collega van Onderwijs – 
politiek verantwoordelijk voor het instituut – in te stemmen dat De 
Jong naast zijn salaris een commercieel honorarium zou ontvangen.5

De Jong had tien jaar eerder het maximum in zijn salarisschaal 
bereikt. Anno 1968 verdiende hij twee keer zoveel als in 1955, ruim 
f 2000,- per maand. Het ministerie had echter nooit aanleiding ge-
zien zijn vergoeding van f 4000,- dat hij jaarlijks voor het Hoofd-
werk ontving, te verhogen. In 1964 had De Jong hier voor het eerst 
formeel bezwaar tegen gemaakt. Hij beargumenteerde dat hij tot 
twee keer toe een hoogleraarsaanstelling had geweigerd, aangezien 
hij zich aan zijn regeringsopdracht had gecommitteerd. Jaarlijks had 
hij minstens f 7000,- meer verdiend als hij de hoogleraarspost had 
aanvaard. Het bestuur steunde De Jong in zijn streven om op hoog-
leraarsniveau gehonoreerd te worden en bepleitte in Den Haag dat 
zijn jaarlijkse vergoeding voor het Hoofdwerk verdubbeld zou moe-
ten worden tot f 8000,-.6

De Jongs salariëring was echter pas op nieuwe leest geschoeid 
met de benoeming van zijn buitengewoon hoogleraarschap. Hij 
was per januari 1968 in schaal 152 van het bbRa geplaatst, de vrijwel 
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hoogste salarisschaal van het ambtenarenreglement. Zijn jaarlijks 
traktement voor het Geschiedwerk was echter met niet meer dan 
duizend gulden verhoogd tot f 5000,-. Dat gebeurde weliswaar met 
terugwerkende kracht vanaf januari 1966, maar deze betaling zou 
aan het eind van dat jaar 1968 ten einde lopen. In 1962 was immers 
vastgelegd dat het Hoofdwerk per januari 1969 voltooid moest zijn.7 

De Jong vond dat hij er bekaaid van afkwam. Hij was in 1960 
per kb nota bene wel als statutair directeur benoemd, maar hij had 
jarenlang moeten wachten op zijn directiesalaris. Hij rekende zijn 
bestuur voor dat hij als directeur en parttime buitengewoon hoog-
leraar jaarlijks f 12.000,- minder verdiende dan hij aan wedde zou 
hebben ontvangen als hij fulltime hoogleraar zou zijn geworden.8 
De 5 procent royalty die Oltheten had aangeboden, was een welko-
me troef in deze al jarenlang slepende salarisdiscussie.

Medio januari 1970 werd pas duidelijk hoe hoog de bedragen 
waren die met deze honorariumregeling gemoeid waren. Oltheten 
had een moratorium ingesteld over de betalingen aan De Jong zo-
lang de Rekenkamer een gemeenschappelijke ministeriële beschik-
king eiste. De 200.000 verkochte exemplaren van de eerste twee 
delen van Het Koninkrijk hadden in het kalenderjaar 1969 een ho-
norarium opgeleverd van f 160.677,61. De auteur was inmiddels  
f 135.000,- uitbetaald. Oltheten wist echter niet dat De Jong het 
resterende bedrag en de royalty’s over het derde deel, dat over twee 
maanden zou verschijnen, onmiddellijk nodig had.9

De familie De Jong had achttien jaar het herenhuis aan de Van 
Eeghenstraat 53 gehuurd. Liesbeth wilde kleiner gaan wonen nu ook 
de jongste dochter het ouderlijk huis had verlaten, liefst in het cen-
trum van Amsterdam.10 Op 27 januari 1969 kocht ze op een hui-
zenveiling een grachtenpand voor f 93.000,-.11 Loe de Jong sloot 
een hypotheek die werd gekoppeld aan een levensverzekering. Op 
6 februari 1969, dertien weken voor zijn tia, had hij een uitgebreide 
medische keuring ondergaan en hij was volledig gezond verklaard.12 
De ingrijpende verbouwing van het net aangeschafte grachtenpand 
dat in april 1970 gereed zou komen, zou geheel uit De Jongs honora-
rium voor Het Koninkrijk worden bekostigd.13

Oltheten bleek drie weken onbereikbaar vanwege een buiten-
landse zakenreis.14 Als hoofddirecteur van het sDUb was hij de enige 
procuratiehouder die gerechtigd was om te tekenen voor voorschot-
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ten aan auteurs. De Jong richtte zich daarom direct tot minister 
Veringa van Onderwijs in een persoonlijke en vertrouwelijke brief 
op diens privéadres. ‘Financial ruin stared me in the face’, schreef 
hij niet zonder gevoel voor drama over zijn ‘acute financiële nood-
situatie’.15 Hij verzocht ministeriële toestemming om de uitgeverij 
zijn honorariumbetalingen onmiddellijk te mogen laten deblokke-
ren. Tevens verzocht hij de bewindsman nadrukkelijk te voorkomen 
dat in het verslag van de Algemene Rekenkamer, ‘zoals gebruikelijk 
is, geen opmerkingen [gemaakt werden] die tot het instituut of tot 
mijn persoon herleid kunnen worden’.16 De Jong zorgde er ook voor 
dat Van Winter als voorzitter van het RvO diezelfde dag een per-
soonlijke brief naar het thuisadres van de minister stuurde om consi-
deratie te vragen voor de ‘ernstige moeilijkheden’ die waren ontstaan 
doordat De Jong niet meer kon rekenen op ‘ongestoorde betalingen 
voor zijn huisvestingsplannen’.17

Twee dagen later waren De Jongs financiële zorgen opgelost. 
kVP-Minister Veringa kaartte de zaak in de pauze van de ministers-
vergadering van vrijdag 23 januari 1970 aan bij zijn ChU-collega 
minister van Binnenlandse Zaken mr. H.K.J. Beernink. Het kwam 
de beide bewindslieden niet ongelegen dat de jarenlange slepende 
discussie over De Jongs honorering met dit auteurshonorarium bud-
getneutraal uit de wereld kon worden geholpen en zij waren het er 
snel over eens dat de Rekenkamer de gevraagde gemeenschappelij-
ke ministeriële beschikking kon krijgen. Veringa belde De Jong het 
goede nieuws nog diezelfde middag door.18 Beernink delegeerde de 
zaak naar zijn staatssecretaris, mr. C. van Veen, die het sDUb toe-
stemming gaf dat de opgeschorte betalingen aan De Jong per direct 
konden worden vrijgegeven.19 Op 29 juli 1970 betrok het echtpaar 
De Jong hun nieuwe woning aan de Lijnbaansgracht 294huis, op 
steenworpafstand gelegen van het Rijksmuseum.20 Cabaretier Wim 
Sonneveld was hun buurman. De Jong was voortaan binnen tien 
minuten met de fiets op zijn werk.21 

De verbouwing van het grachtenpand werd ruimschoots gedekt 
door de 275.000,- honorariuminkomsten die De Jong met zijn eer-
ste drie delen in 1969 en 1970 had verdiend.22 Een opgeluchte De 
Jong stak per brief de loftrompet over de ‘visie en energie’ van Ol-
theten en stuurde een afschrift aan de ministers van Onderwijs en 
Binnenlandse Zaken.23 Een ander bedrijf zou ‘niet in staat zou zijn 
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geweest, deze drie boeken met zulk een snelheid te produceren’ en 
hij verzocht Oltheten zijn erkentelijkheid aan het voltallig personeel 
te willen overbrengen. ‘Misschien zal later iemand nog eens een ge-
schiedenis schrijven van het Staats Drukkerij en Uitgeversbedrijf – 
dan mag een brief als deze bij het documentatiemateriaal niet ont-
breken.’24

Oltheten trachtte te voorkomen dat de pers lucht van dit akke-
vietje zou krijgen via de vereiste rapportage en goedkeuring van de 
Rekenkamer. Hij drong aan op een snelle afhandeling van de de-
finitieve financiële regeling met De Jong.25 Hij verantwoordde bij 
zijn minister van Binnenlandse Zaken dat het overeengekomen au-
teurscontract conform ‘het handelsverkeer in de publiciteitswereld’ 
was. Het voorkwam dat de bewindsman van ‘monopolistisch beleid’ 
kon worden beschuldigd. Uit politieke overwegingen was hij aan 
de voorzichtige kant gebleven met een honorarium dat minstens de 
helft lager uitviel dan gangbaar was in de markt.26 

De mondeling toegezegde ministeriële cobeslissing liet echter 
nog jaren op zich wachten. Daardoor kwam De Jongs honorarium-
kwestie toch nog in het nieuws. Uitgerekend het VaRa-radiopro-
gramma Dingen van de dag berichtte zaterdagochtend 22 januari 
1972 dat de directeur van het RvO ‘een best betaalde kracht’ was die 
met ‘zijn omvangrijk oeuvre [naast zijn normale salaris] een veel-
voud van tienduizenden guldens’ ontving en andere specialisten van 
het RvO ook nog eens belette om te publiceren uit bronnen waar hij 
als eerste over wenste te schrijven.27 De Jong weersprak het tendenti-
euze bericht die maandag in nrc Handelsblad. Hij had ‘aantoonbare 
financiële offers’ gebracht om Het Koninkrijk te kunnen schrijven 
door een hoogleraarsbenoeming tot liefst drie keer toe af te slaan.28 
Verdere mededelingen over zijn persoonlijke inkomsten gingen al-
leen de belastinginspectie aan.29 Het Algemeen Dagblad berichtte een 
dag later dat de VaRa ‘een storm in een glas water’ had veroorzaakt.30 
Een resonans van deze nieuwsroddel is te herkennen in de figuur van 
professor Andreas Ballingh (een samenraapsel van De Jong en de 
Groningse socioloog Bouwman) uit de sleutelroman Onder profes-
soren van W.F. Hermans uit 1975. Deze Ballingh had vroeger antika-
pitalistische uitspraken gedaan, maar verdiende inmiddels riant bij 
met zijn oorlogsboeken.31

Oltheten bevestigde De Jong dat hij en collega Verhoef de ‘Haagse 
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zegsman’ waren geweest die de VaRa-radio als bron had opgevoerd.32 
Hij had niet willen ontkennen dat ze een percentageregeling overeen 
waren gekomen.33 De Jong vreesde dat het inhoudelijk debat over 
zijn werk doorkruist zou worden door eventuele nieuwe berichtge-
ving over een monumentaal grachtenpand dat uit de opbrengsten 
van Het Koninkrijk was aangekocht en verbouwd. Hij wilde voorko-
men dat hem verweten kon worden dat hij een hoger honorarium in 
het najaar zou incasseren naarmate hij het voormalige driemanschap 
van de Nederlandse Unie meer in diskrediet bracht. Een dergelijke 
hetze zou zijn geloofwaardigheid als onafhankelijk wetenschapper 
aantasten. Dergelijke negatieve persaandacht gaf ‘niet meer dan een 
laatste stoot’ aan zijn overtuiging dat hij af wilde van het ‘commer-
ciële karakter van de getroffen regeling’ waar hij zich ‘innerlijk al 
geruime tijd en in toenemende mate bezwaard’ door had gevoeld.34 
De Jong verzocht Oltheten nog eens om staatssecretaris van Onder-
wijs, Van Veen, en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, dr. 
Peschar, ‘tot elke prijs’ te overreden dat er in het Algemeen Verslag 
van de Rekenkamer geen opmerkingen zouden voorkomen die een 
negatieve weerklank op zijn werk konden krijgen.35

De Jong gaf zijn contactambtenaar Haas zijn ‘uitdrukkelijke 
wens’ door zijn percentageregeling met terugwerkende kracht per 1 
januari 1972 te willen beëindigen. In plaats daarvan wenste hij een 
compensatieregeling in de vorm van een vaste jaarlijkse toelage die 
in overheidsdienst in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. Hij 
accepteerde bij voorbaat elk voorstel van de beide ministers over de 
hoogte van dit bedrag. De Rekenkamer diende naar buiten te bren-
gen dat deze nieuwe regeling de uitdrukkelijke wens van de auteur 
was.36 De Jong belegde met spoed een speciale bestuursvergadering 
op maandag 31 januari. Van Winter betreurde dat De Jong zonder 
enig overleg afstand had gedaan van zijn percentagereling die het 
bestuur in augustus 1968 immers als ‘eerlijk, zakelijk, juist en ver-
dedigbaar’ had goedgekeurd. De Jong was echter onvermurwbaar. 
Hij eiste volstrekte autonomie. Alleen bij ‘zuiverheid van de verhou-
dingen’ vond hij de vereiste rust om verder te schrijven. Hij wenste 
onder geen beding dat anderen hem bij deze ‘verantwoordelijke en 
de gehele mens opeisende taak’ schade konden berokkenen.37

Van Winter bevestigde naar de minister van Onderwijs dat het 
RvO-bestuur De Jongs wens voor een ‘andersoortige regeling’ steun-
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de.38 Tevens verstuurde hij de door De Jong voorbereide brief aan 
het VaRa-bestuur met een afschrift aan staatssecretaris Van Veen. 
In deze brief liet De Jong weten er ‘niet de minste prijs [op te stel-
len] dat de onjuiste en op zichzelf beledigende aantijgingen […] op 
enigerlei wijze door de VaRa publiekelijk gecorrigeerd of herroepen’ 
zouden worden. Wel verwachtte hij dat het VaRa-bestuur bekend 
zou maken dat de redactie van het radioprogramma Dingen van de 
dag geen hoor en wederhoor had toegepast.39 De radio-omroep dis-
tantieerde zich van de uitzending waarin deze ‘oud-medewerker van 
de VaRa’ door onzorgvuldige berichtgeving onnodig in zijn reputatie 
was geschaad. In tegenstelling tot de betreffende medewerkers acht-
te het bestuur het ‘geen bedenkelijke zaak, dat de heer De Jong voor 
de extra activiteiten, die uit de regeringsopdracht voortvloeien, een 
beloning ontvangt, die losstaat van zijn ambtelijke salariëring’.40 

Er zouden nog vier jaar verstrijken voordat de bezoldiging van De 
Jong eindelijk werd geformaliseerd. Zijn uitgever bepleitte bij minis-
ter Geertsema een jaarlijkse toeslag voor De Jong van f 40.000,-. Als 
richtlijn voor de nog te verschijnen delen nam hij 5 procent honora-
rium over een afzet van een eerste druk van 50.000 exemplaren; aan-
zienlijk minder dus dan het bewezen succes van de eerste drie delen 
waarmee De Jong in de periode februari 1969 tot eind december 
1971 een honorarium had verdiend van f 293.000,-. Oltheten kwam 
uit op dit lagere bedrag, omdat een nieuwe vaste regeling heikel lag. 
Hij voorzag een geleidelijke terugloop van de afzet. Tijdgenoten die 
de oorlog hadden meegemaakt en de serie aanschaften zouden ver-
grijzen en uitsterven. Een onmiskenbaar nadeel van een gefixeerde 
jaarlijkse toelage tot aan het pensioen van De Jong was dat ze geen 
garantie bood voor een stabiele output van manuscripten. Daarbij 
werd de staatsuitgeverij ook nog eens opgezadeld met het probleem 
dat dit bedrag jaarlijks gefourneerd moest worden, ook in de jaren 
dat er geen deel zou verschijnen en Het Koninkrijk dus nauwelijks 
omzet genereerde. Als er pensioenrechten over de netto toelage uit-
gekeerd moesten worden, zou dit ook doorwerken op de vakantie-
toeslag en bij ziekte-uitkering. Ten slotte wees Oltheten erop dat 
er een vervolgregeling getroffen moest worden voor nog resterende 
delen die De Jong na zijn pensioen zou schrijven.41

Geertsema en zijn ambtsgenoot van Onderwijs, jhr. mr. M.L. de 
Brauw, deelden De Jong in een persoonlijk gesprek op 12 juni 1972 
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mee dat ze voornemens waren hem tot zijn pensioen een jaarlijks 
bedrag toe te kennen van f  40.000,-.42 Over details als pensioen-
regeling en inflatiecorrectie moest nog worden beslist. Van Winter 
wilde schriftelijk op duidelijkheid aandringen, maar De Jong vond 
nog langer getalm met het risico van nieuwe ruchtbaarheid onge-
wenst. Het was zijn uitdrukkelijke wens dat het RvO-bestuur eraan 
bijdroeg dat de regeling binnenskamers zou blijven en zich zonder 
meer ‘achter de ministers’ zou scharen.43 De Jongs toelage werd ech-
ter door de langdurige besluitvorming toch besproken in het Al-
gemeen Verslag van de Rekenkamer over 1972 als een ‘schadeloos-
stelling’ die hoger zou uitvallen dan de gangbare normering.44 In de 
drie bladzijden lange beschrijving van de bureaucratische procedure 
worden echter geen concrete cijfers over De Jongs nevenverdiensten 
genoemd.45 

Aan het eind van het jaar drong De Jong er in een persoonlij-
ke brief naar staatssecretaris Van Veen op aan de financiële regeling 
zo snel mogelijk te treffen. Als hij later met terugwerkende kracht 
in één keer zou worden gecompenseerd, zou dat vanwege de pro-
gressieve belastingheffing grote fiscale nadelen voor hem hebben.46 
Daarom was hij met het sDUb als tussenoplossing overeengekomen 
dat zijn huidige contractuele honorarium volgens de oude regeling 
jaarlijks vlak voor de jaarwisseling werd overgemaakt, zolang de ver-
eiste gemeenschappelijke ministeriële beschikking uitbleef.47 

In het Algemeen Verslag van de Rekenkamer over 1973 werd de  
f 40.000,- die de directeur van het RvO naast zijn jaarsalaris ont-
ving tot en met zijn 65ste jaar genoemd,48 maar persaandacht bleef 
uit. De Jong ontving een enkele brief van een kritische lezer, die 
hij netjes uitlegde dat de royalty’s waarvan het commercieel karak-
ter ‘eigenlijk in strijd is met het mij toevertrouwde werk [nu werd] 
gecompenseerd met een vaste jaarlijkse schadeloosstelling’.49 Het 
ministeriële besluit viel pas op 24 december 1975. In de resterende 
jaren tot zijn pensioen per 1 mei 1979 ontving De Jong dit jaarlijkse 
bedrag van f 40.000,- schadeloosstelling zonder inflatiecorrectie.50 

Ondergang en Het Koninkrijk waren de twee parels in het fonds 
van het sDUb. Geen van de betrokken partijen heeft er belang bij 
gehad de complex verstrengelde juridische, bedrijfseconomische en 
financiële belangen te ontwarren die de Staatsdrukkerij financieel 
voordeel bracht. Er is begin jaren tachtig langdurig gedebatteerd 
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over de privatisering van de Staatsdrukkerij die na Wolters-Kluwer 
de één na grootste uitgever in Nederland werd.51 Oltheten ging eind 
1982 met pensioen. Hij was een kwarteeuw hoofddirecteur geweest 
en zijn laatste taak was de voorbereiding van de privatisering van 
zijn bedrijf dat per 1 januari 1983 sDU ging heten. Bij de boedelschei-
ding werd bepaald dat het copyright van Het Koninkrijk de Staat der 
Nederlanden bleef toebehoren en dat de geprivatiseerde uitgeverij 
het exploitatierecht meekreeg. Vanaf deel 11 werd De Jongs serie uit-
gebaat door een commerciële uitgever.

een routinier 

‘Wie schrijft, is een gelukkig mens’, sprak de auteur van Het Konink-
rijk bij de lancering van het eerste deel in 1969.52 Voor sommigen van 
zijn medewerkers was schrijven ‘een verschrikkelijke geboorte’, maar 
De Jong vond er zijn ‘grootste voldoening’ in. De Jong schreef ‘aus 
einem Guss’ en was trefzeker in zijn formuleringen.53 ‘Ik schrijf geen 
alinea waar je niet een jaar langer op zou kunnen studeren, maar 
daar heb ik de tijd niet voor.54 Het is de kunst om naast eigen on-
derzoek in de belangrijkste stukken uit de internationale literatuur 
de allerbeste boeken uit te zoeken, daarop af te gaan en het daarbij 
te laten.’55 Aan comprimeren of grondig herzien van zijn geschreven 
tekst deed De Jong niet.56 

De Jong typte zijn journalistieke artikelen, maar zijn wetenschap-
pelijk werk vloeide uit zijn pen.57 Begin 1967 oriënteerde hij zich in 
de kantoorboekhandel van de gebroeders Winter aan de Vijzelgracht 
op geschikt schrijfpapier. Hij koos voor sVh-blocnotes van 100 pagi-
na’s met wit en glad ongelinieerd papier zodat zijn pen er gemakke-
lijk overheen vloeide en hij een ruime regelafstand kon hanteren die 
ruimte bood voor correcties.58 Hij nummerde tot de honderd met de 
hand.59

Hij voer bij het schrijven blindelings op zijn onovertroffen fi-
chesysteem. Zijn ‘geest [zou] na korte tijd bezwijken’ als hij alles 
zou moeten onthouden, wist hij toen hij met zijn vooronderzoek 
begon.60 Voordat hij aan een deel begon te schrijven, maakte hij eerst 
een ruwe opzet zonder zijn fiches te raadplegen. Dat concept legde 
hij naast andere werken over de bezetting, zoals Onderdrukking en 
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Verzet.61 Vervolgens besteedde hij enkele weken aan de selectie en 
ordening van zijn fiches. De Jong ervoer de paar weken die hem 
dit kostte als een spannend karwei waarbij een weggezonken land-
schap langzamerhand weer uit het water omhoogrijst.63 Aan de hand 
van het trefwoord in de bovenhoek selecteerde hij 4000 tot 5000 
relevante fiches om ze vervolgens in stapeltjes tot hoofdstukken en 
daarbinnen tot paragrafen te ordenen. Daarna noteerde hij met rode 
pen in de bovenhoek van het fiche het geplande hoofdstuknummer 
met een volgnummer per onderwerp. Dat werd zijn definitieve in-
houdsopgave. De volgorde moest niet alleen logisch zijn, ‘maar ook 
een zekere immanente spanning’ teweegbrengen. Tijdens dit proces 
schreef hij de tekst in zijn hoofd als het ware al uit. ‘Je kunt pagina 1 
van zulk een boek pas schrijven als je precies weet wat op pagina 100 
komt te staan’.62

In 1957 had hij voorzien dat de fiches voor het gehele werk de 
100.000 zouden overschrijden. Tevens schatte hij dat hoogstens ‘één 
op de tweehonderd fiches bij nader inzien’ bij het schrijven niet rele-
vant zou blijken.64 Het werden er uiteindelijk zo’n 120.000. Het Ko-
ninkrijk telt ruim 16.000 bladzijden, dus De Jong verwerkte gemid-
deld circa 7,5 fiche per bladzijde. Onderzoekers kunnen desgewenst 
uit de fiches die zijn gearchiveerd in een manshoge archiefkast in de 
kelders van het NIOD aanvullende bronnen en literatuur traceren.65

Hij schreef elke doordeweekse werkdag minstens acht volle werk-
uren.66 Hij zat omstreeks kwart over acht achter zijn bureau en ging 
om halfzes weg als de hond Perry hem ophaalde die de weg vanaf de 
Lijnbaansgracht naar het kantoor van zijn baasje feilloos kende.67 
Die volgende ochtend nam hij zonder enig dralen de draad weer op 
na de zin waar hij de vorige dag was geëindigd.68 ’s Avonds herlas en 
verbeterde hij na het achtuurjournaal wat hij die dag had geschreven 
of corrigeerde hij de drukproeven die hij altijd drie keer doornam.69 
De ‘sprekende hoofdregels’ die zijn verhaallijn boven elke bladzijde 
weergeven, bracht hij zelf aan.70

De Jong was ‘altijd gedispositioneerd, ik ken geen momenten dat 
ik er geen zin in heb. Ik heb elke dag het gevoel dat ik een bijzon-
dere taak mag uitvoeren – dat is erg stimulerend.’71 Hij vergeleek 
zijn werk met dat van een chirurg die het zich niet kon veroorlo-
ven om zich ‘voortdurend het hoofd te breken’ over zijn bloederige 
operaties.72 Het schrijverschap had hem ‘nog geen dag, geen secon-
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de gedrukt. Daar ben ik eigenlijk veel te ongeduldig voor’, zei hij 
in 1973. ‘Dat klinkt een beetje raar, maar … ongeduld stuwt mij 
voort.’73 Twijfels over de voltooiing van Het Koninkrijk waren hem 
vreemd. Die had hij ‘eenvoudig’ [van zich] afgezet. Zoiets kan ik me 
helemaal niet voorstellen.’74 Een writer’s block heeft De Jong nooit 
gehad. ‘Hoe emotionerend, hoe aangrijpend het ook is wat je moet 
beschrijven’, en schreef hij met ‘hartenbloed’, het verhaal ‘moet toch 
verteld worden’.75 

Het wekelijks blokuurcollege dat hij op woensdagmiddag van 
vier tot zes in Rotterdam verzorgde, was een welkome ontspanning. 
De opzet van zijn doctoraalcollege bleef van 1967 tot 1984 vrijwel 
ongewijzigd. Voorbereidingstijd had hij niet. Eigentijdse geschiede-
nis werd in Rotterdam jaarlijks als facultatief bijvak gevolgd door 
zo’n 30 tot 40 doctoraalstudenten economie. De Jong was een bege-
nadigd verteller met expliciete oordelen.76 Hij besteedde de meeste 
aandacht aan de periode 1933-1945 waarbij de thema’s antisemitisme 
en Jodenvervolging uitgebreid aan bod kwamen.77 Het vierde deel 
van het Repertorium van de sociale wetenschappen, Moderne geschiede-
nis over de westerse wereldgeschiedenis na 1870 was het voorgeschre-
ven handboek.78 Vier titels van Oorlogsdocumentatie prijkten op de 
literatuurlijst, naast standaardwerken over de Verenigde Staten, de 
Sovjet-Unie en fascistisch Duitsland en Italië.79 De tentamenstof be-
stond uit twee jaar collegedictaat, vier boeken uit de literatuurlijst 
van twaalf titels en een scriptie. De Jong nam het examen monde-
ling af, om tijdrovend schriftelijk nakijkwerk te besparen. Hij vroeg 
vooral naar feiten en jaartallen. Zo nodig liet hij studenten naar 
Oorlogsdocumentatie in Amsterdam komen. Promovendi heeft hij 
nooit begeleid.

Bij de voltooiing van Het Koninkrijk merkte hij innig tevreden op 
dat het ‘eigenlijk een zegen [was] dat je zo gestructureerd bent dat je 
dit kunt doen, want was die zaak in mijn hoofd blijven spoken, dag 
en nacht, dan had ik na 2 à 3 jaar de hele taak moeten opgeven. Dan 
was het niet te doen geweest’.80 Hij sliep altijd uitstekend en stond 
zich erop voor niet te weten wat slaapstoornissen zijn. ‘Van funda-
mentele betekenis is dat je in harmonische omstandigheden leeft. 
Dat doe ik, zowel in mijn gezin als in de staf van het Instituut.’81 
Zijn vrouw schiep de ‘veilige thuishaven’ waarin hij dagelijks terug-
keerde.82 Donderdagavond liepen ze gearmd naar het concertge-
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bouw, een wandelingetje van vijf minuten vanaf zowel de Van Eeg-
henstraat 53huis als sinds het najaar van 1970 vanaf de Lijnbaansgracht 
294huis. Het weekend brachten ze meestal door in hun vakantiehuisje 
in Hattem waar ze stevige boswandelingen maakten. Hij schreef niet 
zonder dat hij zijn fiches bij de hand had, maar hij corrigeerde wel 
teksten die hij die afgelopen week had geschreven. Hij noemde zich 
geen workaholic, maar achtte zich ‘van nature werkzaam’.83

De Jongs gedisciplineerde werkstijl leidde tot een indrukwekken-
de productiviteit. Hij schreef zo’n 35 tot 50 pagina’s handgeschreven 
manuscripttekst per week, pakweg 12.000 tot 15.000 woorden.84 Een 
output van veertig gedrukte pagina’s per week was niet uitzonderlijk. 
De Jong behaalde – uitgezonderd de vakantieperioden – een maan-
delijks gemiddelde van 100 gedrukte pagina’s.85 De 16.000 bladzij-
den die hij in twee decennia schreef, betekenen dat hij gemiddelde 
zo’n drie pagina’s per dag schreef, inclusief zon-, feest- en vakantie-
dagen.86

Zijn kriebelhandschrift was van ‘zulk een regelmatige onleesbaar-
heid dat mijn secretaresse er geen moeilijkheden mee heeft’, grap-
te hij.87 Heuwekemeijer maakte bij elke pagina die ze uittypte, een 
kattenbelletje met tekstuele correctievoorstellen die varieerden van 
nadere uitleg over een begrip of passage of een redactionele hint om 
een woord niet herhaaldelijk te gebruiken.88 Volgens De Jong was 
er ‘geen pagina waarop haar invloed niet merkbaar is’. Schertsend 
werd over haar gesproken als de ‘macht achter de troon’.89 Was de 
tekst eenmaal in conceptvorm naar de meelezers verzonden, dan 
werd deze na vele kleine, maar vaak weinig ingrijpende bijstellingen 
ook zo gedrukt. ‘Het was voor mij ook niet een kwestie van keus van 
zal ik het op deze of op die manier neerschrijven of zal het op een 
andere wijze doen’, blikte De Jong in 1989 terug op zijn voltooide 
levenswerk. ‘Dit is, of dit was, de enige manier waarop ik boeken 
kan schrijven.’90

gereServeerde PoSe

Bij de verschijning van ieder nieuw deel in de jaren zeventig en – in 
mindere mate – de jaren tachtig was er een stroom van lovende en 
bewonderende kritiek in de media.91 Vakgenoten waren minder ly-
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risch. Na de eerste vijf delen kristalliseerden drie, onderling samen-
hangende bezwaren uit die niet meer veranderden. Men vond dat 
De Jong te breedvoerig verhalend schreef en te weinig structureel en 
analytisch verklarend, zijn zingevend perspectief van collaboratie en 
verzet domineerde te veel, waardoor Het Koninkrijk minder verkla-
rend was dan van zo’n omvangrijke studie verwacht mocht worden 
en in De Jongs nationalistische blik kwamen de interne scheidslij-
nen in de Nederlandse samenleving te weinig uit de verf en werd het 
zicht op het internationaal vergelijkend perspectief ontnomen.92

Enkele vakgenoten vonden dat Het Koninkrijk fundamenteel 
tekortschoot in kwaliteit. Een van hen was de links geëngageerde 
Groningse socioloog en historicus Ger Harmsen die in zijn recensie 
van het eerste deel schreef dat De Jong met zijn vooringenomenheid 
en paternalisme slechts één visie presenteerde zonder ‘de twijfel van 
methodische bezinning’. Het bezwaar van de hoogleraar was dat De 
Jong zijn lezers ‘geen kritisch besef bijbracht door [hen niet] te be-
trekken in de moeilijkheden die zich bij het interpreteren van de be-
schikbare bronnen voordoen’.93 De ironisch essayist professor Karel 
van het Reve vond dat de ambitieuze opzet van De Jongs levenswerk 
zowel imponeerde als irriteerde. Hij meende niet de enige te zijn die 
zich ergerde ‘aan de grondigheid en gewichtigheid waarmee De Jong 
te werk gaat, de deftigheid en uitvoerigheid waarmee hij ons precies 
vertelt hoe het allemaal was en ook wat wij ervan denken moeten, 
als we hem tenminste volgen willen, want hij wil ons geenszins ver-
bieden met hem van mening te verschillen’.94 De Utrechtse hoogle-
raar Eigentijdse Geschiedenis Hermann von der Dunk voorspelde 
in 1974 dat de vijf bezettingsjaren in Het Koninkrijk zich verder als 
‘een enorm vertraagde film’ zullen afrollen. De Jongs gezichtshoek, 
normen en drijfveren maken dat ‘dit werk bij voltooiing meteen ook 
naar geschiedschrijving van gisteren [zal] smaken’. De auteur van Het 
Koninkrijk laveerde niet tussen ‘trouw aan zichzelf en zijn opzet of 
trouw aan de tijdgeest’; hij hield ‘met grote en taaie volharding aan 
zijn uitgangspositie’ vast.95 Von der Dunk hekelde ook diens ‘onder-
bewust naïef positivistisch geloof in de openbaarheid’. De Jong sug-
gereerde, ‘dat er zoiets moet en kan bestaan als één definitieve versie 
van de geschiedenis, gebaseerd op een complete documentatie’.96 

De Jong mengde zich niet in het receptiedebat over zijn eigen 
werk. Hij schreef alweer aan zijn volgende manuscript. Hij be-
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schouwde het als zijn ‘beste verdediging’ dat hij alles op alles zette 
om zijn vervolgdeel volgens zijn strakke planning een jaar later 
weer te laten verschijnen.97 Voor terugkijken en evalueren gunde de 
auteur zich geen tijd.98 Die ongenaakbare opstelling bleek ook uit 
kleine details. Zo wordt ‘agressie’ in Het Koninkrijk consequent met 
dubbel g geschreven. De Jong weigerde zich met dit woord te con-
formeren aan de officiële spelling van 1954 die hij in het voorwoord 
zei te volgen.99 Verontruste briefschrijvers die twijfelden of het om 
een spel- of tikfout ging, antwoordde hij in ‘taalkundige kwesties’ 
nu eenmaal ‘eigenwijs’ te zijn.100 Hij lijkt zich deze gewoonte eigen 
gemaakt te hebben in zijn Londense jaren; in zijn Nederlandstalige 
typoscripten voor Radio Oranje spelt hij het woord ook met dubbe-
le g.101 Hij bleef ook halsstarrig voorvoegsels van achternamen met 
een kleine letter schrijven als zij niet worden voorafgegaan door een 
voornaam of initialen.102 De Jong wenste ook dat het Bembo-let-
tertype waarin Het Koninkrijk werd gezet op een minuscuul punt 
afweek van de internationale standaard; het vraagteken is in een iets 
kleiner ontworpen lettercorps afgedrukt. De auteur vond het sim-
pelweg fraaier.103

De recensies van de serie werden verzameld in het knipselarchief 
en De Jong liet van elk deel in een interne nota een uitputtend over-
zicht vastleggen van de meest lovende citaten die tot en met laatste 
twaalfde deel rijkelijk vloeiden. Een bloemlezing hiervan nam hij op 
in het jaarverslag, zoals hij dat bij De Bezetting ook had gedaan. Ne-
gatieve citaten hoorden daar niet in thuis, omdat Oorlogsdocumen-
tatie een ‘belangrijke voorlichtende en wetenschappelijke waarde’ 
vervulde voor het publiek.104 Het jaarverslag fungeerde als visitekaart-
je van het instituut en was geen forum voor wetenschappelijk debat.

In de bestuurskamer werd de teneur van de kritieken gevolgd en 
besproken, maar helaas heeft de secretaris deze discussies over zijn 
eigen werk niet vastgelegd. Uit een enkele opmerking die wel in de 
notulen sloop, kan worden opgemaakt dat de negatieve recensies 
van Von der Dunk, Henriette Boas, Piet Grijs en Rogier niet in de 
smaak vielen bij de bestuurders.105 De meningen bij het RvO waren 
ronduit lovend over de uitgebreide evaluatie van Schöffer over de 
eerste drie delen in het Tijdschrift voor Geschiedenis.106 Ook De Jong 
sprak van een ‘excellent review’ en onderschreef Schöffers kritiek dat 
er een ‘zekere onevenwichtigheid’ was geslopen in de onderwerpen 



507

die hij in Voorspel had behandeld.107 De ‘intelligent geschreven’ en 
positieve toonzetting van de journalisten Paul van ’t Veer en Ernst 
van Raalte vielen ook in de smaak; zij maakten in hun artikelen on-
derscheid ‘tussen de inhoud van de kritiek en de wijze waarop het 
gezegd wordt’.108 109

De Jong ging er prat op dat lof en kritiek hem ‘niet diep’ troffen. 
Hij verloor ‘er geen slaap door’. Het was uiterlijke schijn. In een 
interview met Ischa Meijer uit 1995 liet hij weten dat zijn onver-
stoorbare houding ook een pose was geweest. In zijn jeugd was hij 
altijd bang geweest voor kritiek en hij had ‘vreselijk’ onder die angst 
geleden. Hij behoorde tot het type mensen dat ‘zich voortdurend 
afvraagt: wat zullen de mensen denken van wat ik doe? En dat is na-
tuurlijk vervelend wanneer je met stellingen komt die uitgesproken 
slecht in de markt liggen. [Maar] als je ervan overtuigd bent dat het 
de waarheid is, moet je dat toch volhouden.’110 Pas tijdens zijn psy-
choanalyse had hij geleerd zijn ‘eigen weerbaarheid’ op te bouwen. 
Op de divan had hij zijn streven naar perfectie en angst voor kritiek 
die hem tijdens zijn studie was aangeleerd, voorgoed afgezworen.111 
Het was ook ‘de hoogste tijd’ geweest dat hij zich hiervan had be-
vrijd door de ‘hardheid’ te ontwikkelen om kritiek van zich af te 
laten glijden.112 De termen bevrijding en hardheid ontwikkelen zijn 
wellicht met elkaar in tegenspraak, maar voor De Jong werkte het 
zo. Hij had zich wat betreft Het Koninkrijk altijd heel zeker gevoeld, 
omdat hij en zijn collega’s van Oorlogsdocumentatie het onderzoek 
‘van A tot Z’ zelf hadden verricht.113

De Jong had een broertje dood aan links-radicale nieuwlichters 
die hun maatschappijkritiek op hem botvierden.114 Begin jaren ze-
ventig was er een bebaarde marxist die in een adem beweerde dat 
Hitler in het zadel was geholpen door staalbaronnen en De Jong 
werd gefinancierd door de Amerikaanse ambassade.115 De Jong werd 
in februari 1977 geïnterviewd door Wouter Noordewier die voor het 
politiek-literaire Hollands Maandblad schreef. De journalist wilde 
weten waarom hij een maand eerder tegen Bibeb had gezegd de 
kritiek van Jan Rogier ‘beneath contempt’ en ‘volmaakt absurd’ had 
genoemd, maar er verder niet op in had willen gaan.116 En waarom 
deelde de staf van Oorlogsdocumentatie niet mee in de drie ton die 
hij had verdiend met zijn ‘Oeuvre in overheidsdienst, met Over-
heidsmiddelen, bij een Overheidsorgaan’? Met een ruk trok De Jong 
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de stekker van het opnameapparaat uit het stopcontact.117 Nog nooit 
was hij zo ‘knullig en ondeskundig’ bejegend, lichtte hij toe in de 
bestuursvergadering.118

De gespannen verhouding die De Jong vanaf eind jaren zestig tot 
begin jaren tachtig met de links-radicale pers had, kwam vooral van 
de zijde van Jan Rogier. De kritiek van deze spreekwoordelijke luis 
in de pels van De Jong is exemplarisch. 119 Begin 1952 had de toen 
26-jarige net afgestudeerde archivaris met De Jong gesproken. Hij 
had een open sollicitatiebrief geschreven. Een vrijblijvend gesprek 
was vanzelfsprekend aangezien hij de zoon was van prof. dr. L.J. Ro-
gier, een van de vier auteurs van het Hoofdwerk.120 De kennisma-
king leidde tot niets. Misschien leken ze ondanks 12 jaar leeftijds-
verschil te veel op elkaar. Beiden waren serieuze en gedreven werkers 
met weinig gevoel voor zelfrelativering.121 Rogier behoorde in 1965 
tot de gideonsbende in de redactie van Vrij Nederland die De Jong 
net zolang bestookte tot hij in 1969 was opgestapt. 

Rogier framede zijn opponent als ‘Geschiedschrijver des Rijks’, 
een karikatuur die hem meer is blijven aankleven dan welke bijnaam 
ook. Deze schimpnaam sierde de kop van zijn recensie van het eerste 
deel van Het Koninkrijk. Hij ontleende deze archaïsche uitdrukking 
aan een prijsvraag die Willem I in 1826 had uitgeschreven. De Ko-
ning had geschied- en letterkundigen opgeroepen een ontwerp in te 
sturen voor een algemene geschiedenis van Nederland. De auteur 
van het winnende manuscript zou de eervolle naam ‘Geschiedschrij-
ver des Rijks’ toegekend krijgen. Een van de 44 inzenders was de 
toen 29 jaar oude Johan Rudolf Thorbecke, de latere staatsman die 
vanwege de grondwetswijziging van 1848 wordt gezien als de grond-
legger van de moderne Nederlandse constitutionele monarchie. 
Thorbecke onderschreef de noodzaak van een nationale geschied-
schrijving, maar adviseerde eerst alle bronnen systematisch te laten 
verzamelen door een op te richten Rijkscommissie.122

Rogier gebruikte zijn ironische eretitel om structurele kritiek te 
leveren. Hij was de eerste criticus die De Jongs combinatie van func-
ties en belangen aan de kaak stelde. De Jong zelf keek daar niet an-
ders tegenaan dan dat hij heel verstandig van zijn mogelijkheden bij 
Oorlogsdocumentatie gebruik had gemaakt door dienstbaar het pu-
blieke belang te dienen. Hij huldigde een liberaal wereldbeeld. Hij 
schiep als onafhankelijk individu in volle vrijheid een persoonlijk, 
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maar onderbouwd en consistent geschiedbeeld van de bezettingspe-
riode.123 De redactionele procedure via zijn RvO-bestuur stond ga-
rant voor wetenschappelijke onafhankelijkheid. 

Rogier vond echter dat de minister van Onderwijs een onge-
wenst precedent in de Nederlandse historiografie had geschapen 
door een ‘auteur-ambtenaar’ te vragen de nationale oorlogsgeschie-
denis te schrijven. Dat was niet het geval geweest bij Presser die zijn 
opdracht voor Ondergang toegekend had gekregen van het RvO-be-
stuur als ‘particulier’.124 De regeringsopdracht aan De Jong was een 
‘kumulatie van onjuiste beslissingen’ die ‘principieel onjuist’ en ‘ris-
kant’ waren. In de jaren dertig was immers al eens gebleken dat zelfs 
democratische regeringen de vrijheid van meningsuiting niet kon-
den garanderen. De auteur van Het Koninkrijk had het fiat van de 
minister nodig en dat leidde bij zijn onderzoek en schrijven, bewust 
of onbewust, onherroepelijk tot zelfcensuur. Ten slotte bekritiseer-
de Rogier dat De Jong over ambtelijke stukken beschikte die niet 
publiekelijk toegankelijk waren. Dergelijke privileges pasten in een 
autocratisch bestel, maar niet in een transparante democratie. Met 
zijn grootse inzet en indrukwekkende schrijf- en doorzettingsvermo-
gen was De Jong de uitgelezen kandidaat geweest voor de prijsvraag 
van Willem I. Destijds waren vijf plannen bekroond, maar geen van 
de inzenders had de eretitel in de wacht gesleept. Anderhalve eeuw 
na dato riep Rogier de auteur van Het Koninkrijk alsnog uit tot Ge-
schiedschrijver des Rijks.125

In zijn libertair-socialistische redeneertrant diskwalificeerde 
Rogier De Jongs regeringsopdracht bij voorbaat als ongewenste 
overheidsbemoeienis.126 Dat had ‘niets met de persoon’ te maken, 
maar wel met diens ‘politieke en levensbeschouwelijke instelling’. 
Voormalig marxist De Jong was in ‘onze liberale of kapitalistische 
demokratie’ opgeschoven naar het ’juiste milieu van de common 
sense’.127 De gezagsgetrouwe auteur van Het Koninkrijk stond kri-
tiekloos tegenover de dubieuze macht van het grootkapitaal en koes-
terde een ‘vrijwel blinde verering voor het koningshuis en in het bij-
zonder voor koningin Wilhelmina’.128 De narratieve verteltrant van 
deze ‘bekeerde socialist die communistenfobie paart aan nationalis-
me en monarchie’ schoot schromelijk tekort voor een systematische 
analyse van de bezettingsperiode.129

Rogier recenseerde in tien jaar tijd alle eerste acht delen van Het 
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Koninkrijk in twaalf lange artikelen, uitgebreider dan welke criticus 
ook. In zijn haastig geschreven recensies vocht hij een ideologische 
loopgravenoorlog uit. Het ontbrak de criticus aan tijd om De Jong 
van repliek te dienen op basis van systematisch archiefonderzoek. 
Hij beoogde ook geen intellectuele analyse, maar het ging hem om 
een politieke aanklacht. In zijn strijd tegen gezag en autoriteit zag hij 
in De Jong een representant van de gevestigde orde en in het RvO 
een rechts machtsbolwerk.130 Zijn toonzetting werd steeds sarcasti-
scher. Het zesde deel noemde hij een ‘opmerkelijke prestatie [van] 
een deskundig ambtenaar [die] dertig jaar na het einde van de oorlog 
[…] tot mei 1943’ is gevorderd. Een ‘doorlichting van de handwerks-
man De Jong. Kent hij zijn feiten wel en zet hij zijn feiten wel goed 
op een rijtje?’, jende Rogier alsof het een fröbelwerk van een hard-
leerse pupil betrof.131 De Jong wenste in de bestuursvergadering van 
augustus 1975 geen woord vuil maken aan dit ‘onaangenaam stuk’.132

Misschien was het toch niet toevallig dat Rogier op 3 september 
een vermanend schrijven ontving van de Directeur van de Centra-
le Directie Voorlichting uit Den Haag om in een volgende recensie 
van Het Koninkrijk toch vooral te benadrukken dat niet de minis-
ter, maar De Jong verantwoordelijk was voor de inhoud.133 De kri-
tische journalist bewees maar al te graag in zijn eerstvolgende be-
spreking van het zevende deel dat hij zich de les niet liet lezen. ‘Dit 
“standaardwerk” over de Nederlandse oorlogsgeschiedenis wordt 
in toenemende mate een kompilatie van gepubliceerde en ongepu-
bliceerde deelstudies van kwalitatief zeer ongelijk gehalte, waaraan 
elke vorm van verantwoording ontbreekt. [Het] uitvoerig relaas van 
anekdoten […] wemelt van lakunes, oppervlakkige bespiegelingen 
en irritante gemeenplaatsen.’ Hij voorspelde dat een volgend deel 
nog wel eens in drie boekbanden zou kunnen uitvallen.134

Rogier bundelde zijn artikelenreeks, aangevuld met nog 17 por-
tretten van socialisten, in 1979 onder de titel De Geschiedschrijver 
des Rijks en andere socialisten.135 Schöffers recensie van deze bundel is 
exemplarisch voor de visie van vakhistorici: ‘Sommige punten tref-
fen heus wel doel en aan de onverhulde, want eerlijke rancune ont-
lenen alle stukken hun levendige leesbaarheid, maar er blijft te veel 
inwendige tegenspraak, te oppervlakkig gebleven vaak rapsodisch 
uitgevoerde aanval, te zeer gebrek aan grondige kennis van de mate-
rie, om tevreden te stellen.’ Schöffer wees op de rancuneuze gedre-
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venheid van Rogier. Zijn ‘hekel aan De Jong, vaak politiek geladen, 
was persoonlijk en hij gaf zich grote moeite de zwakke plekken in 
De Jongs werk aan te tonen’.136 Oud-collega Igor Cornelissen beaamt 
dat er grote wederzijdse afkeer had geleefd tussen de tegenvoeters.137 
Nanno in ’t Veld herinnert zich een De Jong die stoïcijns zijn pijp 
stopte als ‘dat rancuneuze toontje, dat geëtter van die man’ de kop 
weer opstak. Rogier was een recalcitrant kind, dat ‘mij een lakei van 
Wilhelmina [noemt] … nou ja, zeg! Daar haal je toch de schouders 
over op!’138 De Jong schreef zijn collega Bezemer dat Rogier zowel 
‘onjuist als rancuneus’ is. ‘Via mij voert Jan Rogier nog steeds ruzie 
met zijn vader.’139 

De polemiek waartoe Rogier zijn tegenspeler uitdaagde en die 
De Jong systematisch ontweek, ontwikkelde zich tot een bittere per-
soonlijke vete vol wederzijdse irritaties en vooroordelen. Een geterg-
de De Jong deelde een enkele keer een minachtende schimpscheut 
uit. ‘De kritiek van Jan Rogier is volstrekt waardeloos’, diskwalifi-
ceerde hij hem in een interview in 1973.140 In 1979 verzuchtte De 
Jong dat Rogiers kritiek ‘samenhangt met zijn eigen particuliere 
complexen’ dat hij er ‘bijzonder weinig van had opgestoken’. Hij 
legde ‘de hatelijke verpakking’ eenvoudigweg opzij en had slechts 
‘een enkel zakelijk punt van kritiek’ overgenomen.141 In 1985 legde 
hij Max Pam in een interview uit dat Rogiers ‘vijandigheid, de hate-
lijkheid van zijn kritiek’ niets te maken hadden met ‘mijn persoon’. 
Het probleem was dat de zoon het conflict voortzette met zijn vader, 
die ‘veel waardering voor mij had’ gehad. ‘Ik kan het niet anders 
verklaren.’142 

Rogier voelde zich niet aangesproken. In 1978 zei hij dat hij door-
werkte in de lijn van zijn vader, maar dan in en over de huidige tijd. 
‘Naast Presser is mijn vader de grootste inspiratiebron geweest.’143 
Zijn vader had geen hoge dunk van De Jong gehad en had diens 
eeuwige verheerlijking van het vorstenhuis typerend gevonden voor 
een ‘bekeerde socialist’.144 Rogier draafde echter door met zijn man-
tra dat ‘de Nederlandse regering […] zich door de ongecensureerde 
publikatie van De Jongs boek zelfs tot tolk [maakt] van De Jongs 
geschiedopvatting, van zijn interpretatie van de historische feiten 
en van zijn oordeel over mensen, instellingen en politieke stromin-
gen’.145 In het volgende hoofdstuk wordt het hardnekkige misver-
stand dat De Jong een regeringsopdracht uitvoerde, weerlegd.

1 9   e e n  s o e v e r e i n  a u t e u r
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Geen 
staatsgeschiedschrijving

een zwAAr oPgetuigde redActionele 
Procedure

De Jong had een uitgebreide redactionele procedure ingesteld voor 
zijn Koninkrijk-serie met een keur aan meelezers. Hij legde zijn ma-
nuscript voor aan een viertal groepen: zijn interne wetenschappelij-
ke staf, externe specialisten op deelterreinen, enkele Haagse ambte-
naren en politici en de begeleidingscommissie. 

De directeur hechtte grote waarde aan de feedback van zijn eigen 
wetenschappelijke staf. Oorlogsdocumentatie was uitgegroeid tot 
een uniek expertisecentrum over de bezettingsgeschiedenis. Hij won 
commentaar in bij zijn ‘speciale adviseurs’ Sijes en Van der Leeuw, 
zijn collega’s Paape, Stuldreher en In ’t Veld en soms bij zijn oud-col-
lega Cohen. Van de niet wetenschappelijke staf sloeg hij de verbete-
ringen van Nel Gerritse, Eduard en Emmy Groeneveld hoog aan.1 
In de loop van de jaren zeventig en tachtig betrok De Jong bij zijn 
interne commentaarronde nog dertien interne onderzoekers die in 
dienst traden nadat hij met schrijven was begonnen.2

De tweede groep was per deel een steeds wisselende kring van 
vakspecialisten. De Jong koos ze zelf uit, overeenkomstig het thema. 
Hij raadpleegde voor elk deel gemiddeld zo’n veertig deskundigen. 
De hoofden van de staf van de historische secties van de land-, lucht- 
en zeestrijdkrachten lazen elk deel.3 

De derde groep meelezers waren vijf tot zes senior Haagse rege-
ringsfunctionarissen van de ministeries van Onderwijs en Algemene 
Zaken. Zij wezen hun minister op eventueel heikele passages. In de 
jaren zeventig lazen ook twee ministers van Staat mee, Drees (tot 
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1981) en Van Kleffens (tot diens overlijden in 1980). Bij Onderwijs 
was dat lange tijd dr. E. Haas, chef van de directie bevordering we-
tenschapsbeoefening en bij Algemene Zaken de Secretaris-Generaal, 
jhr. mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden en na diens overlijden in 
1972 Herman de Ru, directeur van de Regeringsvoorlichtingsdienst 
en de latere raadsadviseur in het kabinet van de minister-president. 
Zij maakten hun opmerkingen à titre privé teneinde de schijn van 
ambtelijke beïnvloeding op de politieke besluitvorming weg te 
nemen.4

Zo ontving De Jong voor alle delen samen van 227 meelezers 
naar eigen schatting rond de 100.000 kritische opmerkingen.5 Bij 
feitelijke verbeteringen noteerde De Jong met rode pen ‘acc’ in de 
kantlijn van de brief, waarna Lideke Heuwekemeijer de wijziging in 
het typoscript doorvoerde. Hij diende zijn critici per omgaande van 
repliek. Een enkele keer liet hij zich na weerwoord overtuigen tot 
een inhoudelijke verandering. Commentaar dat te laat binnenkwam 
verwerkte hij niet meer.6

De Jong besprak de verzamelde steekhoudende kritiek in de be-
geleidingscommissie – soms ook leescommissie genoemd – die be-
stond uit de drie RvO-hoogleraar-bestuursleden en De Jongs vaste 
adviseurs. Deze laatsten waren aanvankelijk het viertal oorspronke-
lijke auteurs van wie De Jong in 1955 het stokje als enig auteur had 
overgenomen. Brandt werd na zijn overlijden in 1966 niet vervan-
gen, aangezien De Jong ook van socialistische huize was en dat le-
verde een evenwichtiger samenstelling op. Brugmans is de enige van 
deze vier oorspronkelijke auteurs die het Geschiedwerk tot het einde 
heeft begeleid. Vanaf 1972 werden De Pater (overleden in augustus 
1971) en Rogier (overleden in maart 1974) vervangen door Sijes en 
Van der Leeuw, die De Jong bij voorgaande delen al apart consul-
teerde. Adjunct-directeur Paape schoof vanaf het vierde deel aan in 
de begeleidingscommissie.7

In juli 1971 werd het bestuur versterkt door Ad Manning, hoog-
leraar Eigentijdse Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nij-
megen en Peter Klein, hoogleraar Economische Geschiedenis aan 
de Erasmus Universiteit. Het kb uit 1947 werd geamendeerd om de 
uitbreiding van het aantal bestuursleden van drie tot vijf mogelijk 
te maken.8 De novieten kregen de gelegenheid zich de ‘eigenaardige 
taak [eigen te maken die] slechts tastenderwijs begrepen kan wor-
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den’ om na anderhalf jaar de leiding van het instituut ‘in de geest 
van het oude bestuur’ mogen voortzetten.9 Manning en Klein kre-
gen automatisch zitting in de begeleidingscommissie. Manning 
werd in 1973 de vijfde bestuursvoorzitter en zou deze functie bijna 
twee decennia vervullen, vanaf het vijfde deel van Het Koninkrijk tot 
en met slotdeel twaalf in 1988.10 Hermesdorf en Van Winter gingen 
met pensioen als bestuursleden per december 1972, maar bleven deel 
uitmaken van de begeleidingscommissie als externe adviseurs tegen 
een jaarlijks tantième van tweeduizend gulden.11 De Jong was nu de 
laatste oudgediende uit de pionierstijd die nog in vaste dienst van 
Oorlogsdocumentatie was. 

Toen Hermesdorf in 1978 overleed, nam de inmiddels gepensi-
oneerde Sijes zijn plaats in tot hij in 1981 opstapte wegens gezond-
heidsredenen. Van der Leeuw volgde hem op. Zijn leeggevallen stoel 
viel toe aan In ’t Veld als vast staflid. Stafleden werden niet extra 
beloond, het was eervol om tot dit exclusieve college te mogen toe-
treden. Pas bij het elfde deel over Nederlands-Indië werd in 1983 
nieuw bloed aangetrokken met de externe adviseurs Cees Fasseur en 
R.C. Kwantes.12 Bij deel 11c werd luitenant-generaal b.d. F. van der 
Veen eenmalig als adviseur toegevoegd. Laatstgenoemde drie heren 
werden ook betrokken bij hoofdstuk 7 over de Nederlands-Indone-
sische oorlog in het slotdeel, evenals dr. P. Groen.

De Jong bereidde de vergadering van de begeleidingscommissie 
voor met een discussienota. In deze Memorie van Punten gaf hij 
eerst de betreffende passage van zijn concepttekst weer, dan volgde 
de uitgelokte kritiek in de oorspronkelijke bewoording en daarna 
volgde De Jongs verweer. De vergaderingen van de begeleidings-
commissie varieerden van een dagdeel tot soms twee dagen waarin 
per deel twintig tot honderd thema’s werden besproken. In totaal 
kwamen 932 punten aan bod waarvan de discussies werden vastge-
legd in de verslagen. De Jong notuleerde tot zijn pensionering in 
1979; Paape nam deze taak over vanaf het tiende deel.13

In de pers stelde De Jong zijn zwaar opgetuigde redactionele pro-
cedure voor als the best of both worlds: ongebreidelde kritiek in goede 
verstandhouding leidt tot zo objectief mogelijke geschiedschrijving. 
Aangezien ‘absoluut objectieve geschiedschrijving [...] eenvoudig 
onmogelijk [is, heb ik] een veiligheidssysteem ingebouwd, dat mij 
niet opgelegd is, maar – laat ik dit met nadruk zeggen – door mij 
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zelf is bedacht’, lichtte hij in 1973 toe. Hij gaf zijn meelezers slechts 
één instructie mee: ‘Zonder erbarmen zo nauwkeurig mogelijk hun 
kritiek te geven.’ Dat is immers ‘het enige waarbij dit werk is ge-
baat’.14 De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke tekst na deze 
‘zo objectief mogelijke gedachtewisseling’ lag uitsluitend bij hem.15 
De ‘grondig getoetste’ concepttekst was een ‘waarborg’ dat zijn ‘sub-
jectief oordeel tot een minimum beperkt’ bleef.16 Deze voorstelling 
van zaken werkte in de hand dat het lekenpubliek meende dat De 
Jongs levenswerk een extra kwaliteitspredicaat kreeg of zelfs de defi-
nitieve waarheid bevatte. Het versterkte zijn reputatie van ‘nationaal 
geweten’, de autoriteit die oordeelde over ‘goed’ en ‘fout’ in de be-
zettingsperiode. Het creëerde een aureool van onaantastbaarheid.17 

Bij voltooiing in 1988 claimde de auteur dat het contact met de 
meelezers in ‘een praktijk van goede samenwerking’ was verlopen en 
tot een ‘harmonische oplossing [had geleid] zonder aan de eenheid 
van vormgeving te veel geweld te doen’.18 ‘Mijn werk draagt de hand 
van één persoon, maar is in commissie geschreven’, stelde hij in 1995 
nog eens tevreden vast.19 Zoals hierna zal blijken, houdt deze claim 
van De Jong geen stand. Het redactieproces verliep lang niet zo har-
monieus als De Jong naar de buitenwereld voorstelde. Aanvankelijk 
wel, maar in de loop der jaren deden zich steeds meer spanningen 
voor. Bovendien wist De Jong als historicus, dat nationale consensus 
over geschiedschrijving een drogbeeld is. Geen enkel historisch werk 
kan uitstijgen boven de geschillen over interpretaties onder vakhis-
torici. Critici spraken spottend van ‘’s lands semi-officiële geschied-
schrijving’.20 De Jongs uitgebreide redactieproces was geen garantie 
dat de – in theorie onkenbare – historische werkelijkheid zo dicht 
mogelijk werd benaderd.

miniSteriële mAchtiging BeProefd

De Jong schrijft in de eerste regel van zijn Koninkrijk dat de minis-
ter van Onderwijs hem in 1955 op voorstel van het RvO-bestuur de 
opdracht verleende voor het schrijven van zijn meerdelig Geschied-
werk.21 Deze bewering is feitelijk onjuist. De door hem vermaledijde 
staatssecretaris Klein weersprak terecht dat er geen sprake was van 
een ‘bevelsrelatie’ van de minister. ‘Op uitnodiging van de regering’ 
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of ‘op verzoek’ leek hem een juistere typering, maar zelfs deze in-
terpretatie gaat nog te ver.22 De minister heeft De Jong nooit een 
regeringsopdracht verstrekt om het Hoofdwerk à titre personnel 
te schrijven. Cals ging in zijn brief aan het RvO-Directorium van 
woensdag 20 april 1955 ‘met name’ akkoord dat De Jong ‘zal wor-
den belast met de samenstelling van bedoeld Geschiedwerk, onder 
toezicht en redactionele verantwoordelijkheid van Uw College’. De 
bewindsman schreef toegenegen ‘met name’, omdat hij een goede 
persoonlijke verstandhouding met De Jong onderhield.23 

Procedureel was het correcter geweest als de minister het RvO-be-
stuur had gefeliciteerd met hun sterke kandidaat. Het Directorium 
kende De Jong zijn opdracht toe en droeg de redactionele verant-
woordelijkheid voor de wetenschappelijke kwaliteit van zijn tekst. 
Aparte ministeriële instemming of bekrachtiging was geen vereiste. 
In beleidsopzicht was het verstandig dat de drie verantwoordelijke 
bestuurders – overigens op initiatief van De Jong – de minister in-
volveerden in de benoeming van de auteur van het Hoofdwerk. Kri-
tiek op de belangenverstrengeling van De Jong als secretaris, chef 
en auteur was niet ondenkbeeldig. Die werd echter pas geuit bij 
het verschijnen van Het Koninkrijk door Jan Rogier en daarna door 
Rijksarchivaris Ton Ribberink en de journalist Gerard Mulder. 

Er was dus géén sprake van een staatsopdracht met een ministeri-
ele goedkeuring van de inhoud. Er bestond wel een door De Jong in 
het leven geroepen ministeriële machtiging voor publicatie als sluit-
stuk van de redactionele procedure. Er hebben voor, tijdens en na 
verschijning van Het Koninkrijk hardnekkige misverstanden bestaan 
over deze twee begrippen die vaak werden verward. Zo bracht het 
ministerie van Onderwijs al op 24 mei 1955 via het aNP onjuist naar 
buiten dat de minister De Jong op voordracht van het RvO-Bestuur 
opdracht had gegeven een samenvattend werk over de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog te schrijven, een bericht dat door het 
radiobulletin en enkele kranten werd overgenomen.24 Ook De Jong 
droeg niet bij aan duidelijkheid in de verwarring. In een rede uit 
1973 claimde hij ‘in opdracht én in dienst van de regering’ te schrij-
ven.25 In 1985 beweerde hij onjuist dat de minister ‘would be polit-
ically answerable for the progress and the contents of my work’.26 
Bij de voltooiing van Het Koninkrijk sprak hij van een ‘publicatie 
van het rijk’ waarbij het bestuur het ‘vereiste wetenschappelijke ni-



517

veau’ garandeerde.27 In 1995 ging de auteur er nog steeds prat op dat 
de machtigingsaanvraag voor de delen van zijn serie die ‘uiteindelijk 
een rijksopdracht’ is, nog nooit door een bewindsman was gewei-
gerd.28

De bewindsman deed er verstandig aan het advies van het be-
stuur over de wetenschappelijke kwaliteit blind te volgen. De rege-
ring is inhoudelijk neutraal en heeft alleen een politieke taak in het 
bepalen van de maatschappelijke spelregels bij wetenschapsbeoefe-
ning en een ambtelijke taak in het toezien op het naleven hiervan. 
Ook in het geval dat het RvO-bestuur zijn advies met argumenten 
omgaf, diende de minister deze voor kennisgeving aan te nemen.29 
Zodra hij – tegen het advies van het RvO-bestuur in – zou beslissen 
een manuscript van De Jong op inhoudelijke gronden niet of juist 
wel te publiceren, zou de oppositie de minister aanklagen wegens 
staatscensuur.30 Het inhoudelijk debat over Het Koninkrijk behoor-
de niet gevoerd te worden in regeringskring, maar zich af te spelen 
onder wetenschappers, journalisten, politici en betrokken burgers. 
De zestien kabinetten die Nederland kende van 1955 tot 1988, de 33 
jaar dat De Jong aan zijn magnum opus werkte, hebben van staats-
wege geen inhoudelijk oordeel geveld. Van een door de staat geco-
dificeerde visie was geen sprake, zoals de auteur in 1995 – in tegen-
stelling tot bovenstaand citaat uit hetzelfde interview – klip-en-klaar 
onderschreef.31

Het was van meet af aan de taak van De Jong geweest om als 
secretaris (vanaf 1945) en directeur (van 1945 tot 1960 als chef ) te 
regelen dat publicaties die onder auspiciën van Oorlogsdocumenta-
tie verschenen, onderworpen waren aan een redactionele procedure 
onder toezicht van zijn bestuur. Bij de monografieën en bronnenstu-
dies uit het strategisch publicatieplan van 1948 lag de beslissing over 
publicatie van het definitieve manuscript bij het bestuur, maar door 
dreigende censuur van de opdrachtgevers bij de monografie van 
Rüter over de Nederlandse Spoorwegen in bezettingstijd was minis-
teriële machtiging in het leven geroepen als voorzorgsmaatregel. 

Deze publicatie was gefinancierd door de directie van de Neder-
landse Spoorwegen in de impliciete verwachting dat hun optreden 
in de oorlog heroïsch beschreven zou worden. Het onderzoek wees 
echter uit dat de directie niet in alle opzichten een verheffende rol 
had gespeeld. De president-directeur ir. F.Q. den Hollander en zijn 
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voorganger, ir. W. Hupkes, die in functie was geweest tijdens de be-
zetting, eisten dat sommige passages uit het manuscript werden bij-
gesteld in het voordeel van de Ns. Rüter eiste als onafhankelijk we-
tenschappelijk onderzoeker principieel het laatste woord en hij werd 
hierin gesteund door De Jong en het RvO-bestuur. Ze brachten het 
zware middel van ministeriële machtiging in stelling. Dankzij deze 
politiek steun op het hoogste niveau konden ze de tegenwerking van 
de Ns-opdrachtgever weerstaan en kon Rijden en Staken in 1960 – 
weliswaar vertraagd – verschijnen. De auteur gaf geheel onafhanke-
lijk en op grond van bronnen een eigen interpretatie van de histo-
rische werkelijkheid en dit bevestigde de onafhankelijke status van 
Oorlogsdocumentatie als wetenschappelijk onderzoeksinstituut.32

In september 1960 evalueerde het RvO-bestuur de kwestie die 
jarenlang gesleept had en stelde vast dat ‘de figuur [van ministerië-
le machtiging] die bij de publicaties toegepast wordt, eigenlijk niet 
deugt. Het is een absurditeit dat de politieke bewindsvoerder ter 
verantwoording geroepen kan worden ten aanzien van de inhoud 
van de publicaties op welker samenstelling hij geen enkele invloed 
heeft kunnen uitoefenen en waarmee hij ook geen enkele bemoei-
enis gehad heeft.’ Secretaris De Jong onderschreef deze analyse. 
Hij anticipeerde op een passende redactionele procedure voor zijn 
Hoofdwerk waarin de ministeriële machtiging een louter afschrik-
wekkende werking zou vervullen. Tegelijkertijd verwees hij nadruk-
kelijk naar het enige juiste principe bij de beoefening van onafhan-
kelijke wetenschap dat ook in de Engelse Official Histories-serie 
werd gevolgd: in elk deel staat nadrukkelijk vermeld dat alleen de 
schrijver en de hoofdredacteur inhoudelijk verantwoordelijk zijn.33 
In het voorwoord van zijn eerste deel uit 1969 stelt De Jong zonder 
enig voorbehoud dat ‘ik mij als auteur zelf [cursivering De Jong] ver-
antwoordelijk beschouw voor hetgeen hier wereldkundig gemaakt 
wordt’.34 

In zijn eerste kwartaalverslag uit 1955 heette het niet anders: 
het bestuur is verantwoordelijk ‘voor het algemene peil van het 
Geschiedwerk, maar de wetenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor de inhoud [berust] volledig en exclusief bij één persoon: de 
auteur’. Ten overvloede vermeldde hij het met ‘dit standpunt ge-
heel eens’ te zijn.35 Bij voltooiing van zijn serie in 1988 herhaalde 
hij dat het bestuur in de redactionele procedure louter verantwoor-
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delijkheid had gehad om ‘het wetenschappelijk niveau in algeme-
ne zin’ te bewaken.36 Het bestuur fungeerde als toeziend orgaan 
en hoefde alleen te garanderen dat de redactionele procedure cor-
rect was doorlopen en dat De Jong zich had opengesteld voor kri- 
tiek.37 

Het was dus niet mogelijk dat het bestuur de auteur dwingend 
kon opleggen inhoudelijke verbeteringen aan te brengen als een 
tekst kwalitatief ondermaats werd bevonden. Er was alleen het ul-
tieme drukmiddel van afkeuring van het ingediende manuscript. 
Er was ook nergens bepaald dat het college unaniem diende te ad-
viseren. In het wetenschapsbedrijf wordt de redactionele discussie 
vertrouwelijk gevoerd teneinde een autonome en onafhankelijke 
wetenschappelijke kwaliteitsafweging te garanderen. Complicaties 
en eventuele obstructie worden opgelost achter gesloten deuren. De 
drie bestuurders velden een individueel oordeel over de wetenschap-
pelijke kwaliteit. De conventie wil dat de bestuurder die onoverko-
melijke bezwaren tegen de tekst heeft zijn consequenties trekt door 
zijn functie ter beschikking te stellen. Het debat dat aan publicatie 
voorafging bleef buiten de media, evenals de inhoudelijke afwegin-
gen van de bestuurder die tot deze ultieme stap overging.

De ministeriële machtiging was niet alleen van betekenis als 
waarborg voor een wetenschappelijk onafhankelijke redactiepro-
cedure; ze diende tevens een drietal nevenfunctionaliteiten. De 
minister van Onderwijs had De Jong in een ‘geheim schrijven’ van 
juni 1958 nadrukkelijk geïnstrueerd niets zonder zijn ‘uitdrukkelijke 
verlof ’ te publiceren. Die eis betrof alleen de controle op eventue-
le ongewenste verwijzingen naar de Londense periode van Wilhel-
mina uit het archief van het Kabinet der Koningin of de notulen 
van de Londense ministerraad.38 Tevens was er een afgeleide juridi-
sche betekenis. De ministeriële machtiging bevestigde dat de staat 
verantwoordelijkheid nam voor De Jongs tekst.39 Dit was louter 
symbolisch en niet strikt noodzakelijk, want rechtsbescherming 
van rijksambtenaren is van staatswege wettelijk geregeld. Het RvO 
moest de vanzelfsprekendheid hiervan echter politiek bevechten. 
Het werd pas met het Weinrebrapport in 1976 bereikt, zoals blijkt in 
hoofdstuk 23. Ten slotte was de machtigingstoestemming een tech-
nisch-procedurele aangelegenheid. Het betekende dat de minister 
de door De Jong opgevoerde stelpost op de begroting van het lopen-
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de jaar vrijgaf om de drukkosten voor het eerstvolgende deel van Het 
Koninkrijk te vergoeden. 

Het RvO-bestuur legde de minister van Onderwijs in totaal 17 
keer een machtigingsaanvraag voor met positief advies.40 Deze re-
dactionele procedure met ministeriële machtiging als sluitstuk, werd 
acht keer beproefd in een machtsspel om de inhoud van De Jongs 
tekst te beïnvloeden.41 Dit gebeurde door buitenstaanders, specia-
listen, insiders die zich verzetten tegen De Jongs beschrijving van 
hun optreden in de bezettingsjaren, leden van het Koninklijk Huis, 
Haagse politici en leden van het RvO-bestuur zelf. Vooral bij de eer-
ste delen bleek de ministeriële machtiging een bron van moeilijkhe-
den en competentiestrijd.42

Deze acht casussen die hieronder worden besproken in de con-
text van politiek en media bieden inzicht in het redactionele proces 
dat voor journalisten, critici en lezers destijds gesloten bleef.43 De re-
dactionele procedure bleek voldoende robuust om het controversieel 
karakter van De Jongs studieobject, de vele tegengestelde meningen 
in de emotioneel beladen discussie over collaboratie en verzet en de 
expliciete meningen van de auteur zelf te kunnen doorstaan. On-
zichtbaar voor de buitenwereld werden inhoudelijke geschilpunten 
besproken, impasses doorbroken, en staatsrechtelijk ongeoorloof-
de ‘inbraken’ in de redactionele procedure afgeslagen. Onenigheid 
werd uiteindelijk niet opgelost, maar beslecht door het gegeven dat 
de auteur als enige besloot over zijn finale tekst. Uit de aanhouden-
de beproeving van het machtigingsvraagstuk blijkt hoe nauw Het 
Koninkrijk en het maatschappelijk debat over de bezettingsperiode 
in de jaren zeventig en tachtig waren verweven. Dit onderzoek be-
vestigt De Jongs claim dat hij zijn tekst geen enkele keer onder druk 
heeft bijgesteld. De minister gaf zijn machtiging altijd vrijwel direct 
af. Dit betekent uiteraard niet dat De Jongs historische visie de juiste 
was, al is die indruk bij het lekenpubliek wel gewekt.

looS AlArm: vAn der hoeven

De machtigingsaanvraag voor het eerste deel dat op 5 juni 1968 na-
mens het RvO-bestuur naar de minister van Onderwijs ging, was 
opgesteld door secretaris De Jong. De auteur had enkele duizenden 
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kritische opmerkingen ontvangen op zijn Geschiedwerk dat ‘vooral 
voor latere generaties van ons volk een bron van primaire beteke-
nis’ wilde zijn. Dat De Jong enkele honderden verbeteringen had 
doorgevoerd, nam niet weg dat er een onvermijdelijk ‘persoonlijk 
element’ in het manuscript school.44 Zijn vaste contactambtenaar, 
Haas, had ermee ingestemd dat het manuscript alvast door de zette-
rij in bewerking was genomen om het boek op de gewenste datum te 
kunnen laten verschijnen. Dit werd staande praktijk bij alle vervolg-
delen. Het zetsel liet in de fase van de ministeriële machtiging alleen 
nog veranderingen toe op woordniveau. 

Haas was voorbarig geweest. De Jong had de minister-president 
tevoren verteld dat in zijn manuscript stond dat de huidige particu-
lier secretaris van de koningin, mr. Jan van der Hoeven, tot 1939 Nsb-
lid was geweest en tevens secretaris van het rechts-radicale weekblad 
De Waag. Premier Piet de Jong had Juliana op 28 maart 1968 gezegd 
dat ze er verstandig aan deed de man in kwestie voor verschijning 
van het eerste deel te ontslaan. De koningin vond het echter een 
betere oplossing als De Jong zijn bezwarende opmerking over het 
oorlogsverleden van haar particulier secretaris schrapte.45 Uiteraard 
wilde de premier Juliana’s verzoek overbrengen, maar hij vond het 
staatsrechtelijk onjuist om pressie op de auteur uit te oefenen.46 Op 
5 juni 1968 noteerde de premier bij de passage over Van der Hoeven: 
‘noot van Prof. De Jong in evenwicht te brengen. Initiatief en actie 
van en door mij’.47

Op 10 juni 1968 sprak De Jong op verzoek van de minister-pre-
sident en met machtiging van de koningin met de particulier se-
cretaris.48 Na afloop rapporteerde hij bereid te zijn de voetnoot te 
veranderen in de vaststelling dat Van der Hoeven half maart 1940 
alle banden met De Waag had verbroken en dat ‘op zijn houding tij-
dens de bezetting niets viel aan te merken’.49 De koningin nam zijn 
bericht voor kennisgeving aan; tekstuele wijzigingen van de auteur 
vereisten immers ‘geen verlof ’ harerzijds. Ze schrapte in de noten 
wel enkele verwijzingen naar het archief van het Kabinet der Konin-
gin.50 De directeur hiervan, W.F. Röell, liet diezelfde dag weten dat 
de vorstin instemde met publicatie van het eerste deel.51 

Op 10 juli kwam er toch een kink in de kabel. Haas liet De Jong 
telefonisch weten dat machtiging pas kon worden verleend nadat 
alle ministers hun fiat aan de tekst hadden verleend. De Jong te-
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kende ‘zeer ernstige bezwaren’ aan tegen deze ambtelijke ijver. Haas 
moest weten dat het RvO nooit eerder een verzoek tot machtiging 
voor publicatie had ingediend voor een manuscript dat een ‘zo brede 
en gezaghebbende beoordeling’ vooraf had verkregen. ‘De staatkun-
dige verantwoordelijkheid voor de publicatie impliceert naar mijn 
oordeel niet meer dan dat de minister van onderwijs en wetenschap-
pen zegt: “Hier ligt een wetenschappelijk werk dat door verantwoor-
delijke historici en gezaghebbende buitenstaanders kritisch gelezen 
en gunstig beoordeeld is: deswege laat ik het publiceren.”’ Hij on-
derkende dat hij in de machtigingsaanvraag niet had moeten schrij-
ven dat het manuscript gunstig was beoordeeld, terwijl de meelezers 
alleen collegiaal wijzigingen hadden geadviseerd. Zijn slotzin was 
stellig: ‘Wezenlijke inspraak van andere departementen’ moest van 
de baan, anders zou er een ‘onleefbare situatie’ ontstaan.52

De Jong kon zich deze dreigende toon permitteren, omdat hij 
al contact had opgenomen met de secretaris-generaal van Algeme-
ne Zaken, Van Nispen tot Pannerden.53 Deze achtte het manuscript 
zonder meer publicabel, hoewel het de lezer niet zou ontgaan dat 
men met een auteur van ‘joods-socialistische huize’ van doen had.54 
Hij instrueerde Haas dat het een heilloos idee was de gehele regering 
te consulteren. Bij vervolgdelen diende hij zich te beperken tot het 
traceren van passages waarvoor de minister van Onderwijs wellicht 
geen staatkundige verantwoordelijkheid zou willen dragen.55 Een 
week later lag de ministeriële machtiging bij het RvO in de bus. De 
bewindsman koos zijn woorden secuur. Het werk mocht ‘onder toe-
zicht en redactionele verantwoordelijkheid van uw College’ verschij-
nen.56

Korte tijd later belde Van Nispen dat de premier de staatkundige 
consequenties wenste te dragen in het geval Van der Hoeven zou 
aanblijven. De secretaris-generaal en De Jong waren het onderling 
eens dat dit een ‘onjuiste beslissing’ was, temeer daar de vooroorlog-
se rechtse sympathieën van de man in mediakringen bekend waren.57 
De Jong wenste elke verrassing uit te sluiten en liet de premier via 
Van Nispen tevoren instemmen met een door hem af te leggen ver-
klaring. Op 11 februari 1969 las De Jong op de persconferentie van 
zijn eerste deel voor dat hij vanwege ‘het maatschappelijk effect’ van 
zijn werk ‘in enkele gevallen, bij behandelde personen die voor de 
oorlog een rol hebben gespeeld welke kritiek kan oproepen, posi-
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tieve voetnoten [had] geplaatst om eventuele negatieve effecten te 
voorkomen’.58 De regering had geen aanleiding gezien aan te dringen 
op ontslag van Van der Hoeven die ‘zich in particuliere dienst van 
de Koningin een goed functionaris [heeft] getoond’.59 De Jongs be-
hoedzame voorbereiding typeert hem. Hij had zich welwillend naar 
zijn meelezers opgesteld, maar wenste geen enkel risico te nemen 
waardoor zijn Geschiedwerk in diskrediet zou kunnen raken. Van 
der Hoeven bleek een onbelangrijk figuur te zijn; de media namen 
er althans geen aanstoot aan. 

De machtiging voor het tweede deel verliep op rolletjes. Koningin 
Juliana ontving ruim tevoren het manuscript van het eerste hoofd-
stuk over Wilhelmina. De Jong had deze tekst al eerder geschreven, 
maar het had hem verstandig geleken hem haar pas voor te leggen 
nadat zijn eerste deel enthousiast in de pers was ontvangen.60 Op 
voorspraak van de minister van Staat, Drees sr., en met toestemming 
van minister Veringa, kreeg De Jong belet bij koningin Juliana en 
kroonprinses Beatrix om zijn hoofdstuk te bespreken. Hun toestem-
ming was niet vereist, maar de auteur van Het Koninkrijk wilde zijn 
minister van Onderwijs naderhand niet in de situatie brengen dat 
hij machtiging had verleend zonder dat zij kennis hadden kunnen 
nemen van de inhoud. Na afloop van het gesprek bracht De Jong di-
verse kleine wijzigingen en verbeteringen in de tekst aan, onder meer 
in passages over Wilhelmina en over Juliana’s verloving met Bern- 
hard.61

het Stille vertrek vAn vAn der kooy

Uitgerekend De Jong had er in 1950 aan bijgedragen dat Tjalling 
Pieter van der Kooy in het Directorium kwam als opvolger van de 
gereformeerde Sneller. Het nieuwe bestuurslid was van 1931 tot 1945 
hoofd geweest van de Economische Voorlichtingsdienst en had in 
die functie gerapporteerd aan secretaris-generaal Hirschfeld van 
Landbouw en Visserij. Gedurende de bezettingsperiode was hij zijn 
plaatsvervangend chef geweest. Hirschfeld had vlak voor het vertrek 
van de regering naar Londen tevens het departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart onder zijn hoede gekregen en hij was 
tot vlak voor de bevrijding in functie gebleven. Sinds zijn collega  
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Snouck Hurgronje eind juli 1941 was opgestapt, had hij met zijn 
dubbele portefeuille onvoorzien en ongewild de leidersrol vervuld 
onder de Nederlandse hoofdambtenaren.62

Van der Kooy en Hirschfeld koesterden grote waardering voor 
elkaar. Hirschfeld had de bezetter in mei 1943 gedreigd op te stap-
pen als Van der Kooy ontslagen zou worden wegens zijn anti-Duitse 
sympathieën tijdens de april-meistakingen.63 Toen Hirschfeld kort 
na de bevrijding met een ‘stakingsbevel’ (vanwege vermeende colla-
boratie met de bezetter) was ontslagen, weigerde Van der Kooy zijn 
werkzaamheden voort te zetten. Hij wilde zijn voormalige chef geen 
‘ezelstrap’ nageven. Van der Kooy had een adres gericht aan de ko-
ningin, mede ondertekend door een lange lijst van personen uit de 
ambtelijke top, om het ontslag van Hirschfeld ongedaan te maken.64 
Dit initiatief had ertoe bijgedragen dat de regering Hirschfeld an-
derhalf jaar later weer eervol in dienst nam.65

Beide heren huldigden het standpunt dat zij destijds ‘boven-
gronds verzet’ hadden gepleegd. Economische bedrijvigheid en de 
instandhouding van de voedselvoorziening waren een bestaansvoor-
waarde waarvan uiteindelijk ook het illegale verzet had geprofiteerd. 
Hirschfeld betoogde dat de regering de secretarissen-generaal in mei 
1940 had achtergelaten met de taak de belangen van het Nederland-
se volk te behartigen.66 Zij waren in moeilijke omstandigheden op 
hun post gebleven, terwijl Londen geen contact met hen had ge-
zocht. Hirschfeld brak in zijn memoires – gepubliceerd kort voor 
zijn dood in november 1961 – een lans voor de zijnen: ‘Dat men de 
onontbeerlijkheid van het bovengronds verzet tijdens de bezetting 
niet door de eather kon uitbazuinen, is geheel duidelijk, doch ook 
na de bevrijding heeft men op zijn zachtst uitgedrukt geaarzeld dit 
officieel te erkennen.’67

De Jong had – dankzij bemiddeling van Van der Kooy – kort 
voor diens overlijden acht gesprekken met Hirschfeld gevoerd en 
meende alles te hebben achterhaald wat er over de man te zeggen 
viel.68 Het bestuur had een verslag van deze gesprekken gevraagd, 
maar De Jong had het gelaten bij een fragmentarische toelichting. 
Hij had aangekondigd Hirschfeld in het vierde deel niet als ‘pro-
Duits’ te zullen opvoeren. De ‘capabelste der secretarissen-generaal’ 
verdiende een ‘zo fair mogelijke beschrijving’.69 Op een van zijn fi-
ches typeert De Jong hem ‘een manager van groot formaat’ die wei-
nig angst had gekend.70
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Van der Kooy was er niet gerust op. De Jong had Hirschfeld in Je 
Maintiendrai het belangrijkste ‘slechte exempel’ genoemd waarach-
ter ambtenaren die weigerden verzet te bieden aan de Duitsers zich 
hadden verscholen.71 Van der Kooy had in de leescommissie stevige 
kritiek geuit op het manuscript van het eerste deel, waarin De Jong 
de confessionele stromingen in het interbellum cultuurhistorisch 
veel te beperkt had geschetst en de liberale vooroorlogse deflatiepoli-
tiek van zijn partijgenoot Colijn als ‘niet verantwoord’ had beschre-
ven.72

In de eerste helft van deel 4 kwam De Jong toe aan de beslis-
sing van de zittende secretarissen-generaal om in juni 1941 aan te 
blijven.73 De president van de Nederlandse Banken, tevens secreta-
ris-generaal Financiën, Leonardus Trip, was al opgestapt, omdat hij 
had geweigerd de deviezengrens op te heffen tussen de Nederlandse 
gulden en de Duitse rijksmark. De vijf ‘oude’ secretarissen-generaal 
hadden ook overwogen te vertrekken, maar bleven aan ‘waarbij, naar 
wij aannemen, de opinie van Hirschfeld het meeste gewicht in de 
schaal wierp’. De Jong vond diens argument, dat een in zijn plaats 
nieuw aangestelde Nsb-secretaris-generaal ‘een zekere mate van orga-
nisatie [had] kunnen handhaven met Duitse hulp’, er ‘ietwat met de 
haren bijgesleept’. Hij hechtte meer waarde aan Hirschfelds tweede 
motief dat hij ‘de belangen van het volk actief zou kunnen blijven 
behartigen’.74 Daar was men het ‘aan de toppen van het bedrijfsleven 
[…] geheel mee eens’, liet de auteur van Het Koninkrijk er insinue-
rend op volgen.

De Jong had Van der Kooys forse kritiek op deze passages op-
genomen in de Memorie van Punten. Een week voor de vergade-
ring waarin dit besproken zou worden, liet Van der Kooy bestuurs-
voorzitter Van Winter weten het bestuurscollege ‘ten spoedigste’, 
per 1 maart 1972, te willen verlaten. Bij het eerste deel was hij nog 
over zijn bezwaren heengestapt, maar hij kon geen verantwoording 
nemen voor het manuscript van dit vierde deel. De Jongs kennis 
over de economie in oorlogstijd schoot volgens hem tekort en hij 
zou mensen die Van der Kooy ter harte gingen, miskennen. Van der 
Kooy zei er niet bij dat het hem bovenal ging om het, in zijn ogen 
verkeerd geschetste beeld van Hirschfeld. Het was hem duidelijk 
geworden dat verdere ‘langdurige discussie’ geen verandering zou 
brengen in deze situatie.75 Hij wenste het college in stilte te verla-
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ten zonder formeel afscheid, en wel meteen, ruim voordat het vierde 
deel in oktober zou verschijnen. Hij wilde zo voorkomen dat zijn 
medewerkers uit de bezettingsjaren hem als ‘verrader’ zouden zien 
van de ambtenaren wier beleid De Jong ten onrechte veroordeelde.

Intern kondigde Van Winter op het RvO aan dat Van der Kooy 
op 14 februari 1972 had laten weten ontslag te nemen op medisch 
advies. Hij was 21 jaar bestuurslid geweest, net zo lang als Van Win-
ter zelf. Van der Kooy nam voorafgaand aan de vergadering van de 
leescommissie op 21 februari afscheid van het bestuur. Hij betreur-
de dit ‘smartelijk ogenblik’, maar vertrok ‘zonder enige rancune of 
bitterheid’. De Jong begreep dat ‘zijn wetenschappelijke inzichten 
moesten prevaleren’, maar verzekerde Van der Kooy dat diens ge-
waardeerde kritiek hem er altijd toe had aangezet ‘zijn gehele visie in 
heroverweging te nemen’.76

In de bestuursvergadering ontspon zich een discussie over de 
betekenis van de machtigingsaanvraag. Hermesdorf liet zijn kritiek 
minder zwaar wegen dan Van der Kooy, omdat hij zich ‘nimmer ver-
antwoordelijk’ had gevoeld voor de gehele inhoud van de tekst van 
De Jong. Manning beaamde dat het bestuur slechts beperkte verant-
woordelijkheid droeg voor de tekst van Het Koninkrijk. Voorzitter 
Van Winter vatte samen dat bestuursleden in hun beoordeling van 
het manuscript twee vragen positief moesten kunnen beantwoorden: 
‘Is het een wetenschappelijk verantwoorde tekst?’ en ‘Draagt de tekst 
als geheel een evenwichtig karakter?’ Een positief advies voor minis-
teriële machtiging stond niet gelijk aan inhoudelijke goedkeuring 
van het manuscript door het bestuur. Klein maakte hieruit op dat hij 
dus voor een machtigingsaanvraag kon tekenen, ook al was hij het 
oneens met bepaalde passages. Ze bereikten overeenstemming over 
de twee maatstaven; voor een positief advies was het voldoende als 
het ‘algemeen beeld juist’ werd bevonden en er ‘evenwichtigheid in 
behandeling’ was.77

De vergadering van de leescommissie, die aansluitend bijeen-
kwam, kreeg extra lading vanwege het opstappen van Van der Kooy. 
Uit de Memorie van Punten bleek dat hij ten stelligste bestreed dat 
Hirschfeld helemaal niets met het verzet te maken had willen heb-
ben. Hij was vanwege zijn hoge positie afhoudend geweest in zijn 
contacten met vertegenwoordigers uit de verzetsbeweging.78 De 
Jong vond dat die terughoudendheid te ver was gegaan en beriep 
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zich op Drees senior, die dit ook had gevonden.79

Het opgestapte bestuurslid had vooral onoverkomelijke proble-
men gehad met de karakterschets van Hirschfeld.80 De Jong vond 
dat de prestaties van ‘de secretaris generaal met de grootste besluit-
vaardigheid […], ongetwijfeld de capabelste en in zekere zin ook 
boeiendste figuur’, nauwelijks te overtreffen waren, maar de man 
miste een dimensie.81 Hij verweet hem geen tekort ‘aan Joods me-
degevoel (die maatstaf mag men aan de Joodse niet-Jood Hirschfeld 
niet aanleggen)’, maar ‘zonder twijfel’ wel een tekort aan ‘het meest 
simpele menselijke medegevoel […] dat duizenden eenvoudige Ne-
derlanders er toe bracht, voor de redding van hun Joodse medebur-
gers hun uiterste best te doen en zelfs hun leven in de waagschaal 
te stellen’. De lezer diende echter wel ‘te bedenken dat, al waren 
het ook duizenden, tienduizenden wellicht, naar verhouding toch 
slechts een kleine minderheid der Nederlanders zich waarlijk met de 
Joodse medeburgers identificeerde, Hirschfelds houding […] eerder 
regel dan uitzondering’ was. Hirschfeld had ‘persoonlijk in ’40 zijn 
hart al zoveel jaren gesloten voor het Joodse leed [dat] het hem een 
karaktertrek [was] geworden om indrukken en gevoelens die hem 
onaangenaam waren, te verdringen; liever concentreerde hij zich op 
zijn onmiddellijke werk’.82 

Van der Kooy ging deze psychologische duiding over verdringing 
te ver.83 ‘Hij had die taak, ik kan dat niet het sluiten van zijn hart 
noemen.’ Hirschfeld had wel degelijk menselijk medegevoel ge-
toond, al had hij op grond van groot verantwoordelijkheidsbesef niet 
ingestemd met ondoordachte daden. De Jong vond deze opmerking 
van Van der Kooy een aantijging aan het adres van het illegaal verzet 
die doordachte en noodzakelijke aanslagen op de voedseldistributie 
van Hirschfeld had gepleegd. Van Kleffens had zijn karakterisering 
van Hirschfeld juist geprezen om zijn ‘Abgewogenheit, een zeer juis-
te dosering van de verschillende elementen’.84

Sijes was nog feller dan De Jong. Hirschfeld was ‘mede-regeerder’ 
geweest. ‘Zijn zwijgen als het graf is een tekort. Vanuit een bepaald 
aspect is hij medeplichtig.’ Hij wist dat de nazi’s zich schuldig maak-
ten aan genocide en had dit tegen zijn collega’s verzwegen. De Jong 
wilde zover niet gaan. Hirschfeld kon details over de Jodenuitroei-
ing niet weten. Waar het om ging, was dat Hirschfeld zich niet had 
opengesteld voor het besef van massadoding en er evenmin naar had 
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gehandeld.85 De begeleidingscommissie vond aan het eind van de 
bespreking dat De Jongs totale beeld van Hirschfeld ‘overtuigend en 
aanvaardbaar’ was.86

Van der Kooys vermoeden dat De Jong in Het Koninkrijk geen 
recht zou doen aan bovengronds verzet als volwaardige vorm van 
verzet, was gegrond. De Jong dacht, onderzocht en schreef vanuit 
de ‘absolute norm’ van de illegaliteit: geen concessie aan de bezetter. 
Hij vond dat Hirschfeld het Nederlandse volk moreel niet het juiste 
voorbeeld had getoond. Dat botste met de principiële overtuiging 
van de secretaris-generaal dat de voedselvoorziening tegen elke prijs 
gegarandeerd had moeten blijven.87 De Jong vond niet dat hij als 
historicus in deze twee visies de plaats van beschouwer moest inne-
men; hij vond het belangrijker de grote verdiensten van het onder-
grondse verzet te onderstrepen. Het dilemma van ‘aanpassing’ aan 
de gewijzigde machtsverhoudingen om erger te voorkomen, blijft 
onderbelicht in zijn behandeling van Hirschfeld, wiens opstelling 
hij afkeurde.

In deel 5 introduceerde De Jong een definitie van verzet waarop 
hij in deel 7 zou voortbouwen. Hij verkoos een ruim begrip van ‘alle 
daden waarin men, het woord zegt het ook, zich verzet’. Tot de ‘ille-
galiteit’ rekende hij alleen specifieke daden die de bezetter ‘verboden 
en strafbaar’ had gesteld. Van der Leeuw opperde in de begeleidings-
commissie dat het onderscheid tussen bovengronds en ondergronds 
verzet veel geschikter was. De Jong heroverwoog zijn terminologie, 
maar voegde alleen toe dat de illegaliteit ‘als regel in georganiseerd 
verband’ plaatsvond.88 

In deel 7 zou De Jong uitgebreid terugkomen op de positie van 
Hirschfeld in het verzet. De secretaris-generaal was geen ‘tegenstan-
der van alle verzet’ geweest en had er ‘geen enkel bezwaar tegen om, 
op eigen domein blijvend en onder eigen verantwoordelijkheid, een 
zeker mate van administratief verzet te plegen’, zolang ‘de duizen-
den onder hem ressorterende ambtenaren zijn leiding’ volgden.89 De 
Jong gaf daar, zoals hij in de bestuursvergadering had aangekondigd, 
enkele voorbeelden van. Het belangrijkste was de hongersnood in 
de Randstad in de winter van 1944-’45, die vooral een transportcrisis 
was geweest. Hirschfeld liet Centrale Keukens inrichtten die werden 
bevoorraad door aanvoer van levensmiddelen over het IJsselmeer. In 
deel 10 noemde De Jong dit een ‘grote verdienste van Hirschfeld’. 
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Dit had hij voor elkaar had gekregen via concessies aan Seyss-In-
quart, met wie hij als Jood in de eraan voorafgaande jaren geen per-
soonlijke omgang had mogen hebben.90

De auteur van Het Koninkrijk wilde niet zover gaan dergelijke 
heilzame resultaten voor de Nederlandse bevolking ‘bovengronds 
verzet’ te noemen, terwijl de hele begeleidingscommissie – met Sijes, 
Van der Leeuw en In ’t Veld voorop – deze terminologie wel degelijk 
van toepassing achtte.91 Hirschfeld was nu eenmaal ‘niet alleen voor 
de morele betekenis van het illegaal verzet […] blind [geweest] maar 
ook voor zijn heilzaam effect’. Niet voor niets was Hirschfeld door 
de illegale pers afgeschilderd als ‘vulgaire collaborateur’ en ‘hand-
langer van Rauter’. De secretaris-generaal had de illegaliteit gezien 
‘als een vorm van activiteit die het Nederlandse volk zich niet kon 
permitteren en die bovendien, meende hij, overbodig was’.92

De Jong heeft het begrip ‘bovengronds verzet’ wel degelijk ge-
bruikt. In zijn vierde kNaW-lezing uit september 1976 zette hij – een 
paar weken voor het verschijnen van het zevende deel – nog eens 
systematisch uiteen dat hij geen taalkundig, maar een historisch on-
derscheid aanhield bij de begrippen ‘verzet’ en ‘illegaliteit’, die in 
het dagelijks spraakgebruik als synoniemen golden. Die beide ter-
men zijn ‘ondergronds verzet’, die hij in Het Koninkrijk uitvoerig 
beschreef en kwantificeerde. ‘Bovengronds verzet’ had een openlijk 
karakter en werd vaak nadrukkelijk kenbaar gemaakt. De bezetter 
verbood het niet, hoewel er menigmaal bestraffing volgde, omdat 
er meestal de activiteit van een illegale organisatie aan ten grondslag 
lag. De Jong rekende hieronder het lidmaatschap van een politieke 
partij of de Nederlandse Unie dat tot december 1941 nog was toege-
staan. Na die datum rekende hij tot ‘bovengronds verzet’ het weige-
ren lid te worden van de Kultuurkamer of een loyaliteitsverklaring te 
ondertekenen. Zoveel was duidelijk, De Jong wenste een beperkte 
definitie van bovengronds verzet aan te houden waarbij vereist was 
dat er zichtbaar moreel protest bleek.93

Hirschfeld had direct onderhandeld met de bezetter en dat rubri-
ceerde De Jong onder de noemer van collaboratie. Dit referentieka-
der stond niet toe dat hij een evenwichtig beeld schetste van het dub-
belspel dat Hirschfeld had gespeeld. De geslepen onderhandelaar die 
vergaande concessies aan de Duitse bezetter had gedaan en als halve 
Jood ook zijn eigen belang had gediend, had de Nederlandse onver-
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zettelijke moraal niet hooggehouden. Illustratief voor het afkeuren-
de oordeel van De Jong is dat hij in het tiende deel aanhaalt hoe 
Hirschfeld in juni 1944, kort na D-Day, Generalkommissar Wimmer 
paaide door Bismarck te prijzen. Deze enige werkelijk grote Duitse 
staatsman had de krachtsverhoudingen kundig weten te bespelen. 
‘Der Staatsmann kan nur abwarten und lauschen bis er die Schritte 
Gottes durch die Ereignisse hallen hört, dann vorspringen und den 
Zipfel des Mantels fassen’, had Hirschfeld cynisch opgemerkt in een 
poging zijn onderhandelingsruimte te vergroten nu de geallieerden 
oprukten. De Jong voegde in een noot toe dat Hirschfeld er prat op 
ging ‘een realist-bij-uitstek’ te zijn, maar ‘buitengewoon irreële op-
vattingen’ op na hield. Hij had gewild dat de geallieerde eis van ‘on-
voorwaardelijke overgave’ werd ingetrokken om de weg vrij te maken 
voor ‘een of ander akkoord’ met ‘gematigde’ Duitse machthebbers. 
Hij liet onbesproken dat dit van de zijde van Hirschfeld net zo goed 
onderhandelingstaal kon zijn geweest om tijd te winnen.94

Het stille vertrek van Van der Kooy in maart 1972 markeert het 
einde van de gemoedelijke collegiale sfeer tussen De Jong en de 
leden van zijn begeleidingscommissie. Manning leek ‘iets meer af-
ronding en analyse’ per deel wenselijk. Paape constateerde een ‘ern-
stig gemis van analyse en verklaring’; de auteur zou ‘uitsluitend de-
scriptief ’ schrijven. De Jong kondigde aan dat zijn analyse in het 
slotdeel tegemoet mocht worden gezien, hoewel hij zich bewust was 
van het gevaar dat ‘men spoedig in sociologisch jargon [vervalt] dat 
onvoldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal’. Hij 
beschouwde het geschiedverhaal als zijn ‘eerste en eigenlijke taak’.95 
In de leescommissie was het patroon waarmee De Jong op kritiek 
reageerde, uitgekristalliseerd. Al te stellige beweringen zwakte hij af, 
maar veel vaker kwam het voor dat hij zijn tekst na ampele overwe-
ging ongewijzigd handhaafde.96

de nederlAndSe unie ontluiSterd 

Na de kortstondige ophef die de tweede aflevering van De Bezet-
ting in september 1960 over de Nederlandse Unie had veroorzaakt, 
was het opnieuw langdurig stil gebleven rond dit controversiële on-
derwerp. Pas tien jaar later kreeg de journalist Jaap van Meekren de 
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inmiddels 69-jarige De Quay zover om de stilte rond zijn Unieverle-
den op televisie te doorbreken. De oud-premier rekende Van Meek-
ren tot ‘de meest objectieve personen uit uw groep’ van journalisten 
en achtte de tijd hiervoor rijp nu hij sinds 1969 politicus in ruste was 
en nog slechts enkele commissariaten bekleedde.97

Van Meekren vroeg hem in de uitzending van zijn televisie-
nieuwsbulletin van 28 april 1971 waarom het driemanschap had toe-
gegeven aan de eis van de Duitse bezetter om in het Unieprogramma 
van 24 juli 1940 de aanhankelijkheid van het Nederlandse volk aan 
het koningshuis ongenoemd te laten. Had hij daarmee de konin-
gin en de rechtmatige regering in exil in Londen en de Nederlandse 
vrijheidsstrijd niet verloochend? De Quays antwoord was voor zijn 
aanhangers vanzelfsprekend, maar klonk zijn bestrijders onthutsend 
naïef in de oren. Commissaris-generaal van politieke zaken Schmidt 
had de Unieleiding toegezegd dat zij hun sympathie voor het Ko-
ninklijk Huis in privégesprekken mochten blijven uitdragen. De 
stelling dat de verzetshouding onder het Nederlandse volk eerder 
zou zijn ontstaan als de Nederlandse Unie er niet was geweest, achtte 
De Quay onbewijsbaar. In het eerste bezettingsjaar was het volk nog 
niet rijp geweest om de vijand te bestrijden, zei hij zonder de Febru-
aristaking te noemen. Het ‘dubbelspel’ dat de drie Unievoormannen 
in de laatste periode van hun organisatie hadden gespeeld, had ‘heel 
duidelijk’ meegewerkt aan de opbouw van het verzet; hun inschik-
kelijke houding jegens de bezetter had het verzet onder Unieleden 
mogelijk gemaakt.98 Van Meekren brak dankzij dit interview door 
als scherp en onpartijdig interviewer die zwaargewichten gedurfde 
vragen stelde en geducht weerwoord bood. ‘De Quay ontluisterd’ 
kopte Het Parool. Vrij Nederland drukte de interviewpassages over de 
Unie integraal af. 

Bij hun eerste contact had De Quay tegen Van Meekren gezegd 
verbaasd te zijn dat De Jong hem niet had geraadpleegd, terwijl de 
historicus liefst acht keer met Hirschfeld had gesproken. Van Meek-
ren bracht deze boodschap over aan De Jong, die hem bij de voor-
bereiding van dit succesvolle televisie-interview had geadviseerd. Dit 
was immers een regelrechte uitnodiging van de voormalige minis-
ter-president om het laatste gesprek met De Jong, tien jaar eerder 
in het Torentje, toen hij niet had willen ingaan op achtergronden, 
nu wel inhoudelijk wilde voortzetten. Ditmaal was het De Jong die 
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de boot afhield. Hij had zijn onderzoek naar de Nederlandse Unie 
al afgerond.99 Hij wilde graag nog eens een grondig gesprek voeren, 
maar stelde in eerste instantie voor dat het driemanschap de passages 
over de Nederlandse Unie uit het vierde deel van zijn manuscript 
voor Het Koninkrijk zou becommentariëren.100

De Quay ontving op 22 november 1971 de conceptteksten in 
drievoud en stuurde ze door naar zijn oud-collega’s Einthoven en 
Linthorst Homan van de Unieleiding. De Jong kreeg drie ‘bijzon-
der apologetische’ reacties terug.101 Van april tot juni 1972 volgde een 
intensieve briefwisseling tussen De Jong en de voormalige Unielei-
ding. De auteur kreeg het verwijt dat hij een ‘onjuist en onbillijk 
beeld’ gaf van de gebeurtenissen in bezet gebied, maar schoof dit 
terzijde. Niettemin zwakte hij menig scherp geformuleerde passage 
in zijn manuscript af.102 In de passages over de Unie voerde de au-
teur uiteindelijk zelfs meer dan zeventig kleinere wijzigingen door. 
In zijn concepttekst stond bijvoorbeeld dat het driemanschap ‘een 
voor de Duitsers aanvaardbare, na een vredesverdrag te vormen re-
gering’ nastreefde, maar in de definitieve tekst luidt dezelfde passage 
dat regeringsvorming slechts ‘een doel op afstand [was], op verre af-
stand wellicht’. De Jongs aanvankelijke bewering dat de Unieleiding 
in Duitsland een ‘betrouwbare partner’ had gezien, maakte plaats 
voor de zinsnede dat zij ‘de nieuwe situatie, een door Duitsland ge-
domineerd Europa, aanvaardde’.103

De Nederlandse Unie wordt in het vierde deel geïntroduceerd 
met een ‘tegenstelling welke zich in die onzekere zomer van ’40 in tal 
van Nederlandse milieus voordeed: moest men naar een nieuwe een-
dracht streven dan wel naar een nieuwe eenheid?’ In deze twee kern-
woorden vatte De Jong zijn visie samen.104 Hij keurde de eendracht 
waartoe de vooroorlogse politieke partijen hadden opgeroepen goed 
en wees de eenheid die de Nederlandse Unie had nagestreefd reso-
luut af.105 De politieke leiders van de zes vooroorlogse politieke par-
tijen hadden zich terecht gedistantieerd van het driemanschap dat 
onder druk van de bezetter ‘vrijheid’, ‘onafhankelijkheid’ en ‘trouw 
aan het Huis van Oranje’ uit hun politiek programma van juli 1941 
had geschrapt.106

De eerste oproep van de Unieleiding tot samenbundeling was 
‘oprecht gemeend’ als ‘een synthese van [hun] werkelijke opvattin-
gen’ en leidde tot ‘gevolgen die […] diametraal tegengesteld waren. 
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Hun opzet [was] al binnen enkele weken mislukt’.107 De Jong trok 
een scherpe scheiding tussen de ‘foute’ leiding en de ‘goede’ leden 
die hij een glansrol toebedeelde.108 Het Nederlandse volk had de op-
richting van de Nederlandse Unie begroet als een ‘uiterst welkome 
gelegenheid’ om op een legale manier uiting te geven aan anti-Nsb- 
en anti-Duitse gevoelens.109 Dat stemde overeen met wat De Jong in 
De Bezetting activistisch had verwoord in Londen, in Holland fights 
the Nazis: de ‘Unie has rendered great services as a rallying point 
of Dutchmen who will not be brownbeaten by swaggering Dutch 
Nazis’.110 

De door het driemanschap geopperde camouflagetheorie dat de 
Unieleden wel bewust een diplomatiek spel met de bezetter hadden 
gespeeld, vond De Jong kwalijk en noemde hij dus ook niet. Zij 
waren ‘als politieke helden, ja als verlossers toegejuicht’.111 De Unie-
leiding was onverantwoord ver gegaan door tegemoet te komen aan 
de eisen van de bezetter.112 De Jong baseerde die mening op ‘één der 
hoogste functionarissen van de Unie’, H. Roelfsema, die tot begin 
1941 Unie-secretaris was geweest: ‘Het volk met zijn eigen instinctie-
ve gevoelens van haat en afkeer tegenover de bezetter en diens hand-
langers beheerste de Unie en niet de Unie het volk.’113

Einthoven, die ‘wij zouden haast zeggen: emotioneel anti-Duits’ 
was, bracht het er in de ogen van De Jong nog het minst slecht van 
af.114 De ‘pro-Duitse’ Homan was voor de Duitsers het ‘meest ac-
ceptabele lid geweest’, al herkenden ze geen ‘nationaal-socialist’ in 
hem. Paape zei in de begeleidingscommissie dat Homan wel erg als 
een ‘vileine schurk’ was neergezet, maar De Jong was zich ‘van een 
zwart-wit schildering niet bewust’.115 Bij De Quay was De Jong voor-
zichtiger en liet hij de feiten voor zich spreken. Hij citeerde uit het 
stenografisch verslag van het langdurige overleg dat De Quay op 18 
september 1940 had gevoerd met Arnold Meyer, de leider van het 
Zwart Front. Hij had gezegd dat ‘een democratie en een parlement’ 
voor hem hadden afgedaan en sloot ‘op den duur een fusie’ tussen 
de Nederlandse Unie en het Nationaal Front niet uit.116 De Jong ge-
loofde niet in de bewering van het driemanschap dat ze met deze 
manoeuvre de Duitsers een rad voor ogen hadden willen draaien 
en vond het daarom ook niet nodig te vermelden dat dit bedoeld 
had kunnen zijn als opzettelijke misleiding.117 Hermesdorf merkte 
in de begeleidingscommissie op dat het er ‘allemaal zo sec’ stond.  
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Dat was ‘juist de bedoeling’, antwoordde De Jong.118

De driemannen kwamen begin mei 1972 bijeen in Hotel Pays-
Bas in Utrecht om te bespreken hoe de publicatie van De Jong kon 
worden geblokkeerd. De Quay had zijn partijgenoot L.J.M. Beel 
uitgenodigd, maar die gaf hun weinig kans. Het RvO-bestuur trad 
wel sturend op, maar had geen vetorecht.119 Daarop besloot Eintho-
ven Ds’70-minister voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk 
Onderzoek zonder portefeuille, jhr. mr. M.L. de Brauw, op 10 mei 
1972 een brief te schrijven, die emotioneel van toon was. Daarin 
schreef hij dat De Jong als historicus ‘volkomen ongeschikt [was] 
en onwaardig [om] de staf te breken over gebrek aan flinkheid bij 
anderen’. Hij zou zich na zijn ‘vlucht, die niemand hem kwalijk zal 
nemen, opzettelijk aan alle verantwoordelijkheid onttrokken’. De 
Brauw diende om te zien naar ‘geschiedschrijvers met een bezet-
tingservaring’, want De Jong was ongeschikt als ‘officiële, […] door 
de regering aangestelde, aanklager en rechter, terzelfder tijd’.120

De machtigingsaanvraag voor het vierde deel ging begin juli de 
deur uit, kort voordat De Brauw op 20 juli 1972 als een van de twee 
Ds’70-ministers het een jaar eerder gevormde kabinet had verlaten. 
Premier B.W. Biesheuvel zette tijdelijk een minderheidskabinet 
voort. De Onderwijsportefeuille kwam in handen van ChU-minister 
mr. C.H. van Veen die de machtigingsaanvraag voor Het Konink-
rijk op de agenda van de ministerraadvergadering zette. Op 27 juli 
lichtte hij in de Trêveszaal toe dat er over een aantal passages over het 
driemanschap ‘veel rumoer’ was ontstaan. Oud-premier De Quay 
vond dat er ‘onvoldoende recht was gedaan aan een aantal personen’ 
en verzocht de regering een second opinion in te roepen van ‘iemand 
die de tijd van de bezetting aan den lijve heeft ondervonden’. Van 
Veen deinsde ervoor terug om in te breken in de redactieprocedu-
re waarin het driemanschap volop in de gelegenheid was gesteld de 
concepttekst te becommentariëren. kVP-minister van Buitenlandse 
Zaken Schmelzer nam het echter op voor zijn partijgenoot. Er dreig-
de een ‘rel die als het ware op het hoofd van dr. De Quay zal neerko-
men!’ en die de reputatie van deze ‘in de ogen van het Nederlandse 
volk volstrekt integere persoon’ in het geding zou kunnen brengen. 
De voorzitter verdaagde het punt naar de volgende vergadering.121

Biesheuvel gaf zijn secretaris-generaal Van Nispen tot Pannerden 
opdracht een nota op te stellen. De Jong kreeg vrijdagochtend 28 



535

juli het verzoek van Haas om op te geven wie van zijn begeleiders tij-
dens de oorlog in bezet Nederland hadden verkeerd. Dat gold voor 
alle leden van de leescommissie, behalve voor Brugmans die destijds 
in Nederlands-Indië verbleef. De Jong vond het een ‘vrij absurde 
aangelegenheid’ en ging ervan uit dat de toestemming er ‘na ampele 
discussie in de ministerraad’ wel zou komen. Hij instrueerde Haas 
nog eens duidelijk dat de regering alleen maar hoefde vast te stellen 
dat was voldaan aan drie noodzakelijke voorwaarden: het bestuur en 
zijn vaste adviseurs hadden zijn manuscript uitgebreid bediscussi-
eerd, het RvO-bestuur had publicatie in zijn machtigingsaanvraag 
aanbevolen en hij had niets over leden van het Koninklijk Huis ge-
schreven dat niet tevoren aan de koningin was voorgelegd.122

De door de wol geverfde topambtenaar Van Nispen leek het zin-
loos het ‘al vele malen herkauwde manuscript’ nog eens onder de 
loep te nemen en adviseerde in zijn rapport tot machtiging.123 Van 
Veen wenste in de volgende ministerraad alleen verantwoordelijk-
heid te nemen voor de publicatie en niet voor de inhoud. Als de 
indruk van censuur zou worden gewekt ‘stelt [dit] het RvO en De 
Jong op de tocht en dan ontstaat er politiek rumoer’. Biesheuvel 
hakte de knoop door: deel 4 kon verschijnen.124

Het driemanschap reageerde onthutst en verbolgen. Einthoven 
bezocht contactambtenaar Haas op 11 augustus ‘in staat van grote 
opwinding’.125 Het leidde ertoe dat Biesheuvel en Van Veen De Quay 
op 24 augustus in het Torentje toelichtten dat de regering geen ande-
re keus had dan het machtigingsverzoek in te willigen. Van ‘geschied-
schrijving door de Staat’ was geen sprake.126 Van Veen had De Quay 
tegemoet willen komen en bij de Staatsdrukkerij geïnformeerd of 
de verschijning van het vierde deel van Het Koninkrijk kon worden 
uitgesteld tot na de vervroegd uitgeschreven Tweede Kamerverkie-
zingen van 29 november 1972. Oltheten had fijntjes opgemerkt dat 
de regering toch niet werkelijk de verdenking op zich wilde laden 
de verkiezingen te willen manipuleren. De verschijningsdatum van 
24 oktober was al aangekondigd en de boekhandelsbranche (lees: de 
Staatsdrukkerij) wilde de extra sinterklaasomzet niet mislopen die 
Het Koninkrijk zou genereren. Het RvO-bestuur ging op 7 septem-
ber 1972 op audiëntie bij de minister van Onderwijs. Zij legden Van 
Veen nog eens haarfijn uit dat de begeleidingscommissie niet verant-
woordelijk is voor wat De Jong beweert, net zoals een promotor niet 
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verantwoordelijk kan worden gesteld voor wat zijn promovendus 
schrijft. Ze garandeerden dat De Jongs werk op een hoog niveau lag, 
maar contemporaine geschiedenis ligt politiek nu eenmaal gevoelig. 
Het bestuur keerde huiswaarts met de machtiging op zak.127

De Nederlandse Unie trok meer aandacht dan enig ander on-
derwerp in de vroege delen van Het Koninkrijk. De Jong kreeg voor 
elkaar dat de maatschappelijke discussie die in 1960 was uitgeble-
ven na de tweede aflevering van De Bezetting, tien jaar later losbrak 
in een heftigheid die zich in het laatste oorlogsjaar met de benoe-
ming van De Quay in het derde kabinet-Gerbrandy ook had voor-
gedaan.128 Ditmaal was het debat grootschaliger en langduriger, en 
nam de Unieleiding er wel aan deel, zij het vertraagd. De Jong had 
de controversiële vraag of de Nederlandse Unie nu wel of niet had 
gecollaboreerd, geagendeerd met zijn deelstudies in het vierde (24 
oktober 1972) en vijfde (21 maart en 5 mei 1974) deel van Het Ko-
ninkrijk. Het was de eerste op grondig bronnenonderzoek gebaseer-
de volwaardige publicatie.129

Dat wilde niet zeggen dat De Jongs mening breed werd onder-
schreven.130 Kritiek op hem kwam niet zozeer uit rechtspolitieke 
hoek, maar vooral van links. Jan Rogier meende te weten dat De 
Quay ‘uitgebreide besprekingen’ over het vierde deel had gevoerd 
om de officiële versie over de Nederlandse Unie vast te stellen.131 Jan 
Blokker had zijn twijfels over De Jongs ‘pathetische geleerdentwij-
fel’. Kon deze ‘vlijtige journalistiek […] wel geschiedwerk zijn’? De 
columnist van de Volkskrant vond het ‘beschaafd standwerkerswerk 
[dat] naar de markt [blijft] klinken’ in De Jongs serie en de daarop-
volgende publiciteit verdacht veel in elkaars verlengde liggen: ‘Wil-
len we echt beschrijfbare geschiedenis maken, dan zullen we eerst 
dood moeten’, hekelde hij De Jongs subjectieve geschiedschrijving 
quasimismoedig.132 Oltheten stelde nuchter vast dat het rumoer de 
afzet van de Staatsdrukkerij ten goede kwam.133 De door hem bepaal-
de eerste oplage van 100.000 exemplaren was in twee maanden voor 
het eind van het jaar uitverkocht.

De Jong had uit journalistieke kringen vernomen dat het voor-
malig driemanschap voornemens was niet op zijn vierde deel te re-
ageren.134 Ze hadden hun publieke uitspraken onder regie van De 
Quay altijd gesynchroniseerd, maar de regie was nu zoek. De Quay 
voelde de Nederlandse Unie als een smet op zijn conduitestaat die 
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hem steeds meer tot een omstreden politicus maakte, en deed er het 
zwijgen toe.135 Linthorst Homan en Einthoven werkten aan hun me-
moires, die in 1974 zouden verschijnen.136 Homan trok op televisie 
het boetekleed aan – niet veel anders dan De Jong in 1960 voor zijn 
tweede aflevering van De Bezetting had gesuggereerd.137 De kort aan-
gebonden Einthoven fulmineerde in Het Parool dat het ‘krankzin-
nig’ was dat een historicus over de oorlog mocht schrijven terwijl hij 
de bezetting niet had ondervonden. ‘Hij heeft ’m uit angst gesmeerd 
en zich in Engeland ook niet opgegeven voor de strijdkrachten om 
te helpen het vaderland en zijn eigen geloofsgenoten te bevrijden.’138 

De Jong zei in een interview dat ‘iedere medewerker van Oor-
logsdocumentatie verheugd [was] dat de bezwaren van mr. Eintho-
ven geen enkele invloed hebben gehad op de beleidsbeslissing van 
de minister’. De ‘overige uitlatingen van de heer Einthoven over zijn 
gedragingen’ legde hij naast zich neer.139 De mislukte demarche van 
het voormalige driemanschap op regeringsniveau liet hij vooralsnog 
onbesproken. Achter de schermen mobiliseerde hij wel de steun van 
Adriaan Pelt in Genève. De voormalige directeur van de Regerings-
voorlichtingsdienst ontving een fax met het verzoek om een door 
hem bijgevoegde concepttekst als ingezonden brief in Het Parool te 
plaatsen. Dat deed Pelt op 30 oktober 1972, zij het dat hij De Jongs 
zinsnede dat deze bij Radio Oranje had gewerkt ‘onder omstandig-
heden waarin zijn leven [menigmaal] gevaar liep’ had afgezwakt tot 
‘extra risico’s voor allen die ’s avonds in Londen werkten’. Pelt nam 
wel letterlijk over dat ‘de regering [in Londen], gezien de beteke-
nis van [De Jongs] werk bij herhaling geweigerd [had], hem vrij te 
geven voor militaire dienst. Ik mag wel bekend veronderstellen dat 
hij op grond van zijn arbeid en zijn houding te Londen in 1946 door 
koningin Wilhelmina benoemd is tot officier in de orde van Oran-
je-Nassau.’ De Jong meldde Pelt na verschijning van zijn artikel te-
vreden dat geen enkel blad nog op de zaak was teruggekomen. ‘Het 
vuurtje is hiermee dus uitgetrapt.’140 Zoals altijd was het hem erom 
te doen negatieve beeldvorming over hem als auteur van Het Ko-
ninkrijk af te buigen.

Er spatte nog een enkel vonkje op toen Einthovens brochure 
Heeft de afwezige ongelijk? in januari 1973 verscheen als voorpubli-
catie van zijn memoires. Hij rekende De Jong tot de groep mensen 
die, teruggekeerd in bevrijd Noord-Nederland, uitriep: ‘Wij zullen 
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hier de vlag van Londen planten!’141 De Jong zei binnenskamers de 
brochure een ‘hoogst onbelangrijk’ werk te vinden.142 In Elseviers 
Magazine beet hij publiekelijk van zich af: ‘Als iedereen ja en amen 
zei tegen mijn werk, zou ik hier niet willen wonen.’ Hij had Eintho-
ven in de redactionele fase van zijn Koninkrijk ‘ruimschoots de gele-
genheid’ verschaft nieuwe feiten aan de orde te brengen. Het enige 
nieuws dat De Jong in de brochure had kunnen oppikken, was dat 
er in juni 1941 een scherp, binnenskamers gelijmd conflict was gere-
zen tussen Homan enerzijds en De Quay en Einthoven anderzijds. 
Het stelde hem in de gelegenheid dit incident in zijn vijfde deel te 
verwerken.143

Jhr. L.J.R. ridder van Rappard, burgemeester van Gorinchem, 
viel De Jong in een persoonlijk brief aan: ‘Niet uw afwezigheid tij-
dens de bezetting zoals Einthoven ons wil doen geloven, maakt u 
voor de functie van nationale geschiedschrijver minder geschikt, 
maar wel uw jood-zijn, met de daaruit onwillekeurig voortvloeien-
de, menselijk volkomen begrijpelijke en verschoonbare frustraties, 
als gevolg van een onvoorspelbare en blijvend verbijsterende antise-
mitische demonie.’144 Van Rappard vond dat De Jong zich liet ver-
leiden om ‘hinein zu interpretieren’. De historicus hanteerde in zijn 
‘dikwijls zeer oppervlakkige psychologische karakterbenadering’ een 
al te gemakkelijke ‘zwart-wit positiebepaling’. Het was ‘het zoveelste 
bewijs dat u door een onloochenbare geëmotioneerdheid en betrok-
kenheid, volstrekt de vereiste afstand niet in acht kunt nemen’.145 De 
Jong liet het in de bestuursvergadering bij de opmerking dat hij deze 
lasterlijke persoonlijke aanval aan zich voorbij liet gaan.146

een hiStoriSch oordeel over de 
nederlAndSe unie

De Jong stuurde het driemanschap op 18 januari 1973 de concepttek-
sten van het vijfde deel. De Quay was ernstig teleurgesteld dat de au-
teur vooral feitelijke wijzigingen in het vierde deel had aangebracht. 
Hij vond De Jongs veronderstelling dat de Nederlandse Unie een 
aanpassing van Nederland aan het Duitse Rijk had beoogd perti-
nent onjuist, ‘onrechtvaardig’ en ‘onaanvaardbaar’.147 Ditmaal eiste 
hij mondeling overleg met De Jong en het bestuur. Het drieman-
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schap wenste daarnaast dat het conceptmanuscript ter beoordeling 
zou worden voorgelegd aan een drietal door hen voor te dragen per-
sonen.148 De Jong liet de keuze voor deze meelezers ‘om principiële 
redenen’ over aan de voormalige Unievoormannen. Zij kozen drie 
oud-Unieleden: een goede bekende van Homan, G. Boekhoven, 
burgemeester in Hoogezand-Sappemeer, een vertrouwensman van 
De Quay, monseigneur dr. A.D. Ramselaar, voorzitter van de Ka-
tholieke Raad voor Israël, en dr. J.H. van Roijen die, als voormalig 
verzetsman, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-topdiplo-
maat, een onkreukbare reputatie genoot. De Quay wilde deze drie 
pleitbezorgers van de Unie ook betrekken bij de bespreking met de 
begeleidingscommissie, maar dat verzoek wees De Jong af.149

Op 28 mei 1973 had de begeleidingscommissie een onderhoud 
met het driemanschap dat vierenhalf uur duurde.150 Het is uniek 
dat een historicus in besloten kring van collega-historici zijn histo-
rische actoren zo indringend kon bevragen over een gevoelig thema 
in oorlogstijd. Het driemanschap was bereid openlijk te reflecteren 
over zijn oorlogsverleden. Homan onderkende dat ‘zijn geweten van 
omstreeks oktober 1940 tot januari 1941 niet geheel juist is geweest’. 
Het feit dát zijn geweten ‘niet geheel zuiver’ was geweest, liet echter 
onverlet dat de ‘these van De Jong over de “aanpassing” […] perti-
nent onjuist’ was. Ze hadden alle drie ‘het oog gericht op een vrij 
land’ gericht gehad, al was hun tactiek tijdelijk uiteengelopen. De 
Quay had in ‘deze gevaarlijke zaak’, die de Unie was, van meet af 
aan een ‘bewuste strategie gevolgd: zo nu en dan eens iets toegeven, 
dan weer wat terugnemen’. Hij had een enkele maal wel eens iets 
onverstandigs gezegd in deze ‘misleidende politiek’ en ‘thans was hij 
geneigd om te zeggen dat hij wel eens te ver was gegaan’. De massa 
had echter altijd ‘heel goed [begrepen] dat er in onze uitlatingen een 
“element van spel” zat’. Einthoven had ‘de Duitsers grondig’ gehaat 
en was ‘ernstig gegriefd’ door het ‘andere beeld’ dat De Jong van de 
Unie boekstaafde.151

De auteur vermeed in het gesprek elke discussie met het drie-
manschap. Hij legde alleen de letterlijke tekst van hun uitspraken 
uit de bronnen in bezettingstijd voor en hoorde hun reactie over hun 
toenmalige intenties aan. Hij beloofde ‘alle gemaakte opmerkingen 
met gepaste zorg in kritische overweging [te] nemen’. De Jong vond 
Einthoven tijdens het gesprek een ‘zeer emotionele man’. De Quay 
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en Homan onderkenden weliswaar hun fouten in algemene termen, 
maar bleven zich verzetten tegen bijna elke passage, waarin hun 
‘onjuiste beslissingen […] concreet worden aangegeven’.152 De Jong 
schreef de journalist Paul van ’t Veer naderhand dat het drieman-
schap ‘in alle toonaarden’ had geprotesteerd. Hij had op ‘niet onbe-
langrijke punten’ in het gesprek zijn voordeel kunnen doen, maar 
hun ‘protest [had] weinig indruk gemaakt’. Gelukkig was de begelei-
dingscommissie ‘ook volstrekt immuun voor elk “publiek kabaal”’.153

Het viel Klein op dat De Jong vooral gevoelig was voor het com-
mentaar van De Quay,154 die aan het slot van de bijeenkomst de 
hamvraag had gesteld waarop hij het antwoord natuurlijk wel had 
geweten. Hoe lag de verantwoordelijkheid van het bestuur bij pun-
ten waarover ze het niet eens waren? Voorzitter Manning antwoord-
de klip-en-klaar dat de auteur bij meningsverschillen de knoop 
doorhakte. De bestuursleden fungeerden als ‘klankbord’ en advi-
seerden de regering dat het algemeen wetenschappelijk niveau vol-
doende is. Een negatief advies was ‘natuurlijk theorie […]. De enige 
reden voor het bestuur om te besluiten niet tot een aanvraag van een 
machtiging tot publicatie over te gaan, zou kunnen voortvloeien uit 
de conclusie dat het bestuur het manuscript wetenschappelijk on-
verantwoord zou vinden.’155 Inhoudelijke eensgezindheid was geen 
voorwaarde voor publicatie.

De begeleidingscommissie was na afloop opgelucht over de sfeer 
die ‘over het algemeen uitstekend’ was geweest. Het driemanschap, 
vooral ook Einthoven, had zich ‘minder heftig’ opgesteld dan ver-
wacht. Van Winter had tijdens de discussie overtuigend geëxpliceerd 
dat de ‘nieuwe politieke aspiraties’ van het drietal niet onder Duitse 
supervisie, maar pas onder herstelde democratische verhoudingen 
na de bevrijding uitgedragen hadden mogen worden. De discussie 
had wetenschappelijk gesproken weinig nieuws opgeleverd, maar de 
ontmoeting was ‘nuttig’ en ‘tactisch’ geweest.156 Het archiefmateriaal 
over de Nederlandse Unie was nu eenmaal beperkt en de redactio-
nele procedure die uitmondde in de machtigingsaanvraag was alleen 
maar versterkt door dit uitgebreide onderhoud.157 

Sijes, die zoals vaker fungeerde als alter ego van De Jong in zijn 
standpunt in de goed-foutdiscussie, had zich in de discussie het 
meest onverzettelijk opgesteld. De commissieleden waardeerden dat 
hij bij de afsluiting van het gesprek zijn visie had samengevat. In de 
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‘openhartige sfeer’ van de discussie was hij zeer bereid aan te nemen 
dat het driemanschap ‘uit eerlijke bedoelingen’ had gehandeld. Dat 
had de Joodse Raad echter ook gedaan en ‘toch leidden hun hande-
lingen tot catastrofen’. Daarom bleef zijn oordeel over de Unielei-
ding ‘afwijzend’.158

De onoverbrugbare kloof tussen De Jong en de Unieleiding 
werd gesymboliseerd door hun tegengestelde interpretatie van ‘wer-
kende’ (actieve) en ‘gewone’ (passieve) leden, een onderscheid dat 
de Nederlandse Unie in april 1941 had ingevoerd.159 Joden konden 
geen actief lid worden. De Jong las er de verborgen hint in dat deze 
‘tweederangs leden’ de Unie vrijwillig en geruisloos via de achterdeur 
konden verlaten.160 Het driemanschap bezwoer dat deze maatregel 
daarentegen was voortgekomen vanuit de ‘beschermingshypothese’; 
Joodse leden konden op deze manier onopvallend in de luwte blij-
ven.161 

In 1999 promoveerde Wichert ten Have op een monografie over 
de Unie. Hij concludeerde dat de Unieleiding niet tegemoet was ge-
komen aan de eis van de Duitse bezetter om Joodse leden uit de or-
ganisatie te verwijderen. De Jong wees in Het Koninkrijk niet op het 
dubbelsporige beleid van de Unie ten aanzien van Joden. Het was 
een tot mislukken gedoemde poging om de aandacht van de Duit-
sers af te leiden. De Jong was overtuigd van zijn eigen interpretatie 
en voelde zich als historicus niet geroepen de lezer op het multi-in-
terpretabele karakter van het Uniebeleid te wijzen.162

De Jong was in zijn concepttekst zover gegaan te concluderen 
‘dat het voltallige driemanschap later in 1941 alle Joden uit de Unie 
verwijderd heeft’.163 Hij baseerde dit op een circulaire die de Unielei-
ding zou hebben uitgebracht. De Jong had op de bijeenkomst van 
28 mei 1973 gevraagd waarom zij geen ‘breekpunt’ hadden gemaakt 
van de verordening van 23 oktober 1941 waarin Seyss-Inquart eiste 
dat Joden vanaf 1 november niet langer lid mochten blijven van een 
niet-commerciële vereniging of stichting waar ook niet-Joden deel 
van uitmaakten.164 Geen van de leden van het driemanschap van 
De Jong herinnerde zich in welk document zij dit hadden gezegd. 
Homan ontkende ten stelligste dat zij de bezetter ‘tegemoet waren 
gekomen op het gebied van de jodenvervolging’.165 De Quay verze-
kerde dat de bescherming van de Joden bij hem altijd voorop had 
gestaan.166
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De Jong hield het in de eerste bestuursvergadering na het gesprek 
met het driemanschap voor ‘uitgesloten dat locaal tot uitstoten van 
joden is besloten zonder dat dit gevoelige onderwerp met het drie-
manschap is besproken. Waarschijnlijk is het min of meer als routine 
zaak beschouwd. Zo alleen is te verklaren dat de Drie zich ter zake 
niets herinnerden.’ Hij instrueerde Stuldreher de circulaire waarin 
de Unieleiding zich van de Joden had gedistantieerd in de archieven 
te traceren. Hij vond het vermeende bewijsstuk niet, maar haalde 
wel enkele archiefstukken boven water van een kaderbijeenkomst 
van de afdeling Hilversum uit het gewest Noord-Holland waarin de 
leden een ‘zachte wenk’ kregen hun lidmaatschap op te zeggen.167 

De Jong verfijnde zijn tekst aan de hand van de feedback van het 
driemanschap, maar herzag zijn standpunt niet wezenlijk. In zijn de-
finitieve tekst volhardde de auteur in de veronderstelling dat er op 28 
of 29 oktober 1941 een circulaire van het Algemeen Secretariaat van 
de Unie moet zijn uitgegaan waarin werd gesteld dat de verordening 
van Seyss-Inquart nageleefd diende te worden om ervoor te zorgen 
dat de organisatie per 1 november Judenrein zou zijn. ‘Het bewaard 
gebleven materiaal doet vermoeden’, schreef hij in zijn noot, ‘dat 
men, formeel, het initiatief tot ontslag bij de joden liet liggen.’168 

De Jongs eindoordeel in Het Koninkrijk luidde dat de Unielei-
ding zich heeft geschikt in de verordening die het Joden verbood lid 
van de Unie te blijven; ‘zij heeft de gelegenheid om zich met haar 
Joodse leden solidair te verklaren, verzuimd’. De Unieleiding had 
de tactiek gevolgd dat hun organisatie zich niet zelf zou opheffen, 
maar door de Duitsers zou worden ontbonden. Vooral De Quay had 
geredeneerd dat dit ‘enkele feit ons het stempel zal opdrukken van 
een verboden organisatie’. Dat gebeurde inderdaad. Op 31 december 
1941 werden alle politieke organisaties opgeheven, behalve de Nsb.169 
Ook De Jong was in Londen gevoelig geweest voor die aanpak. In 
het tweede deel van Je maintiendrai (1943) had hij gesproken van 
het ‘moedige Driemanschap’ dat vanaf juli 1941 niet meer had mee-
gewerkt om de Russen negatief af te schilderen in de oorlog tegen 
nazi-Duitsland. ‘Waarlijk, de scherpste en felste critici van de Ne-
derlandse Unie moesten erkennen dat de beweging omkwam “met 
de krijgsmanseer in het harnas”!’170

De Jong zag in zijn Koninkrijk af van een evaluatie van de Neder-
landse Unie: ‘elke samenvatting zou onrecht doen aan een gecom-
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pliceerde ontwikkeling die wij zo nauwgezet mogelijk weergegeven 
hebben’. Die slotsom bevreemdt in het betoog van een politiek-mo-
reel oordelend historicus.171 De auteur stelde overigens wel vast dat 
niet de leiding van de Nederlandse Unie van ‘primair historisch 
belang’ was geweest, maar de leden die eraan hadden bijgedragen 
dat de Nsb in een hoek was gedrukt. De Jong eindigde met het be-
schrijven van de positieve betekenis van de Nederlandse Unie, die 
als ‘massabeweging van meet af aan een uiting [was] geweest van een 
geest van verzet’.172 Klein vroeg in de begeleidingscommissie waarom 
De Jong niets schreef over de tactiek van het driemanschap om de 
Duitsers in het najaar van 1941 zover te krijgen de Unie op te heffen. 
De auteur volstond ermee vast te stellen dat de uitlatingen van het 
driemanschap na de zomer van 1941 geen pro-Duits effect meer had-
den gehad op het Nederlandse volk.173

Hij eindigde met de constatering dat de Unie ‘van begin juli ’41 
af in eigen kring een sfeer [had] gekend waaruit belangrijke compo-
nenten van de illegaliteit zijn voortgekomen’.174 Deze slotzin is geen 
conclusie of oordeel, maar vooral een compositiezin die de lezer te-
rugleidt naar De Jongs leidmotief van het groeiend verzet. Van ’t 
Veer suggereerde dat in dit ‘wat welwillender slot’ misschien de kri-
tiek van de interne discussie vervat kan zijn. Hij schreef een ‘zeker 
chantage-element’ toe aan de heftige reacties, vooral aan die van 
Einthoven in de pers. Zoals uit het bovenstaande blijkt, was echter 
eerder sprake van het tegendeel.

De Jong bracht in de bestuursvergadering bij de concepttekst 
voor de machtigingsaanvraag van het vijfde deel naar voren dat het 
steeds onjuist was geweest om de minister te schrijven dat het ‘on-
derhavig manuscript wederom van zeer grote kwaliteit getuigt’.175 De 
inhoudelijke verantwoordelijkheid berustte immers louter bij hem 
als auteur. Besloten werd voortaan in de machtigingsaanvraag neu-
traal te melden ‘dat het onderhavige manuscript aan de eisen van 
verantwoorde geschiedschrijving voldoet die aan een werk van deze 
aard gesteld moeten worden’.176 Zelfs de frase van ‘voldoende alge-
meen wetenschappelijk niveau’ sneuvelde.177

De Unieleiding was ook tevreden over de sfeer tijdens het ge-
sprek van 28 mei 1973, maar bleef verbolgen over het feit dat De 
Jong in zijn standpunt volhardde dat de Unieleiding ‘aanpassers’ 
waren geweest.178 Dat werd in de publieke opinie gelijkgesteld aan 
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collaborateurs. Op 15 juni overlegden ze met hun drie meelezers over 
deze teleurstellende uitkomst. Van Roijen verzocht De Jong om een 
gesprek ‘ten einde de grootste mogelijke objectiviteit’ te bereiken, 
maar kreeg nul op het rekest.179 Bestuursvoorzitter Manning ant-
woordde namens De Jong dat diens verzoek geen deel uitmaakte van 
de redactionele procedure van de begeleidingscommissie en dus niet 
kon worden ingewilligd.180 

Twee weken na verschijning van het vijfde deel (5 mei 1974) dis-
tantieerden 22 verontruste autoriteiten zich in een brief nadrukke-
lijk van De Jongs beschrijving van de Nederlandse Unie. De on-
dertekenaars bestreden dat de Unie een beweging was geweest om 
Nederland beter te doen passen in een door nazi-Duitsland over-
heerst Europa.181 De Jongs politiek-morele interpretatie is ‘onjuist 
en allerminst voldoende bewezen door de aangevoerde citaten’. Een 
tweede fundamenteel punt van kritiek betrof de wig die De Jong 
dreef tussen de ‘goede’ leden en de ‘foute’ leiding. De onderteke-
naars, die zowel oud-leden als niet-leden in hun gelederen telden, 
verzekerden dat ‘de massale toetreding en het enthousiasme van de 
Unie steunden op de zekerheid dat het driemanschap “goed” was’. 
De Jong beloofde Van Roijen hun gezamenlijke verklaring integraal 
te zullen laten afdrukken in het laatste deel van Het Koninkrijk.182

Rogier had in De Jong in 1960 nog een medestander ontwaard, 
maar anderhalf decennium later constateerde hij teleurgesteld dat 
de Rijkshistoricus, ‘onder welke invloed dan ook, in het vijfde deel 
van zijn werk aanzienlijk [was] teruggekomen’ op zijn oordeel op 
de Unie. De auteur van Het Koninkrijk had veel te mild geoordeeld 
over ‘deze kontrarevolutionaire massaorganisatie’. Hij had de maat-
schappelijke achtergrond van de leden van de Nederlandse Unie niet 
onderzocht en de brede aanhang van ‘kollaborateurs’, die er ‘rap na 
de oorlog’ in was geslaagd ‘de hoogste sporten van de maatschappe-
lijke ladder te bereiken’, geheel onbesproken gelaten.183 

In datzelfde jaar verschenen ook de memoires van Einthoven en 
Homan. Einthoven sprak over ‘een infame verdraaiing der feiten’. 
Bij De Jong draait alles ‘om het Jodenprobleem’. Dat zoveel Joden in 
oktober 1941 de Unie hadden verlaten, bewees niets anders dan dat 
de Unie tot die tijd nog Joodse leden had geteld.184 Homan beriep 
zich op de Ereraad die het driemanschap in 1946 lof had toegezwaaid 
voor de moed waarmee zij zich teweergesteld hadden tegen de Jo-
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denvervolging. De Unieleiding had de Joden willen beschermen, 
maar had moeten aanvaarden dat Joodse leden door de bezetter het 
mes op de keel was gezet. Homan verweerde zich ten stelligste tegen 
de ‘permanente draad [in De Jongs] relaas’ dat de Unieleden zich 
hadden afgezet tegen een pro-Duitse kant van de Unieleiding. De 
auteur van Het Koninkrijk sprak zichzelf ook nog eens tegen door 
te beweren dat Einthoven en De Quay anti-Duits waren geweest, 
terwijl Homan tot het einde toe pro-Duits was gebleven. De Unie-
leiding had zich verzet tegen de Duitsers en prees zich gelukkig dat 
ze levend uit hun latere gevangenschap waren teruggekeerd.185

In het debat dat in de media over dit controversiële onderwerp 
woedde deed De Jong er zoals gebruikelijk het zwijgen toe. In zijn 
slotdeel (1988) liet hij merken geen duimbreed te zijn geweken van 
zijn afkeurende oordeel over de Unieleiding: ‘Transigeren in aange-
legenheden van belang deed het Driemanschap nooit’, citeerde hij 
het zuiveringsrapport uit 1946. ‘Wij menen dat het tegendeel het 
geval is geweest.’ Vervolgens somde hij gortdroog de invloedrijke be-
stuursfuncties op die de drie heren na het zuiveringsrapport hadden 
bekleed. Homan bleef hoofd van de Nederlandse delegatie bij de 
Europese samenwerking in Brussel, Einthoven werd directeur van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst en De Quay diende de volle vier 
jaar van zijn ambtsperiode als minister-president uit.186
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Selectieve publiciteit

AnderS in de SchiJnwerPerS

In het gepolariseerde maatschappelijk klimaat van de jaren zeven-
tig streefde De Jong geen draagvlak meer na in het publieke debat. 
Hij diende zijn criticasters alleen nog gericht en selectief van repliek. 
Dat blijkt zonneklaar uit zijn lustrumrede ‘De crisis van onze defen-
sie’ die hij op vrijdag 12 juni 1970 in Delft hield op een congres van 
de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (EXPOGé) 
voor een publiek dat hechtte aan de drieslag God-vaderland-Oranje. 
De Jong had in zijn pas verschenen tweede deel van Het Konink-
rijk beschreven hoe het slecht bewapende Nederlandse leger in vijf 
oorlogsdagen was verslagen door de Wehrmacht. ‘Het Nederlandse 
leger bezat geen enkele tank’, schreef hij in een eenregelige alinea, 
een veelvuldig terugkerende jongiaanse stijlvorm om effect te sorte-
ren. ‘Onze krijgsmacht was eigenlijk voor een verdediging volgens 
de normen van ’14-’18 al te zwak, op een verdediging tegen Hitlers 
Blitzkrieg was zij in het geheel niet ingesteld’, concludeerde hij.1 Dit 
inktzwarte geschiedbeeld van een zwak Nederlands leger is later 
gerelativeerd.2 In 1990 stelde de hoogleraar Militaire Geschiedenis 
Herman Amersfoort vast dat ‘gebreken in de sfeer van de interne 
organisatie van, de commandovoering over, en het onderlinge ver-
trouwen binnen de grote eenheden, […] van minstens zo grote be-
tekenis voor de snelle nederlaag [moeten] worden geacht als de in 
het verleden zo benadrukte tekorten aan bewapening en uitrusting’.3

De Jong trok in zijn lustrumrede een parallel met de actualiteit. 
Hij betoogde dat de Nederlandse strijdmacht in en door jaren van 
welvaart opnieuw dodelijk was verzwakt. Dat lag deels aan de Ne-
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derlandse jongeren die ‘in hun verdwazing’, weliswaar ‘te goeder 
trouw’, het belang van ons nationaal verdedigingsapparaat was ont-
gaan. Zij hadden maar weinig begrip voor ‘de harde lessen van de 
geschiedenis’. Helaas was de PvdA zich ‘weer gaan wiegen in illusies 
die de vooroorlogse sDaP reeds te boven was gekomen’. Een verdere 
‘uitholling van ons defensieapparaat’ moest worden afgebogen door 
het ‘zeer geringe percentage van ons nationaal inkomen dat wij aan 
defensie besteden’ de komende jaren te laten stijgen.4

De Jong verwoordde een groeiend minderheidstandpunt.5 In 
1968 wilde 4 procent van de Nederlandse bevolking hogere defen-
sie-uitgaven; in 1970 was dat aantal gestegen tot 10 procent.6 In de 
jaren vijftig was het Nederlandse leger professioneel opgebouwd 
in NaVO-verband. Toen eind jaren zestig de detente in de Koude 
Oorlog inzette, erodeerde de binnenlandse consensus over het Ne-
derlandse veiligheid- en defensiebeleid. De PvdA betwijfelde de 
noodzaak van een volwaardige krijgsmacht. In haar defensienota 
Doelmatig Defensiebeleid van oktober 1968 werden drie gelijkwaar-
dige krijgsmachtsonderdelen (landmacht, luchtmacht, marine) niet 
meer nodig geacht. Concentratie en specialisatie van taken binnen 
NaVO-verband maakten kostenbesparing mogelijk. PvdA-fractielei-
der Den Uyl reageerde dan ook stekelig dat De Jongs vergelijking 
met de jaren dertig onzinnig was, aangezien het naoorlogse Neder-
landse leger was geïntegreerd in de NaVO.7 Hij twijfelde er niet aan 
dat De Jongs rede ‘is geïnspireerd door enkele legerleiders die een 
campagne voeren om de publieke opinie rijp te maken voor een ho-
gere defensie-inspanning’.8 

Den Uyls suggestie is illustratief voor de groeiende wrevel tus-
sen De Jong en de sociaaldemocratische partij. Zij praatten met el-
kaar via de pers. De Jongs ideeën waren ongetwijfeld gerijpt in de 
gesprekken die hij voor zijn onderzoek voerde met militair speci-
alisten over de staat van het Nederlandse leger in de jaren dertig. 
Luitenant-kolonel G.J. van Oijen, het hoofd van de Sectie Krijgs-
geschiedenis, sprak in zijn felicitatiebrief voor het zilveren jubileum 
van Oorlogsdocumentatie op 8 mei 1970 de ‘grootste hulde en be-
wondering [uit voor] het levenswerk van de directeur, [dat] niet al-
leen een monument [is] ter herinnering, maar ook ter waarschuwing 
van komende generaties’. De Jong mocht bij de komende delen van 
Het Koninkrijk blijven rekenen op loyale samenwerking met de Sec-
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tie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht.9

Frans Goedhart van Ds’70 zag zijn kans schoon en vroeg premier 
Piet de Jong in de Tweede Kamer op maandag 15 juni of het ver-
ontrustende en schrikwekkende beeld dat De Jong van het Neder-
landse leger had geschetst geheel of slechts gedeeltelijk onjuist was.10 
Spreker Den Uyl benadrukte nog eens dat de PvdA garandeerde dat 
Nederland aan zijn NaVO-verplichtingen voldeed en dat verhoging 
van het defensiebudget niet nodig is.11 De VVD bepleitte echter in 
het op woensdag 17 juni gelanceerde ontwerpverkiezingsprogramma 
‘Liberalen op nieuwe wegen’ verhoging van de defensie-uitgaven.12 
De Jong benadrukte diezelfde dag in het Algemeen Dagblad dat hij 
voorstander was van ‘een louter defensieve macht die zelfs niet tot 
enig offensief in staat is’.13 Hij verweerde zich tegen Den Uyl met de 
opmerking: ‘[…] als hoge Nederlandse militairen mij zeggen dat de 
toestand van het leger te vergelijken is met die van 1940, dan aan-
vaard ik dat’.14

Het nrc was zeker niet de enige krant die dit een ‘nogal ont-
stellende uitlating’ vond. Via welke kanalen was De Jong geïnfor-
meerd?15 De Jong trad samen met premier Piet de Jong en VVD-sena-
tor Harm van Riel op in kro Brandpunt van 23 juni en beriep zich 
op zijn verschoningsrecht. Hij ontkende in de media en tegenover 
zijn vele briefschrijvers dat hij contact had gehad met officieren of 
politici op regeringsniveau.16 W.L. Brugsma ontlokte hem echter de 
opmerking dat hij zich op officiële gegevens had gebaseerd. Toen 
Den Doolaard hem hierover publiekelijk de mantel uitveegde, ver-
trouwde De Jong hem persoonlijk toe de gegevens te hebben ont-
leend aan het Institute for Strategic Studies in Londen. 

Hij deed dat in een persoonlijke brief, omdat zijn tweede zoon en 
Den Doolaards oudste dochter een jaar eerder waren getrouwd. ‘Ik 
vind dat wij een beetje rekening moeten houden met de positie van 
Thijs en Milja en ons bewust moeten zijn dat onderlinge bestrijding 
in het publiek voor hen een naar ding is.’ Den Doolaard moest niets 
hebben van deze heimelijke aandrang om zijn kritiek binnenska-
mers te houden: ‘Wij zijn beide publicisten, en over dit onderwerp 
ben ik niet van plan een blad voor de mond te nemen, zelfs al ware 
je mijn vader, of mijn zoon, om het in het absurdistische te trekken. 
Dat ik jou [had moeten vragen] waar je je informatie vandaan hebt, 
begrijp ik niet goed. Ik ben al heel lang behalve in de schrijverij ook 
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in de journalistiek, maar als etiquettevoorschrift is dat voor mij een 
novum. Wie kaatst moet de bal verwachten.’17

Minister-president De Jong beantwoordde de Kamervraag van 
Goedhart op 29 juni. Hij had de discussie aanvankelijk als onzinnig 
terzijde geschoven, maar bij nader inzien vond hij als oud-militair 
De Jongs vergelijking met de jaren dertig toch wel ‘leerzaam’. Hij 
onderkende dat de bewapening op onderdelen nog zwakke plekken 
vertoonde alsmede dat de geoefendheid van het legerkorps nog niet 
op het gewenste peil was. Het standpunt van zijn centrumrechtse 
kabinet was dat de ‘noodzaak van de handhaving van een adequate 
verdediging’ buiten kijf stond.18 

De Jong had zijn punt gemaakt, maar wilde er nog een laatste 
woord over kwijt. Hij had de eindredacteur van Achter het Nieuws, 
Herman Wigbold, een paar dagen na zijn defensierede al gevraagd 
of hij zijn visie bij de VaRa mocht toelichten. De afspraak was dat 
hij in de uitzending van vrijdag 26 juni in debat zou gaan met drie 
tegenstanders. Het was niet de eerste keer dat de irritatie tussen de 
beide heren hoog opliep. Wigbold belde de dag voor de uitzending 
af, omdat er geen studioploeg beschikbaar was.19 De Jong was ervan 
overtuigd dat hij werd afgescheept.20 De VaRa-radio had zijn defen-
sierede snerend afgedaan als ‘krijgsgekrijs van de doctor’.21 Bij de 
VaRa spraken ze intern van de ‘affaire met De Jong’. Uit de VaRa-no-
tulen blijkt inderdaad dat Wigbold vond dat De Jongs pleidooi voor 
verhoging van de defensie-uitgaven zo langzamerhand wel voldoen-
de publiciteit had gekregen.22

De Jong belde Van Meekren die meteen zendtijd voor hem in-
ruimde in de eerstvolgende uitzending van zijn nieuwsrubriek aVRO’s 
Televizier.23 De Jong vertelde in de nieuwsrubriek van 30 juni 1970 
dat hij slechts aandacht had willen vragen voor een zaak van nati-
onaal belang. ‘Ik had die discussie graag aan anderen overgelaten. 
Maar als er dan tegenstanders zijn die, soms zonder van je argumen-
tatie kennis te nemen, je motieven verdacht maken, die insinueren 
dat je, in plaats van dingen te zeggen die je als gewoon staatsburger 
meent, spreekbuis bent van allerlei sinistere krachten, dan moet je 
nog maar één keer uit die studeerkamer naar buiten treden.’24 De 
mening van de Groninger polemoloog Hylke Tromp, die de vergelij-
king tussen de situatie van het Nederlandse leger in 1970 en 1940 een 
‘aaneenschakeling van demagogische kreten’ met een ‘manipulatief 
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en onzinnig’ effect had genoemd, verwierp hij als ‘lariekoek’.25 Al dat 
negatieve commentaar van vooral de PvdA bewees eens te meer dat 
hij gelijk had.26 

Eind juni was het tumult over de defensiecrisis weer geluwd. 
Een steekproef onder 1034 Nederlanders wees uit dat 54 procent van 
de geënquêteerden De Jongs rede kende en dat 37 procent van hen 
sterkere strijdkrachten noodzakelijk vond. Van de 46 procent die de 
rede niet hadden opgemerkt, vond slechts 17 procent een versterking 
nodig.27 Ondanks groeiende linkse kritiek had De Jong dus vooral 
indruk gemaakt bij voorstanders. 

Hylke Tromp gaf in Trouw van 26 augustus 1970 een nabrander. 
De Jong zou voor zijn rede waarschijnlijk contact hebben gehad met 
de staatssecretaris van Defensie, de ChU’er J.C.E. Haex.28 In Elsevier 
van 11 juli 1970 had gestaan dat de staatssecretaris op 8 november 
1969 had verklaard dat het Nederlandse leger op drie terreinen te-
kortschoot: reactiesnelheid, vaardigheid en het ontbreken van een 
aantal wapensystemen. Dat kwam opvallend overeen met wat De 
Jong in zijn lezing had gezegd.29

Haex was inderdaad een trouw lezer van Het Koninkrijk. Hij 
schreef De Jong kort nadat het tweede deel op 4 november 1969 was 
uitgekomen, dat ‘het verschijningsmoment bijzonder opportuun 
[was,] speciaal nu zekere huidige tendensen overeenkomst verto-
nen met ontwikkelingen in de jaren dertig’. In april 1970 bedank-
te hij voor het derde deel: ‘Moge uw boekencyclus ertoe bijdragen 
dat degenen die verantwoordelijkheid te dragen hebben gekregen, 
geïnspireerd worden zich dit op de juiste wijze bewust te worden 
en de kracht te vinden consequent daarnaar te handelen.’30 Uit het 
amice-briefje van Haex dat De Jong op 3 september 1970 ontving op 
zijn thuisadres, blijkt dat de heren op vertrouwelijke voet met elkaar 
omgingen: ‘Mijn waardering voor je initiatief is door de tijd nog 
steeds niet verminderd. Met hartelijke groeten, Joop.’31 

Van Nispen tot Pannerden, secretaris-generaal van Algemene 
Zaken, feliciteerde De Jong uitbundig: ‘Merkwaardig die hoge gol-
ven van emoties die je voortreffelijke verhaal over de defensie heeft 
opgejaagd. Je hebt juist door het grote gezag dat je verwierf, kenne-
lijk hard op een zenuw gestoten van de pacifisten […] Het was ook 
de lef van de profeten in het oude joodse volk om onaangename 
dingen te zeggen als men van de koers afweek.’32 In 1988 herinnerde 
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de burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn, eraan dat De Jong 
‘wel heel erg op de rand [had gebalanceerd] met zijn pleidooi voor 
de versterking van de NaVO, omdat hij [de mening van] privéburger 
Lou de Jong koppelde aan het charisma en de autoriteit van dr. L. 
de Jong’.33

De Jong bewees met zijn defensierede ruim een jaar na zijn ver-
trek bij Vrij Nederland dat hij de gevestigde kanalen niet meer nodig 
had om zijn persoonlijke visie in de media uit te dragen. Het was De 
Jong gelukt om op persoonlijke titel de Nederlandse bijdrage aan de 
NaVO tot een landelijk issue te maken.34 Hij diende geen partij of be-
langengroep, maar droeg uitsluitend zijn eigen visie en werk uit. Hij 
verkoos de rol van agitator met een controversiële boodschap boven 
die van genuanceerd debater. In linkse kring werd hij afgedaan als 
exponent van het establishment, terwijl hij in liberale en confessi-
onele kring werd onthaald als medestander.35 De Jong was niet van 
zins nog bij de VaRa-televisie aan te schuiven en zijn verhouding met 
de PvdA was gespannen.

Drie maanden later verlegde De Jong zijn publieke aandacht van 
defensie naar milieudefensie. Na afloop van de 25ste dodenherden-
king van de Stichting Oranjehotel hield De Jong op 12 september 
1970 in het Circusgebouw in Scheveningen een rede getiteld ‘Ons 
leefmilieu op de tweesprong’. Hij bepleitte hierin milieuzorg als 
aparte tak van staatszorg, zoals dat begin negentiende eeuw ook was 
ingevoerd voor onderwijs. Koningin Juliana en prins Bernhard zaten 
op de eerste rij in het publiek.36 De Jong verraste zijn tegenvoeters 
door een onderwerp te steunen dat Provo en de PsP – die volledige 
afbouw van de defensiegelden bepleitten – al jaren op de politieke 
agenda trachtten te krijgen.37 Deze tweede rede ontlokte hoogstens 
wat lauwe reacties. Het werd als nogal potsierlijk afgedaan dat De 
Jong, na zijn controversiële standpunt in juni, nu op de proppen 
kwam met een statement waar eigenlijk niemand tegen kon zijn.38

Het RvO-bestuur had zich gestoord aan de publiciteit die De 
Jong met zijn beide lezingen verwierf. Van Winter en Van der Kooy 
wilden dat hij zich voortaan publiekelijk terughoudender zou op-
stellen over thema’s die buiten de werksfeer lagen. De Jong verweer-
de zich dat hij zijn defensierede daags tevoren in de vergadering had 
aangekondigd en had beargumenteerd dat de inhoud wel degelijk 
met zijn werk te maken had.39 Hij was bereid te overwegen om zich 
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in de toekomst terughoudender op te stellen, maar behield zich het 
recht voor om als staatsburger zijn mening onaangekondigd naar 
buiten te brengen ‘bij controversiële kwesties, met name Israël’.40

Nadat De Jong zich in februari 1969 had teruggetrokken uit de 
schrijvende pers, gaf hij na september 1970 nauwelijks meer pu-
blieke lezingen of televisieoptredens. Incidenteel kwam hij nog wel 
in het nieuws, maar de tijd was voorbij dat hij er van achter zijn 
schrijftafel voor vandaan kwam.41 In september 1971 steunde hij nog 
wel het emotionele appel dat conferencier Wim Kan als oud-kamp-
gevangene van de Birmaspoorweg deed om het privébezoek van de 
Japanse keizer Hirohito aan Nederland te voorkomen. Het keizer-
lijk bezoek vond desondanks doorgang, maar werd door de publieke 
agitatie geen succes.42 

De Jong zei later alleen ‘innerlijk’ aan de kant van Kan te hebben 
gestaan. Vanwege het grote aantal Nederlandse slachtoffers van de 
Japanse bezetting was er een ‘grote gefixeerdheid op de persoon van 
de keizer’ die tijdens de oorlog door zijn volk als een godheid was 
aanbeden. Van overlevenden kon ‘menselijkerwijs nauwelijks wor-
den gevergd hun haat te overwinnen’, al had de keizer aan het eind 
van de oorlog het leven van talloze gedetineerden gered. De Jong 
oordeelde in het elfde deel van Het Koninkrijk (1984) mild over de 
Japanse keizer, die hij ‘op basis van bronnen’ niet als oorlogsmisda-
diger zag.43 Hirohito was in de oorlog ‘een bezorgde monarch [ge-
weest], die handelde op onjuiste adviezen, voor een zaak waarvan hij 
destijds geloofde dat zij juist en edel was’.44 Bij de staatsbegrafenis 
van Hirohitho op 24 februari 1989 leek het De Jong voldoende als 
Nederland een ‘lichte afvaardiging’ stuurde; geen leden van het Ko-
ninklijk Huis, maar een ambassadeur.45

StriJdBAAr Pro-iSrAël

De Jong bleef zich in de media – los van Het Koninkrijk – voor één 
onderwerp inzetten, en dat was Israël. Het mythologische beeld van 
Israël uit de eerste kwarteeuw van zijn bestaan als een klein maar 
dapper land, waaraan De Jong had geappelleerd, raakte na de Zes-
daagse Oorlog van juni 1967 uit de gratie. In de loop van de jaren 
zeventig ontwikkelde zich in Nederland een kritische visie op de 
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complexe Midden-Oostenproblematiek, waar De Jong zich fel tegen 
verzette. Zijn twee oudste zoons wierpen hem thuis wel eens voor de 
voeten dat hij de agressieve Israëlische buitenlandse politiek blinde-
lings bleef verdedigen. Hun vader antwoordde dan kortaf dat Israël 
nu eenmaal veel voor hem betekende.46 

In april 1971 hield De Jong een herdenkingstoespraak in de Hol-
landse Schouwburg voor de Joodse gemeenschap in Nederland. De 
oppermachtige ss had het getto van Warschau bloedig neergeslagen, 
maar de ‘eer en het zelfrespect van het Joodse volk’ waren verdedigd. 
Door de strijdkrachten van Israël in de Onafhankelijkheidsoorlog 
van 1948 en de veldtochten van ’56 en ’67. De Jong bezigde marti-
ale taal over het Israëlisch leger dat ‘de burgers van de Joodse staat 
[heeft] beschermd tegen nieuwe massamoorden, tegen een nieuwe 
massale uitdrijving. Hoezeer geworteld ook in ons eigen land voelen 
wij ons één met [de Joodse staat] en spreken wij hier in Amsterdam 
op deze gedenkdag ons ongeschokt vertrouwen uit in Israëls behoud 
[en] verdere ontwikkeling als democratische gemeenschap.’47 

In 1973 sloot De Jong zich aan bij het Comité van Aanbeveling 
dat geld inzamelde voor het 25-jarig bestaan van de Joodse staat.48 
In een interview sloeg hij een felle toon aan. Ritmisch tikkend met 
zijn vinger op de tafelrand om zijn visie kracht bij te zetten, stelde 
hij dat Arabisch Palestina moest wijken ‘met begrip voor wat dat 
helaas voor de Palestijnen betekent’. Israëls buurstaten dienden het 
Palestijnse vluchtelingenprobleem op te lossen, maar het ontbrak 
hun aan goede wil. ‘De rijke Arabische staten dromen tot op de dag 
van vandaag alleen maar van het moment dat ze alle Joden weer de 
zee in kunnen drijven. De overgebleven joden’ die na ‘Hitlers vrese-
lijke dromen’ geen illusies meer koesterden, ‘willen dit niet opnieuw 
meemaken’ en hadden zich uit ‘louter lijfsbehoud’ tot de tanden toe 
bewapend.49 

Vanaf 1972 dreigde president Sadat van Egypte de territoriale 
patstelling, die in 1967 was ontstaan, te doorbreken met een cor-
rigerende militaire actie zonder zijn rivaal te willen verslaan. Die 
verrassingsaanval kwam op 6 oktober 1973 aan de vooravond van 
Yom Kipur, ‘de heiligste dag van het jaar voor gelovige joden, ver-
gelijkbaar met de christelijke kerstviering’, legde De Jong uit. Israël 
sloeg de Egyptisch-Syrische aanval af, maar ontruimde daarna uit 
nationale veiligheidsoverwegingen de aan beide Arabische buurlan-
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den grenzende Sinaïwoestijn en een deel van de Golanhoogvlakte.50

De Nederlandse regering keurde de agressie van Egypte en Syrië 
direct af. In het spoeddebat in de Tweede Kamer zei aRP-voorman 
Willem Aantjes dat ‘ons hart bij de Israëli’s ligt’, net als in 1967. Pv-
dA-fractieleider Ed van Thijn beaamde dit. De olieproducerende 
Arabische staten toonden hun macht door hun olieleveranties aan 
het Westen afhankelijk te stellen van de mate waarin Israël werd ge-
steund. Eind oktober werd Nederland gekapitteld als pro-Israëlisch 
bastion in Europa. Het was een van de weinige landen die een volle-
dige olieboycot kreeg aangezegd.51

De regering-Den Uyl nam elke schijn van een pro-Israëlische 
opstelling weg door zich onpartijdig in het Arabisch-Israëlisch con-
flict op te stellen. De minister van Buitenlandse Zaken, Max van der 
Stoel, schaarde zich achter de gemeenschappelijke verklaring van de 
EEG van 6 november 1973 waarin de negen lidstaten bekrachtigden 
dat de VN-resolutie 242 van zes jaar eerder richtlijn was in hun Mid-
den-Oostenpolitiek, dat Israël zich diende terug te te trekken uit de 
bezette gebieden en de ‘legitieme rechten van de Palestijnen’ in de 
vredesregelingen moest onderschrijven. Daarbij erkende de Neder-
landse regering voor het eerst dat de Palestijnse vluchtelingenpro-
blematiek niet alleen van humanitaire, maar ook van politieke aard 
was.52 

De Jong ergerde zich er al jaren aan dat de PvdA ‘teveel de Ara-
bische kant opging’.53 Economische overwegingen dienden volgens 
hem geen enkele rol te spelen in de solidariteit met Israël, zoals een 
maand eerder nog nadrukkelijk was uitgesproken door de regering, 
met steun van vrijwel alle politieke partijen in de Tweede Kamer.54 
De Jongs verontwaardiging sloeg om in woede toen Van der Stoel 
in de pers beweerde dat de regering met het ondertekenen van de 
EEG-verklaring haar standpunt niet had veranderd: ‘Alles wat ze al 
eerder heeft verklaard, zit in deze gemeenschappelijke verklaring 
verwerkt’, beargumenteerde de minister van Buitenlandse Zaken.55 

Nog diezelfde dag klom De Jong in de pen. In een vlammend 
betoog bestreed hij de morele onoprechtheid van zijn partijgenoot. 
Hij publiceerde zijn open brief aan Van der Stoel een dag later in Het 
Parool. Diens Brusselse verklaring was een ‘trap in de rug’ van Israël, 
die deed denken aan München 1938.56 Israël was in de steek gelaten 
door de Verenigde Naties en Europa kon de ereschuld aan de uitge-
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roeide zes miljoen Joden inlossen door bescherming te bieden aan de 
‘enige welvarende en democratische staat in het Midden-Oosten’ die 
een veilig tehuis was voor het Joodse volk. In plaats daarvan boog 
Nederland voor feodale Arabische heersers, die ‘elkaar het licht in 
de ogen niet gunnen’. De regering liet zich chanteren door onver-
zoenlijke vijanden, ‘verenigd in die ene doelstelling: de vernietiging 
van de staat Israël’. Waarom erkende de bewindsman niet gewoon 
dat onze koers was veranderd ‘op grond ener nuchtere Realpolitik’?57

De Jong was niet de enige die vond dat de regering een knieval 
maakte voor de Arabische economische oliemacht, maar zijn klare 
taal klonk wel het meest retorisch.58 Hij ontving tientallen adhesie-
betuigingen van onder meer prof. Isaac Kisch, de arts Eli Cohen en 
De Jongs politieke vriend, oud-premier P.S. Gerbrandy.59 Tegenstan-
ders vonden daarentegen dat De Jong reactionaire taal uitstootte en 
gematigde Arabische krachten over een kam scheerde met extremis-
me. Volkskrant-columnist Jan Blokker had ‘nog nooit zo’n onweten-
schappelijke kletsmeierbrief ’ gelezen.60 

Hoofdredacteur van de Haagse Post Brugsma, die als verzets-
held langdurige internering in nazi-Duitsland had overleefd, trok 
hiertegen fel van leer.61 Hoe waagde het ‘orakel’ de ‘begenadigde 
opperrechter uit te hangen’ en zijn partijgenoot Van der Stoel, die 
zich gewetensvol opstelde, impliciet af te schilderen als ‘leugenaar, 
huichelaar, renegaat en lafaard’. Gelukkig paste de minister van 
Buitenlandse Zaken niet in ‘de stompzinnige door dik-en-dun-pal-
achter-right-or-wrong-my-Israël-categorie’. De Jong bleef redeneren 
in de trant van het pro-Israëlbeleid van voormalig minister Luns, 
ook al zou Nederland in een ‘koud en dodelijk isolement’ worden 
gedreven. Brugsma vreesde dat De Jong ‘noodgedwongen [zo]veel 
nazilectuur had moeten doornemen, dat er zulke goebelliaanse fra-
seringen als “ereschuld van Europa”, zo’n Blut und boden-mythe als 
“Israël een veilig tehuis voor het joodse volk” worden gebruikt’. Het 
was bepaald geen groot verlies dat De Jong voor het progressieve 
kamp verloren was gaan.62

De Jong, die als journalist altijd bedreven was geweest de stille 
mening van de meerderheid van de bevolking te verwoorden, begon 
die positie nog voor het midden van de jaren zeventig op het punt 
van Israël te verliezen. Volgens NIPO-cijfers uit november 1973 kon-
den vier op de tien Nederlanders zich vinden in De Jongs pro-Isra-
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elische standpunt, maar dat aantal slinkte snel.63 De nuchtere op-
stelling van Van der Stoel, die een evenwicht zocht tussen behoud 
van waardigheid en Nederlandse belangen, vond draagvlak bij de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking.64 De minister wist dat 
De Jongs contacten in de PvdA ‘vergaand verschraald’ waren. Diens 
open brief werd niet in de ministerraad besproken. Dat was wel ge-
bruikelijk bij georganiseerde belangengroepen, maar niet bij een-
mansacties.65 Van der Stoel liet de persoonlijke aanval van De Jong 
van zich afglijden.66

De Jong uitte zich een jaar later in het Nieuw Israëlitisch Weekblad 
idolaat over het heilige land. ‘Israël heeft een nieuw type jood doen 
ontstaan. De jood van vroeger [kende] de realiteit van een altijd tot 
in bepaalde mate vijandige omgeving. Men nam een zekere onder-
danigheid aan, omdat men als deel van een vaak vervolgde minder-
heid geen andere oplossing wist. Israël heeft een nieuw gevoel van 
waardigheid gegeven, dat niet meer weg te schrappen valt.’67 De 
Jong had als adolescent voor de oorlog afstand gedaan van het socia-
listisch geloof in de creatie van een nieuwe mens, maar als zestigjari-
ge toonde hij zich welhaast filosemiet.

Een maand later formeerde hij een pressiegroep met een zestal po-
litiek sympathisanten om de gespannen internationale situatie rond 
Israël te bespreken.68 Connie Patijn, Ernst van der Beugel en Wim 
Thomassen waren PvdA-politici van de rechtervleugel. Daarnaast 
betrok hij de auteur Simon Carmiggelt, de voormalige ChU-poli-
ticus en advocaat mr. Ynso Scholten en de aalmoezenier mgr. A.C. 
Ramselaar bij dit kleine comité. De Jong nodigde verder VaRa-voor-
zitter en PvdA-senator André Kloos uit om zitting te nemen in dit 
gezelschap. Deze bedankte echter voor de eer, nadat hij eerst met de 
minister-president – Den Uyl – had gesproken over De Jongs uitno-
diging. Den Uyl had laten weten het regeringsstandpunt niet onder 
invloed van extraparlementaire druk te zullen bijstellen, maar Kloos 
mocht overbrengen dat De Jong uiteraard welkom was om als ge-
committeerde van het groepje op het Torentje te komen praten. De 
Jong wist dat Den Uyl ‘binnenskamers een warm vriend van Israël’ 
was, maar wees de geste af.69 Het was hem er niet om te doen een 
dialoog met partijgenoten aan te gaan, maar om maatschappelijke 
steun voor Israël te mobiliseren.70 Eind 1976 zei De Jong dat hij ‘best 
bereid’ was geweest zijn meningsverschil met Van der Stoel uit te 
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praten, maar ‘er niets op [had] gehoord’.71 Hij vermeldde niet dat 
hij de uitnodiging van premier Den Uyl naast zich had neergelegd.

De Jong stelde namens het kleine comité een verklaring op die 
naar meer dan honderd bekende mensen uit het openbare en cul-
turele leven werd gestuurd. Ter informatie zond hij de ambassadeur 
van Israël, Hanan Bar-On, een kopie van de tekst plus een lijst van 
degenen die benaderd waren, zodat de Israëlische ambassade in staat 
was na te gaan wie de verklaring uiteindelijk wel en niet had onder-
tekend.72 Vrijwel alle politici zagen af van ondertekening, omdat zij 
geen apart standpunt wilden verdedigen naast de partij of organisa-
tie die zij vertegenwoordigen.73 Niettemin schreven allen De Jong, 
vrijwel zonder uitzondering, dat zij zich met de ditmaal genuanceer-
de tekst konden verenigen.74 Dat gold niet voor Van der Stoels op-
volger Piet Dankert, die als PvdA-buitenlandsecretaris vond dat De 
Jong de indruk wekte alsof Nederland Israël in de steek liet.75 

Vrijdag 29 november 1974 verscheen de adhesiebetuiging van ‘de 
honderd prominenten’ (vermeld met titulatuur, maar zonder func-
tieaanduiding) in de krant.76 Er werd gewaarschuwd voor het Ara-
bisch extremisme, dat door de regeringen van West-Europa in ver-
schillende gradaties in de kaart was gespeeld door zich van Israël te 
distantiëren. De ‘publieke opinie, de volksvertegenwoordiging en de 
regering’ werden opgeroepen het ‘recht op nationale zelfstandigheid 
van elk volk’, dus ook van Israël, te erkennen. Nederland en andere 
regeringen van West-Europa dienden hun houding tegenover Israël 
te herzien. De PLO kon pas worden aanvaard als ze de vernietiging 
van de staat Israël uit haar beginselprogramma schrapte. Ditmaal 
had De Jong de Holocaust in veel diplomatieker woorden opge-
voerd. Israël werd ‘met ondergang bedreigd’, terwijl ‘het joodse volk 
in de tweede wereldoorlog door een onmetelijke catastrofe [was] 
getroffen’. Voorkomen moest worden dat ‘de wereld verder afglijdt 
naar een toestand waarin zich een nieuwe catastrofe zou kunnen vol-
trekken’.77 Het bleef bij dit eenmalige nieuwssignaal.78 

Anderhalf jaar later genereerde De Jong voor de laatste maal pu-
bliciteit ten gunste van Israël. Aanleiding was een Frans vliegtuig 
met bestemming Tel Aviv dat eind juni 1976 was gekaapt door ter-
roristen van de Rote Armee Fraktion (RaF) en van het Volksfront 
Bevrijding Palestina (PFLP).79 Bij een tussenlanding op het vliegveld 
van Entebbe in Oeganda werden de niet-Joodse passagiers vrijgela-
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ten. In de nacht van 3 op 4 juli 1976, de zesde dag van de gijzeling, 
bevrijdden Israëlische commando’s de 103 Joodse gegijzelden. De 
Jong riep de regering namens het kleine comité (dat er niet apart 
voor bijeenkwam) publiekelijk op Israël te steunen. In tros Aktua 
van 5 juli zwaaide hij Israëls optreden alle lof toe: ‘Wat jullie ge-
waagd en gepresteerd hebben, dat is ons uit het hart gegrepen.’ De 
Jong sprak namens ‘tallozen die vinden dat de mensen in Israël er 
recht op hebben te weten dat wij in Nederland met bewondering 
en dankbaarheid’ naar de reddingsoperatie van de Israëlische strijd-
krachten hebben gekeken. Hij vroeg de kijkers om de ‘bevriende 
natie’ met een donatie ‘terzijde te staan bij de handhaving van de 
rechtsorde tegen terroristische afpersing’.80 Zijn inderhaast opge-
richte ‘Collectieve Israël Actie’ leverde de ongelukkige afkorting CIa 
op. Niettemin haalde De Jong met zijn eenmalige oproep voor ‘mo-
rele steun’ binnen een week een miljoen gulden binnen. Hij garan-
deerde dat het geld niet was bestemd voor wapenaankopen, maar 
voor maatschappelijke, politionele en humanitaire doeleinden.81 De 
volgende dag schreef hij zijn politieke vriend Ernst van der Beugel 
dat hij tegen de Israëlische ambassadeur, Hanan Bar-On, telefonisch 
zijn waardering had uitgesproken dat ons land Israël in de Verenigde 
Naties ferm steunde.82

Op 23 januari 1978 kregen drie afgevaardigden van het kleine 
pro-Israël-comité belet bij de VVD-minister van Buitenlandse Zaken 
Chris van der Klauw van het eerste kabinet-Van Agt. Deze ongebrui-
kelijke demarche van Loe de Jong, Connie Patijn en Ynso Scholten, 
die op 22 november 1977 ten huize van Ernst van den Beugel in Den 
Haag en petit comité bijeen waren gekomen, was De Jongs laatste 
publieke actie voor Israël.83 Hij benadrukte het ‘fundamentele gelijk’ 
van Israël en het belang om de ‘interne discussie in Israël in het juiste 
spoor’ te houden. Inmiddels had hij weer vertrouwen in de houding 
van de Verenigde Naties. De Jong onderschreef het Nederlandse 
standpunt dat de VN-resolutie 242 uitgangspunt hoort te zijn bij de 
vredesregeling, maar hamerde erop dat de PLO geen gesprekspartner 
was zolang deze de vernietiging van Israël nastreefde.84 Steun voor 
Israël leek met dit sinds een maand aangetreden rechtse centrumka-
binet vanzelfsprekender. Een jaar later tekende Egypte een vredes-
verdrag met Israël en verminderde de internationale spanning.

De Jong bleef zijn leven lang jaarlijks fors doneren aan Israël.85 
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Toen het Joods Historisch Museum (jhM) in 1987 verhuisde van het 
Amsterdamse Waaggebouw naar de Nieuwe Amstelstraat, was De 
Jong bereid zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling.86 Na 
enkele jaren werd dit gezelschap wegens gebrek aan daadwerkelijke 
steun weer ontbonden. De Jong was van hen het minst betrokken 
geweest bij het uitdragen van de Joodse cultuur.87 De Israëlische 
staat lag hem na aan het hart, maar hij had geen affiniteit met het 
Jodendom.88

een eigentiJdS imAgo

De Jongs mening over Israël was echter nauwelijks van belang voor 
zijn bekendheid als auteur van Het Koninkrijk. In de jaren vijftig en 
zestig genoot hij een gezaghebbende reputatie een bevlogen en dege-
lijk historicus te zijn, maar deze bekendheid leek in de gepolariseer-
de jaren zeventig om te slaan naar een van een ouderwetse, belerende 
kamergeleerde. De Jong voorkwam dat deze negatieve connotatie de 
overhand zou krijgen door aansluiting te vinden bij de ‘Nieuwe Tijd’ 
van zelfexpressie en talkshows, zoals de historici Henri Beunders en 
Jo Tollebeek uiteen hebben gezet.89 De ongenaakbare oorlogshisto-
ricus liet zich – althans deels – kennen als een feilbaar mens. De 
Jong mat zich een eigentijds imago aan waarin zijn persoonlijkheid 
en levenswerk op een heel aansprekende en overtuigende manier in 
elkaars verlengde kwamen te liggen.

Deze ontwikkeling werd in gang gezet door Ischa Meijer die hem 
in een interview in de Haagse Post van 15 december 1973 portretteer-
de als een boeiende man. De interviewer toonde onverholen waar-
dering voor dr. L. de Jong die tot dan toe was afgeschilderd als een 
ambitieuze en gedisciplineerde, maar tegelijkertijd een saai en nogal 
gewichtig doende figuur.90 Meijer schreef daarentegen over een ‘ui-
termate hartelijke’ en ‘charmante man’ die grote persoonlijke proble-
men had overwonnen, gedecideerd was over zijn levensbestemming 
en onverstoord aan zijn levenswerk schreef. Loe de Jong leed een 
ontspannen en boeiend privéleven met ‘veel wandelen, schaken en 
luisteren naar muziek’.91 De lezer zou begrijpen dat diens eigenzin-
nigheid te verklaren was uit zijn getroebleerde levensverhaal, waar-
door hij begin jaren vijftig in psychoanalyse was gegaan. Meijers ar-
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tikel is doorspekt met therapeutische termen als ‘psychische energie’, 
‘jeugdneurose’, ‘rivaliteitgevoelens’ (met zijn tweelingbroer), ‘weer-
standen’ en ‘losmakingproces’.

Deze jonge journalist was de zoon van Liesje Voet en Jaap Meijer, 
Loe’s oud-studiegenoot die in 1948 kortstondig de RvO-monografie 
over de Jodenvervolging onder zijn hoede had. Het was een daad 
van verzet geweest dat zijn ouders hun in 1943 geboren zoon Ischa 
hadden genoemd. Zijn voornaam is een samentrekking van Israël 
Chajjiem, Hebreeuws voor ‘het Joodse volk leeft’.92 Het jonge gezin 
belandde vier maanden na zijn geboorte via doorgangskamp Wester-
bork in Sternlager Bergen-Belsen waar het pas na een lange veertien 
maanden was bevrijd. Loe de Jong had de tweejarig Ischa, een leef-
tijdgenoot van zijn zoon Thijs en neef Daan, kort na de oorlog voor 
het eerst gezien. Zijn ouders hadden hem ingeprent dat hij dankbaar 
moest zijn dat ze hem door de verschrikkelijke kamptijd hadden 
gesleurd. Ischa had hun op zijn 30ste keerde de rug toegekeerd en 
kwam in diezelfde tijd een paar keer over de vloer bij Loe de Jong 
aan de Spiegelgracht. Hij vroeg hem honderduit over zijn hoogbe-
gaafde oom Ies Voet, de oudste broer van zijn moeder, die een jaar 
eerder was geboren dan Loe.93 

Zijn gastheer vertelde dat Ies, die ‘boven alle jongens uitstak’, 
een ‘heel goede jeugdvriend’ was geweest.94 De familie Voet was in 
1925 aan de Amsteldijk komen wonen op nummer 99-II, drie hui-
zen verwijderd van de familie De Jong.95 Loe’s vader had zijn vader, 
Ies (Herman Isodore) Voet sr., gekend als bekend Bondsbestuurder 
van de aNDb. Loe had Ies meegemaakt als lid van de zionistische 
arbeidersbeweging Poalé Zion waar deze zich onvoorwaardelijk had 
ingezet voor de Spaanse Republiek. Ies was een jaar eerder dan Sally 
gaan studeren en had zijn artsendiploma nog sneller behaald dan 
zijn briljante tweelingbroer.96 

Kort na zijn afstuderen was de 25-jarige Ies Voet op vakantie ge-
gaan naar Parijs. Van daaruit was hij via de Franse communistische 
partij en, zonder dit aan te kondigigen aan het thuisfront, doorge-
reisd naar Spanje om aan de zijde van de Republikeinen tegen gene-
raal Franco te strijden. Ook Loe de Jong had in zijn studietijd meer-
maals solidariteit betoont. Toen Propria Cures in de periode mei tot 
november 1938 de actie ‘Hulp aan Spanje’ had gevoerd, hadden Loe 
en Sally ieder een bedrag van rond de tien gulden gedoneerd.97 Het 
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gezin Voet was echter duidelijk geworden dan hun zoon was gesneu-
veld onder onbekende omstandigheden, waarschijnlijk op 31 maart 
1938. Het had zich daarop in diepe rouw gedompeld en er met nie-
mand over gesproken. Loe had pas kort na de Tweede Wereldoorlog 
over de dood van Ies vernomen.98

Ischa’s moeder had diens tragische verhaal tot vervelens toe op-
gedist, maar steeds zonder deze achtergrondinformatie. Het deed 
Ischa goed dat Loe zijn vader een ‘opgewonden standje’ vond, een 
‘heel onredelijk’ type die op het instituut ook wel een ‘gettojood’ was 
genoemd.99 Ischa hoorde maar al te graag dat oom Ies ‘slim, koppig, 
temperamentvol en gehaast’ was geweest. Die karakterisering was de 
bevestiging dat hij op zijn oom leek. Zijn identificatie met oom Ies 
deed hem veronderstellen dat deze thuis, net als hijzelf, een gebrek 
aan vertrouwen had gekregen.100

De Jong was op zijn ‘jeugdige vriend’ gesteld al zag hij hem 
zelden.101 Het persoonlijke en het zakelijke waren van meet af aan 
verweven in hun vertrouwensband. Ischa genoot niet alleen van de 
verhalen van Loe over zijn Joodse familieverleden, maar ook over 
de bezettingsgeschiedenis. Hij had voornamelijk Romein, Rogier en 
Geyl gelezen, historici die De Jong persoonlijk kende. Meijer door-
liep in die tijd een psychoanalytische behandeling bij de Amster-
damse psychiater Louis Tas, waarbij tweedegeneratie-Holocaustpro-
blematiek een belangrijk thema was. Ischa en Loe zullen ervaringen 
over hun beider psychoanalyse hebben uitgewisseld. Ischa vond in 
de dertig jaar oudere Loe althans kortstondig een voorbeeldfiguur, 
terwijl Loe de interviews van Ischa bijzonder goed vond, evenals de 
shows en cabaretvoorstellingen die hij later zou geven.102 De twee 
vonden elkaar begin jaren zeventig in een psychoanalytisch getinte 
redeneertrant. Ischa maakte het tot zijn handelsmerk en verweefde 
psychoanalytische inzichten in zijn interviewtechniek. Hij maakte 
furore als ‘bijtertje’ die scherpe en confronterende vragen stelde en 
de geïnterviewde in het beeld drong dat hij zich tevoren van de per-
soon had gevormd.103

Collega’s, kennissen en intimi stonden versteld van wat zij lazen 
over De Jongs verleden in Meijers artikel. Er kwamen ervaringen 
in voor waarover hij nog nooit had gerept. Van Winter sprak in het 
directieoverleg schande over de interviewer die het privéleven van 
de directeur van het RvO ongepast uitspon, maar De Jong zei af-
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gemeten dat de interviewer eenvoudigweg had geregistreerd wat hij 
hem zelf had verteld.104 Hij merkte dat hij hoge ogen gooide met zijn 
persoonlijk ontboezemingen. Zijn motieven om zijn levenswerk te 
schrijven, pasten in de tijdgeest en wekten ontzag voor Het Konink-
rijk.105

Brugsma had De Jongs visie op de oorlog grondig bestreden en 
diens blinde adoratie voor Israël gehekeld. Als eindredacteur van de 
Haagse Post had hij echter toegestemd dit interview van Ischa Meijer 
te plaatsen. Nu biechtte hij zowaar op dat zijn typering van De Jong 
als ‘rijksbureauvooroorlogsdocumentatietelevisiekwezel’ uit De Gids 
van mei 1965 was voortgekomen uit een woedende aanval die ‘mis-
schien wel een gevolg van [zijn eigen] KZ [concentratiekamp]-syn-
droom’ was geweest.106 Hij zag in dat De Jong wel degelijk een 
interessante man was en nodigde hem uit voor zijn NOs-televisiepro-
gramma Bellevue.107 De schrijvende pers prees zijn één uur durende 
gesprek dat op 14 april 1974 werd uitgezonden een van de ‘beste te-
levisie-interviews ever’. De Jong sprak over zijn door de nazi’s ver-
moorde tweelingbroer ‘met een eerlijkheid die soms bijna pijnlijk 
was’.108 Brugsma was erin geslaagd om De Jong het masker te laten 
afleggen van een ‘emotieloos, onbetrokken, academische koele kik-
ker’.109 Televisiekijkend Nederland wist nu werkelijk wie de persoon 
achter de bekende oorlogshistoricus was. 

Zelfs Vrij Nederland wilde niet meer achterblijven om de onbe-
kende identiteit van De Jong te achterhalen. Hoofdredacteur Rinus 
Ferdinandusse en zijn rechterhand Joop van Thijn die hun voorma-
lige collega de tent uit hadden gejaagd, vroegen Bibeb hem te por-
tretteren. Ze kende hem sinds de jaren vijftig als oud-collega bij Vrij 
Nederland.110 Elisabeth Maria Lampe-Soutberg genoot vermaard-
heid als nestrix van het portretterende diepte-interview, en De Jong 
maakte van zijn hart geen moordkuil. Hij hoopte dat zijn ‘relatieve 
bekendheid ertoe zou kunnen bijdragen de mensen ervan te over-
tuigen dat [psychotherapie] niet iets is waarvoor je je moet generen’. 
Ook dit interview maakte indruk, al wist Bibeb er niet eens veel toe 
te voegen aan wat Meijer drie jaar eerder had geschreven. Oud zeer 
was er ook. De Jong sneerde dat de hoofdredactie van Vrij Nederland 
‘volkomen tekort schoot […] in zijn voorlichtende taak’ en sprak 
zijn afschuw uit over die schaamteloos geplaatste seksadvertenties. 
‘En dat in een oud-illegaal blad!’111
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De Jongs nieuwe imago als gewetensvol, doorleefd en modern 
man kwam het beste uit de verf in de talkshow van de gevierde  
VaRa-presentatrice Sonja Barend op 22 januari 1977.112 Haar pro-
gramma Sonja op zaterdag behaalde steevast hoge kijkcijfers. De 
presentatrice stelde haar gasten op hun gemak, waardoor ze sym-
pathiek overkwamen. Bekende Nederlanders praatten als gewone 
mensen met haar over dagelijkse dingen. In december had ze de vi-
olist Herman Krebbers ontvangen en na De Jong volgde op 16 april 
demissionair minister-president Joop den Uyl.113 Er is beweerd dat 
de PvdA-lijsstrekker zijn electorale overwinning bij de Kamerverkie-
zingen van 25 mei 1977 te danken heeft gehad aan zijn ontspannen 
optreden bij Sonja.114 

Toen Barend De Jong benaderde voor haar televisieprogramma, 
stemde hij in op één voorwaarde: hij wilde haar eerst beter leren 
kennen voordat de televisiepresentatrice zich in zijn leven mocht 
verdiepen. Zo’n charmante uitnodiging had ze niet eerder in haar 
carrière meegemaakt. Tijdens hun kennismakingsgesprek op zijn 
kantoor vertelde ze dat haar Joodse vader in 1942 was gedeporteerd. 
Haar moeder wist geen details over zijn dood. De Jong trok bij het 
internationale Rode Kruis na dat haar vader was omgebracht in 
Ausch witz. Hij bracht de uitkeringsaanvraag voor haar moeder, die 
oorlogsweduwe was, in orde bij de Stichting 1940-1945 vergezeld van 
een persoonlijk referentiebriefje.115

Ischa Meijer kondigde in de vara-gids alvast aan dat De Jong 
zijn autoriteit in het televisieprogramma van Sonja Barend wilde af-
breken. Hij was van plan zich te ‘ontmythologiseren’; op elk punt 
‘dat ervoor in aanmerking komt, moet ik af kunnen gaan’, stelde De 
Jong in het vooruitzicht. Zijn ‘ernstige imago-naar-buiten-toe’ was 
een gevolg van zijn werk. Meijer kondigde aan dat De Jong over zijn 
eigen gevoelsleven sprak met dezelfde nuchtere ontleding waarin hij 
zijn boeken schreef. De kijkers mochten alvast weten dat hij bereid 
was daar heel ver in te gaan zolang het zijn instituut niet wezenlijke 
zou schaden.116

De Jong ontving van de VaRa een honorarium van f 3000,- voor 
zijn televisieoptreden in de Meerpaal in Dronten, inclusief de ge-
nerale repetitie op de voorafgaande dag.117 Daar vroeg hij Barend of 
hij kort voor de opnamen filmbeelden van Charlie Chaplin mocht 
bekijken.118 Als kleine jongen had hij alle slapsticks in cinema Tus-
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chinski gezien. Hij moest er altijd van schaterlachen en dat hielp 
ontspannen voor de camera te verschijnen.119 Tijdens de opnamen 
grapte De Jong olijk dat Voorspel ooit in de etalage van een seks-
winkel had gelegen. Daarmee gaf hij een nieuwe draai aan een oude 
grap waarin hij juist heel serieus was afgeschilderd.120 Toen dit eerste 
deel van Het Koninkrijk in februari 1969 was verscheen, woedde er 
een maatschappelijke discussie of porno clandestien moest blijven of 
openlijk mocht worden geëtaleerd. Voorstanders van porno schert-
sten dat dit een achterhaalde discussie was sinds De Jongs Voorspel in 
de etalage van alle boekhandels had gelegen.121

De interviewster als haar gast verstond zijn vak als televisieper-
soonlijkheid. Vijfenveertig jaar nadat De Jong was bekroond met de 
zilveren Nipkowschijf voor De Bezetting, ontving Barend diezelfde 
prijs voor haar gehele oeuvre.122 De enkele keren dat zij elkaar in 
cultureel Amsterdam troffen, gedroeg De Jong zich voorkomend en 
charmant.123 De waardering voor deze uitzending van Sonja op za-
terdag was groot en De Jong zou daarna nog twee keer te gast zijn 
in haar talkshow. Hij was zeer ingetogen over zijn optreden. Dat 
het een VaRa-productie was, had hem niets uitgemaakt; het was een 
amusementsprogramma zonder serieuze inhoudelijke pretenties.124 
De kijker had een bN’er gezien die wist te relativeren en te ontspan-
nen. Echte kenners wisten dat deze extraverte mediafiguur niet zon-
der meer samenviel met de introverte man die maar weinig over zijn 
gevoelens sprak. ‘Kejijtoneelspele!’ schreeuwde een Amsterdammer 
hem op straat na.125

SuBlimAtie AlS conStructie

Wat De Jong begin jaren vijftig op de divan benoemde en door-
maakte, is alleen bekend door wat hij daar als oud-cliënt zelf over 
naar buiten heeft gebracht. Andere bronnen over zijn psychoanaly-
tische behandeling zijn er niet. De kwetsbare analysant weet dat de 
analyticus gebonden is aan zijn beroepsgeheim. Van der Waals was 
spoedig na de beëindiging van De Jongs behandeling naar de Ver-
enigde Staten vertrokken en overleed begin 1974, een maand na het 
verschijnen van Meijers interview met De Jong. Hoogstwaarschijn-
lijk heeft Van der Waals, net als Freud, geen aantekeningen bijge-
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houden tijdens zijn therapiesessies. Er is dus geen patiëntendossier 
en De Jong heeft geen dagboek bij gehouden. Er bestaat alleen het 
verhaal over de psychoanalyse zoals journalisten dit hebben opgete-
kend uit de mond van hun geïnterviewde, én het hoofdstuk dat De 
Jong in Herinneringen ii aan zijn analyse wijdde.

Loe de Jong vertelde Ischa Meijer in december 1973 in een sleu-
telpassage:

Ik rouw niet, ik zou haast zeggen: integendeel. Ik wil mijn ver-
driet omzetten in geestelijke spankracht, energie. Mijn werk is de 
wijze waarop ik het mede verwerk. Er zijn absoluut geen gevoe-
lens van schuld. Gewoon: de gevoelens van verdriet, van veront-
waardiging om wat gebeurd is in die tijd, liggen aan de basis van 
alles wat je ermee doet en vormen, au fond, de bron van de psy-
chische energie waarmee je dit werk doet. Dat zegt niets van de 
resultaten: die bewerkstellig je met je verstand, niet met je gevoel. 

Het schrijven van Het Koninkrijk werkte als balsem op zijn ziel, want 
‘wat met deze mensen gebeurd is, die gedeporteerd zijn, dat is onver-
werkbaar’.126 

Sindsdien droeg De Jong zijn levenswerk in de media uit als ‘su-
blimatiesprong’.127 Hij had in zijn psychoanalyse het onverwerkbare 
verdriet over zijn uitgeroeide familieleden onder ogen gezien en ge-
leerd te luisteren naar zijn diepe verlangen te promoveren. ‘Die hele 
innerlijk verwarring, met tal van factoren die me remde, daar ben 
ik me bewust van geworden en ik heb toen besloten in die analyse 
me met de geschiedenis van de oorlog bezig te houden.’128 ‘Boven-
op mijn kwetsbaarheid groeide een persoon die vasthield aan zijn 
wetenschappelijke conclusies.’129 Dit nieuwe constructieve levenspad 
was binnen enkele jaren bekroond met de opdracht voor het Hoofd-
werk. Levenswerk en levensbestemming vielen samen.130 Bij de ver-
schijning van Herinneringen i benadrukte De Jong nog eens: ‘Als ik 
die analyse niet had gehad, had ik nooit aan de geschiedschrijving 
van de Tweede Wereldoorlog kunnen beginnen.’131 

Zijn niet te verwerken verdriet boorde een onverzettelijke strijd-
vaardigheid aan. ‘Ik heb vaak mijn werk ervaren als een voortgezette 
poging om precies te weten hoe de zaak in elkaar gezeten heeft, dat 
voor mezelf uit te zoeken.’132 Hij wilde de redenen waarom zijn fami-
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lieleden waren vermoord tot in alle finesses doorgronden en de volle 
waarheid hierover onbarmhartig aan het licht te brengen. Daarmee 
verplichtte hij zich het lot van alle slachtoffers van de verwoesten-
de oorlog te beschrijven. Zijn politiek-moreel oordeel als historicus 
werd gevoed door dit rechtvaardigheidsstreven. ‘Verdriet en over-
zicht zijn geen tegenstelling.’ Loe de Jong beheerste zijn emoties op 
een rationeel afgewogen manier. ‘Mijn werk is gedragen door een 
emotionele onderstroom, mijn persoonlijk verdriet durf ik uit te 
leven.’133 De subjectiviteit van zijn geschiedverhaal vond zijn pen-
dant in zijn subjectieve levensverhaal.

Bleef De Jong zijn verdriet de baas dankzij de ijzeren greep op zijn 
onderzoeksobject? Het is goed mogelijk dat het zo heeft gewerkt. 
Soms braken emoties door en werd hij overmand door een onbe-
daarlijke huilaanval die enkele minuten aanhield. In 1977 schreef 
hij deel 8 over de concentratiekampen terwijl de tranen over zijn 
wangen liepen.134 De passages over Auschwitz waren ‘misschien […] 
wel de moeilijkste bladzijden geweest uit het hele werk’.135 Hij kana-
liseerde zijn hartzeer en maakte zich geen illusie dat er verlichting of 
troost in het verschiet lag. Lijden maakt deel uit van het leven. Zijn 
uitspraken kunnen overtuigend en authentiek hebben geklonken, 
maar de geïnterviewde was geclausuleerd openhartig was. De subli-
matiethese is immers het enige resultaat waar hij in de jaren zeventig 
publiekelijk over sprak als het ging om zijn emotionele bewustwor-
dingsproces tijdens zijn psychoanalyse. 

De Jong gaf de uitvoerigste beschrijving van zijn psychoanaly-
se in het tweede deel van zijn autobiografie. Het verscheen in 1996 
toen hij 82 jaar oud was.136 Zijn vrouw Liesbeth was zestien jaar 
eerder overleden. Hij voelde zich niet meer bezwaard zijn echtelij-
ke ontrouw op te biechten toen zijn vrouw had gewild dat hij in 
psychoanalyse ging. In 1976 had hij Bibeb, niet geheel bezijden de 
waarheid, nog verteld dat hij hiertoe was gekomen omdat hij zich zo 
‘geforceerd zelfverzekerd’ gedroeg.137 In Herinneringen is echter niets 
te lezen over hoe zijn psychoanalyse had bijgedragen aan het verbe-
teren van zijn huwelijk. Het illustreert hoe selectief De Jong over 
zijn persoonlijk leven schreef. 

Verondersteld mag worden dat het in de jaren zestig gezagheb-
bende standaardwerk Nederlands handboek der psychiatrie, waarin 
Van der Waals de sublimatietheorie uiteenzette in de oorspronkelij-
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ke freudiaanse betekenis, overeenstemt met de manier waarop zijn 
cliënt De Jong dit in zijn psychotherapie had toegepast op zijn eigen 
leven.138 Aan de basis van de psychoanalytische theorie ligt het in 
1923 door Freud uitgewerkte model van het Es-Ego-Superego waar-
tussen afweermechanismen barrières vormen die tijdens de behan-
deling worden geslecht. Het Ego reguleert als poortwachter de on-
gebreidelde driften van het Es en stuurt het in de realiteit handelend 
Superego aan. Freud noemt sublimering het proces waarin het lust-
principe van het Es zich manifesteert in een uitzonderlijke schep-
pingsdrang van het Superego. Sublimering is dus geen verdringing, 
want ‘een verdrongen impuls kan niet door het Ego beïnvloed en 
daarom niet gesublimeerd worden’. In dit psychische proces vindt 
een ‘deseksualisering van de libido’ plaats, waarbij de energie wordt 
gericht op verheven doelen van artistieke, intellectuele of culturele 
aard. Sublimatie is een edele vorm van driftbeleving, omdat het re-
gulerend Ego blinde drift ‘temt’ met gezond verstand, aldus Van der 
Waals.

Critici hebben geen spaan heel gelaten van deze mystieke trans-
formatie van seksuele drift naar een niet seksuele objectgerichtheid. 
Zo is het onlogisch te veronderstellen dat sublimering tot volledi-
ge bevrediging leidt. De interveniërende ratio van het Ich belet de 
driftenergie immers om rechtstreeks tot ontlading te komen. Freud 
gaf niet aan wat er gebeurde met de restspanning die niet volledig 
wegvloeit in de gesublimeerde objectkeuze.139 In deze kritiek wordt 
Freud nog gevolgd in zijn redeneringswijze. De meest fundamentele 
kritiek is echter dat de grondlegger van de psychoanalyse en zijn vol-
gelingen niet overtuigend hebben kunnen aantonen dat het concept 
Es-Ich-Über-Ich werkelijk bestaat. De psychoanalytische theorie is 
een speculatieve constructie die voor sommige psychische verschijn-
selen een plausibele verklaring biedt. Ze werkt voor degeen die erin 
gelooft en het als krachtig hulpmiddel kan toepassen om vat te krij-
gen op pijnlijke en diep weg gelegen, onvermoede emoties, maar de 
genezende werking is empirisch niet betrouwbaar vast te stellen.

De Jong heeft verondersteld dat hij dankzij deze scheppende 
energie in staat was zijn levenswerk tot stand te kunnen brengen. Hij 
blonk echter al van jongs af aan uit in werklust en discipline. Zijn 
gerijpte psychoanalytische inzicht verklaart dit vermogen niet, maar 
gaf er hooguit richting en betekenis aan.140 Voor zover er een on-
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miskenbaar causaal verband is te leggen, lijkt eerder het omgekeerde 
het geval te zijn geweest. De Jong goot zijn prestatiedrang in de mal 
van Freuds sublimatietheorie die hem een zinvolle levensvervulling 
verschafte. Leven en werk vloeien in de sublimatiethese naadloos in 
elkaar over. Een biograaf zou zich geen fraaiere koppeling kunnen 
wensen, maar dit speculatieve, of beter gezegd fantastische verband, 
blijft onbestemd. Hier geldt het theorema van de Amerikaanse so-
cioloog W.I. Thomas uit 1928: ‘If men define situations as real, they 
are real in their consequences.’ 

Van der Waals was bepaald recht in de leer. Hij geloofde Freuds 
veronderstelling dat de objectrelatie bij sublimering onder twee 
voorwaarden tot welhaast bovenmenselijke prestaties kon leiden. De 
persoon in kwestie moest daarvoor ‘nauwe grenzen’ respecteren, dus 
doelgericht werken, en het vereiste vakmanschap was naar zijn me-
ning voorbehouden aan de zeldzame enkeling die de ‘daartoe nodi-
ge begaafdheid’ bezit. De neurotische patiënt De Jong moet gevleid 
zijn geweest dat zijn ijzeren discipline en hoge intelligentie naad-
loos pasten in het door Freud gepostuleerde unieke vermogen tot 
sublimering. Zijn psychoanalytische behandeling bezorgde hem de 
hoofdprijs: hij maakte deel uit van de door Freud toegeëigende elite 
van hoogbegaafden die uitmuntten in hun prestaties.

De Jong identificeerde zich maar al te graag met de twee rolmo-
dellen waarnaar Freud in zijn sublimatietheorie verwees: de schep-
pende kunstenaar, die met zijn kunstwerk het absolute schone 
verbeeldt, en de intellectueel, die wordt gedreven door ‘wetenschap-
pelijke weetgierigheid’ en kennis creëert.141 De Jong heeft meermaals 
gezegd dat een historicus als rationeel wetenschapper complexe ge-
gevens overziet en ordent, en tegelijkertijd als creatief kunstenaar 
een aansprekend beeld van het verleden schept. ‘Clio is een muze; 
door de elementen van kleur, compositie en thematiek heeft een le-
vende geschiedschrijving sterke affiniteit met de beeldende kunsten 
en de muziek.’142 De artistieke factor – De Jong was niet literair be-
gaafd – kwam niet per se tot uiting in ‘mooi-schrijven, maar wel 
[in] de compositie die je maakt, de volgorde die je kiest; dat is geen 
wetenschap, dat is hoe het als schrijver bij je opkomt’.143 

De auteur van Het Koninkrijk volbracht een taak die groter was 
dan hijzelf. Hij lijkt steun te hebben ondervonden van zijn eigen 
gecultiveerde beeld van freudiaanse makelij om niet te bezwijken 
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onder zijn mammoetproject, al beweerde hij in 1988 luchtigjes dat 
hij niet meer had gedaan dan zich de ‘artistieke opgave’ te stellen om 
‘zo boeiend mogelijk te vertellen’ over zijn ‘fascinerende speurtocht 
over hoe de dingen eigenlijk in elkaar hebben gezeten’.144 De sublie-
me gymnasiast trotseerde de almacht van Apollo, de god van kunst 
en wetenschap. Hij voltooide zijn Koninkrijk en bewees daarmee 
voor zichzelf en aan anderen dat zijn levensvervulling geen hybris is 
geweest. 

Het door De Jong zelf gecreëerde en geregisseerde zelfbeeld over 
de heilzame uitkomst van zijn klassieke psychoanalyse dat hij in de 
media uitdroeg, sloeg aan in een tijd waarin persoonlijke ontwikke-
ling en therapieën hoog stonden aangeschreven. Psychotherapie was 
populair in de jaren zeventig. De aanmeldingen voor een behande-
ling stegen landelijk van circa 200 gevallen in 1965 tot circa 2500 in 
1975.145 De discussie over de vrijlating van de Drie van Breda, begin 
1972, wordt beschouwd als het symbolische moment waarop het 
‘psychische argument’ van het leed van oorlogsslachtoffers volledige 
maatschappelijke erkenning kreeg.146 De Jongs selectieve openhar-
tigheid over zijn psychoanalyse viel in vruchtbare aarde. Hij profi-
leerde zich als gewetensvol historicus die zich in dienst stelde van het 
Nederlandse volk om de bezettingsgeschiedenis te ontrafelen.147 Hij 
belichtte zijn motieven bij het schrijven van zijn Geschiedwerk.148 
Daarom hechtte hij zo’n belang aan het op zichzelf weinig om het 
lijf hebbende principe van fairness dat voor elke serieuze historicus 
tot het standaardrepertoire behoort. ‘Iemand die ernaar streeft zijn 
medemens niet mooier te maken dan hij is, mag dat ook zichzelf 
niet aandoen.’149 De Jong waagde zich in Het Koninkrijk aan psycho-
logische karakterisering van zijn hoofdpersonen en gunde daarom 
zijn lezer het recht hem als auteur te leren kennen. 

Ischa Meijer bleef ondertussen furore maken met onthullende 
interviews. Midden jaren tachtig schreef hij deze voor Vrij Neder-
land onder de kop ‘Ischa’ op pagina drie, de vaste plaats waar de 
interviews van zijn grote voorbeeld Bibeb ook altijd waren afge-
drukt.150 In totaal portretteerde hij 101 Nederlanders. Zijn bekendste 
interview werd het drieluik dat hij over De Jong schreef in septem-
ber 1984.151 Hij tekende vrijwel alle anekdotes en inzichten op die 
De Jong volgens zijn eigen zeggen aan zijn psychoanalyse had ont-
leend. Net als Willem Wittkampf van Het Parool goot Meijer zijn 
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interviews in de vorm van een lange aaneengeschreven monoloog 
van de geïnterviewde, als was het een aaneengeregen citaat. Ischa 
Mijer koos voor directe Amsterdamse straattaal zonder ingewikkel-
de frasen. Deze methode, die ook wel sprijftaal’ is genoemd – een 
contaminatie van spreek- en schrijftaal –, roept meteen de vraag op 
of de geïnterviewde dit werkelijk exact zo heeft gezegd of bedoeld. 
Mogelijk dringt deze wijze van citeren dieper door tot de kern van 
de persoonlijkheid van de geportretteerde dan wanneer er louter let-
terlijke citaten worden gebruikt. 

Theatermaker en acteur René Eljon werd aangesproken door 
Meijers opmerking in het televisieprogramma Zomergasten uit 1992 
dat hij de monologen van zijn interviews een acteur als het ware in 
de mond legt. Medio december 1995 bracht Eljon zijn eenakter ‘10 
van de 100 interviews van Ischa’ in première, een hommage aan de 
journalist die in februari van dat jaar aan een hartaanval was over-
leden.152 Hij selecteerde uit het honderdtal interviews de tien meest 
speelbare teksten. Daarvoor koos hij interviews uit van prototypes 
van de sportverslaggever (Mart Smeets), de politicus (Bram Peper) 
en de schrijver (Maarten ’t Hart). De monoloog van De Jong bevatte 
het meeste drama. ‘Er zit veel woede in en veel wanhoop’, merkte 
Eljon op.153 Diens levensverhaal werd het leidmotief van zijn eenak-
ter: overleven na de Holocaust door een boek te schrijven over de 
oorlog. Eljon herschreef niets, maar kortte de monologen alleen in 
en schrapte herhalingen. Zijn script bestaat voor de helft uit teksten 
van de historicus die over zichzelf spreekt en de verbindende figuur 
is als verteller van de overige figuren.154 Chroniqueur Ischa Meijer en 
verhalenverteller De Jong werden samengebald in de hoofdfiguur.155 
Eljon voerde de eenakter zelf op en koos als decor een werkkamer, 
die zowel van de historicus als de journalist is.156

Het toneelstuk begint, net als het interview van Meijer, par-
does met de psychoanalyse van de historicus die ‘op hol geslagen’ 
is en ‘nauwelijks gevoelens van binnen’ kent.157 Een van de scènes 
gaat over de Vossius-leerling die de weddenschap met zijn leraar ge-
schiedenis over lemma’s uit De kleine encyclopedie van Winkler Prins 
genadeloos verliest. Bij de anekdote van de leraar klassieke talen, 
Vreeken, die lesgaf met zichtbare erectie, moest het publiek lachen.158 
Dramatisch is het moment als de historicus jaren na de bevrijding 
meent zijn tweelingbroer in de verte te zien lopen.159 Hij loopt naar 
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hem toe, maar hij blijkt het niet te zijn. De historicus noemt de mo-
nografie van zijn instituut die over de verdelging van het Jodendom 
gaat Ondergang, een titel die hij ontleende aan het geheime rapport 
dat zijn vervolgde tweelingbroer al in de oorlog had geschreven.160 In 
diezelfde tijd legde De Jong de laatste hand aan het tweede deel van 
zijn Herinneringen. Zo zette de verhalenverteller de anekdotes die 
al vele malen waren verteld, zojuist op het toneel waren vertolkd en 
een kwarteeuw eerder door Ischa Meijer voor het eerst waren opge-
tekend, nog eens op papier.

excluSiviteit 

De Jong bracht de inhoud van zijn Koninkrijk zo breed mogelijk 
onder de aandacht in de media. Vanaf het vierde deel, waarin veel 
aandacht zou uitgaan naar de Nederlandse Unie, gunde De Jong 
Van Meekrens aVRO’s Televizier Magazine op televisie de primeur 
bij het verschijnen van zijn Koninkrijk-delen. De Jong die tot 1967 
nog anchorman van de buitenlandrubriek van de VaRa was geweest, 
stapte in een zich rap ontzuilend Nederland over naar de omroep 
waar Hiltermann zijn buitenlandcommentaar voor de radio nog 
altijd uitsprak. ‘De verschijning van vrijwel alle delen van Loe de 
Jongs standaardwerk Het Koninkrijk heb ik vergezeld doen gaan 
van een televisiespecial, hoofdzakelijk bij de aVRO, later – nadat ik 
de aVRO had verlaten – bij de NCRV en bij Veronica’, schreef Van 
Meekren niet zonder trots in zijn memoires.161 De Jong zou hem in 
de jaren tachtig tot en met zijn laatste twaalfde deel volgen in zijn 
carrièreswitches. Eindredacteur Hans Jacobs van VaRa’s Achter het 
Nieuws stond – anders dan zijn voorgangers – op goede voet met De 
Jong en vroeg hem in 1975 het zesde deel van Het Koninkrijk in zijn 
nieuwsrubriek te mogen introduceren. De Jong peinsde er niet over. 

Loe de Jong en Jaap van Meekren raakten niet uitgepraat over de 
oorlog. Beiden waren als Jood vervolgd. De bezettingsgeschiedenis 
was – hoe paradoxaal het ook klinkt – hun lust en hun leven. Van 
Meekren sprak met ontzag over Het Koninkrijk en De Jong merkte 
dat hij een stevige gesprekspartner aan hem had.162 De Jong was op 
zijn beurt onder de indruk van Van Meekrens vakmanschap in de te-
levisiejournalistiek. Beiden verstonden de kunst om het programma 
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luttele seconden voordat de film uit de rol liep, in alle rust af te ron-
den.163 Hun wederzijdse professionele waardering stond garant voor 
een vruchtbare en hechte samenwerking. Van Meekren bereidde 
zich voor altijd tot in de puntjes. De Jong werd Van Meekrens vaste 
adviseur en speciale commentator als de actualiteit van de Tweede 
Wereldoorlog aan de orde kwam.

Televizier Magazine gold in die jaren als het beste nieuwsmaga-
zine van Nederland. In 1967 had de aVRO besloten de nieuw toege-
kende zendtijduitbreiding vooral te besteden aan informatieve te-
levisie-uitzendingen. aVRO’s Televizier maakte twee jaar later onder 
leiding van eindredacteur Wibo van der Linden een vernieuwing 
door en heette sindsdien Televizier Magazine. De reportages waren 
opgebouwd volgens de formule woord-weerwoord-analyse-com-
mentaar en er was budget voor buitenlandse reportages die grif wer-
den bekeken.164 Begin jaren zeventig was Van Meekren aangetreden 
als nieuwe eindredacteur. Hij onderscheidde zich met zijn beleef-
de, maar vasthoudende interviewtechniek waarbij hij autoriteiten 
niet voortdurend de maat nam, zoals zijn linkse collega’s wel deden. 
‘Mister aVRO’ was degelijk en politiek gematigd zonder voor rechts 
of conservatief door te gaan. Nederlands bekendste televisiejourna-
list hield zijn politieke voorkeur geheim, zodat zijn televisiejourna-
listiek geen eenzijdig stempel kreeg opgedrukt. 

Van Meekren besteedde de volle drie kwartier uitzendtijd die 
hem was toebedeeld aan De Jongs nieuwste deel in een speciale af-
levering die hij aVRO’s Televizier Supplement noemde. Als zijn colle-
ga-journalisten Het Koninkrijk voor het eerst onder embargo inza-
gen, had hij als vaste meelezer de inhoud allang gelezen.165 De Jong 
stemde de verschijningsdatum van zijn publicatie enkele maanden 
tevoren af, zodat hij samenviel met de vaste dinsdagavond waarop 
Van Meekrens nieuwsmagazine werd uitgezonden. Zo kwamen ze 
op 8 april 1982 bijeen om alvast de inhoud van deel 10b door te spre-
ken en 21 september als uitzenddatum te prikken. De Jong realiseer-
de zich vlak voordat ze op 14 juni 1982 weer bijeenkwamen om de 
televisie-uitzending voor te bespreken, dat de vastgestelde datum op 
Prinsjesdag viel. Hij vervroegde de verschijningsdatum bij de Staats-
drukkerij met een week en Van Meekren programmeerde De Jong 
op die avond.166

De Jongs exclusiviteit bij de aVRO garandeerde vaste publici-
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teit. Zijn contact met het Koninklijk Huis was ook exclusief, maar 
daar gaf hij in de media juist geen ruchtbaarheid aan. Vrienden van 
de Oranjes dienen onder alle omstandigheden te zwijgen over het 
hofleven, anders vallen ze uit de gratie. De Jong hield zich aan die 
ongeschreven regel toen de Amerikaanse vliegtuigfabriek Lockheed 
negatief in het nieuws kwam. Minister-president Den Uyl stelde op 
9 februari 1976 een onafhankelijke Commissie van Drie in om de 
zaak over vermeend smeergeld van 1,1 miljoen gulden, dat aan prins 
Bernhard zou zijn gegeven, te onderzoeken. 

Eind februari dineerde het echtpaar De Jong met Beatrix en 
Claus in restaurant ‘Het Begijntje’ in het centrum van Amsterdam. 
De prinses leefde in onzekerheid en ongeloof over haar vader, terwijl 
haar moeder strikte geheimhouding over haar echtgenoot in acht 
hield. Na afloop van het diner nodigde De Jong het koninklijk paar 
uit om bij hen thuis na te praten onder het genot van een goed glas 
wijn. In de beslotenheid van dit samenzijn kon de Lockheedaffaire 
worden besproken. De Jong twijfelde niet aan de juistheid van de re-
cente beschuldigingen aan het adres van Bernhard. De volgende dag 
dankte de kroonprinses het echtpaar De Jong in een handgeschreven 
briefje dat zij en haar man die avond ‘wat houvast’ hadden gekregen. 
‘Alleen al het op een rijtje zetten van mogelijkheden’ had haar goed 
gedaan. Zij voelde zich ‘soms in een vacuüm’, want gelegenheden 
zoals gisteravond om in een open gesprek vrijblijvend van gedach-
ten te kunnen wisselen, waren zeer beperkt.167 In de weken daarna 
liet Beatrix zich op Drakensteyn een paar keer door anderen over de 
kwestie bijpraten. Een van hen was de PvdA-minister van Financiën, 
Wim Duisenberg, die zich herinnerde dat de kroonprinses een ‘vrij 
wanhopige indruk’ maakte.168 

Het rapport-Donner over de Lockheedaffaire verscheen op 12 
augustus. De beschuldigingen tegen de prins werden grotendeels, 
maar niet waterdicht, bewezen. Koningin Juliana had Den Uyl be-
zworen te zullen aftreden als haar man strafrechtelijk zou worden 
vervolgd en haar 38-jarige dochter had de premier laten weten haar 
moeder onder die omstandigheden niet te zullen opvolgen. Een ko-
ningscrisis bleef uit. De prins aanvaardde de inhoud van het rapport 
en de consequentie dat hij met onmiddellijke ingang uit zijn mi-
litaire en zakelijke functies werd ontheven.169 Het verhaal gaat dat 
Juliana 36 uur zou hebben gedraald voor zij de moed had verzameld 
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haar dochter te vertellen over de bewezen betrokkenheid van haar 
vader in deze smeergeldaffaire. Het rapport-Donner werd volledig 
openbaar gemaakt, waarna Beatrix zoals elke Nederlander de wan-
delgangen van haar vader tot in alle details kon nalezen. De Jong 
stuurde Beatrix een bemoedigende brief na de afronding van de af-
faire begin september in de Tweede Kamer. De kroonprinses schreef 
hem terug dat het rapport ‘veel harder’ was uitgevallen dan ze had 
verwacht. Ze waardeerde zeer dat De Jong al in zo’n vroeg stadium 
had aangevoeld hoe de zaak zich zou ontwikkelen.170
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h O O F D s t U k  2 2

De verdrongen realiteit van 
de Jodenvernietiging

de onAfwendBAre Jodenvervolging 

In Londen had De Jong maar weinig aandacht besteed aan de Jo-
denvervolging op Radio Oranje en in Je maintiendrai. In 1967 maak-
te hij in zijn inaugurale rede Een sterfgeval te Auswitz indruk met zijn 
uitleg waarom de Jodenvernietiging zich in Nederland vrijwel ge-
ruisloos had kunnen voltrekken. Het Koninkrijk bevat meer bladzij-
den over deze ‘meest dramatische gebeurtenis uit de bezettingstijd’ 
dan enig ander onderwerp.1 In zijn Herinneringen heeft hij zijn visie 
op de Jodenvervolging uitgebreid gerechtvaardigd. Hoe consistent 
was De Jongs visie op de Holocaust en hoe reageerde hij op kritiek?

De Jong beschreef de maatschappelijke isolatie van de Joden in 
de delen 4 en 5 van Het Koninkrijk; de tweede fase van de deportatie 
komt aan bod in de delen 6 en 7. In deel 9 (1979) behandelt De Jong 
de houding van de regering ten aanzien van de Jodenvervolging. Het 
thematische deel 8 van een jaar eerder, het enige deel dat zich geheel 
buiten de Nederlandse landsgrenzen afspeelt, gaat over de derde en 
laatste fase van de Jodenvervolging: de industriële vernietiging in 
vooral Auschwitz-Birkenau en Sobibor waar vrijwel alle Nederland-
se Joden zijn omgebracht. Hij beschrijft onder meer gedetailleerd de 
werking van het blauwzuurgas Zyklon-B in de vergassingskamers en 
het bestaan van de Sonderkommando’s die enkele keren per dag de 
vergaste lijken moesten afvoeren en verbranden. Deze slaven van de 
dood werden – omwille van volstrekte geheimhouding en het voor-
komen van mogelijke sabotage of mogelijk verzet – na twee tot drie 
maanden vergast en vervangen door nieuwe dodenruimers.2 ‘Het is 
gebeurd, dus het moet vastgelegd worden’, lichtte De Jong toe op 
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zijn persconferentie van deel 8 op 18 maart 1978.3

De Jong voorzag met zijn systematische beschrijving van de Jo-
denvervolging in een lacune die Pressers Ondergang had nagelaten. 
Intern had hij deze kritiek al voorzichtig geuit, maar hij bracht ze 
pas naar buiten na Pressers dood in 1970.4 De Jong vond dat het 
doorgangskamp Westerbork overtuigend was beschreven tot het 
moment waarop de dinsdagochtendtreinen vertrokken. Pressers 
‘geest’ had de gruwelijkheden erna niet kunnen verwerken. Daarom 
was hij bij ‘de uitbeelding [van de vernietigingskampen] niet tot die 
volledigheid en adequaatheid’ gekomen die historisch vereist is, al 
had het hem ‘gesierd dat hij dit onmenselijke niet kon’.5 De jong had 
zelf vanwege Pressers vereenzelviging met de slachtoffers ‘niet zoveel’ 
aan Ondergang gehad.6 

Hij begaf zich in deel 8 wel achter het prikkeldraad van de con-
centratiekampen, al kostte het hem merkbaar moeite. Anders dan 
Presser stelde De Jong zich bij dit onmenselijke onderwerp niet ge-
troffen, maar betrokken op.7 Hij trok zich als verteller veelvuldig 
terug om het geschiedverhaal te presenteren aan de hand van cita-
ten uit egodocumenten van slachtoffers.8 Klein merkte in de bege-
leidingscommissie op dat dit manuscript meer op een ‘halve bron-
nenpublicatie’ leek dan een samenvattend overzicht waarin kritisch 
wordt geëvalueerd.9 De Jong verdedigde zich met het argument dat 
de concentratiekampen ‘een drift tot vernietiging [is die] eigenlijk 
nauwelijks een nadere verklaring toelaat’.10 NIOD-onderzoekster 
Kristel constateerde een opvallende stijlbreuk met De Jongs werk-
wijze in de overige delen van Het Koninkrijk. De beschrijving van 
de concentratiekampen als object in combinatie ‘met zijn subject-
positie van overlevende leidde ertoe dat de spanning met de analyse, 
als wezen van professionaliteit, zich juist in dit deel zo duidelijk ma-
nifesteert’.11 Anders gezegd: De Jong was vanwege zijn emotionele 
betrokkenheid bij de Holocaust niet voortdurend bij machte om er 
evenwichtig beschouwend en zo objectief mogelijk over te schrij-
ven. Hij voelde zich geremd de ervaringen van kampoverlevenden 
te becommentariëren, terwijl hij andere thema’s uit de bezettingsge-
schiedenis wel degelijk evalueerde en er zijn normatief oordeel aan 
verbond.

In deel 7 zette De Jong zijn zienswijze op de in zijn inaugure-
le rede geïntroduceerde ‘niet-willen-weten’-these nog eens uiteen.12 
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‘Mijn conclusies zijn in wezen dezelfde gebleven’, begon hij. Het 
enige verschil was dat hij tien jaar later het thema beter overzag en 
het beschikbare materiaal uitgebreider kon presenteren. ‘Wie dat-
gene wat in bezet Nederland van juli ’42 af gebeurd is, wil begrij-
pen, moet beginnen met dat besef uit zijn bewustzijn te bannen en, 
voor zover hij het zich niet zelf herinnert, van ons aanvaarden dat 
het denkbeeld zelf dat miljoenen mensen geliquideerd werden, voor 
veruit de meeste toen levende Nederlanders volstrekt onaannemelijk 
was, zulks noch los van het feit dat die liquidatie voltrokken werd 
met mechanische middelen als een gaskamer.’ De lezer moest aanne-
men dat eventueel besef hiervan ‘onmiddellijk verdrongen’ was. Er 
was sprake geweest van ‘grote, zij het vage angst, […], maar niet van 
een concreet “weten” van wat hen boven het hoofd hing. Men wilde 
niet weten.’13 Aan het eind van deel 8 benadrukte hij nog eens dat 
het ‘geïndustrialiseerde uitroeiingproces’ als novum in de geschie-
denis een historisch perspectief (‘hoe zien wij het nu?’) is dat zich 
achteraf laat reconstrueren, maar dat wezenlijk verschilt van het bele-
vingsperspectief (‘hoe zag men het toen?’).14 

In deel 9 over het Londense regeringsbeleid sloot De Jong het 
onderwerp van de Jodenvervolging af met een persoonlijke verant-
woording die eindigt in een schuldbelijdenis. Hij had in de cruciale 
periode van zomer 1942 tot najaar 1943, toen de deportaties in Ne-
derland plaatsvonden, ‘nagenoeg niets’ geweten van de ‘katastrofale 
tragedie’ die zich in bezet Europa voltrok. Hij herinnerde zich een 
overheersend gevoel van verlamming:

er speelde zich, ik wist het, in Europa een catastrofale tragedie 
af en ik voelde mij persoonlijk onmachtig om deze, met welke 
middelen ook, te keren, ik meende mij het nuttigst te maken 
door op mijn post bij Radio Oranje mijn bescheiden bijdrage 
te leveren tot de eindoverwinning. Ik heb, vind ik nu, teveel 
aan die eindoverwinning, te weinig aan de Joden gedacht. 
Ik heb, vind ik nu, mij met die Joden te weinig verbonden 
gevoeld en getoond.15

Diverse leden van de begeleidingscommissie vonden deze zelfkritiek 
overbodig. Er waren immers zovelen die deze onmacht hadden ge-
voeld. De Jong zelf vond het wel opportuun. ‘Een historicus van 

2 2  d e  v e r d r o n g e n  r e a l i t e i t  v a n  d e  j o d e n v e r n i e t i g i n g



578

d e e l  4 :  1 9 6 7 - 1 9 8 0

niet-joodse afkomst zou zich tot het stellen van die vraag geroepen 
kunnen voelen,’ lichtte hij toe in de tekst, ‘maar een van joodse af-
komst mag haar in geen geval uit de weg gaan.’16 In zijn definitieve 
tekst voegde hij de twee woorden ‘en getoond’ toe aan bovenstaande 
citaat.17

Anderhalf decennium later herhaalde De Jong in Herinneringen 
zijn tekortkomingen in de oorlog, ditmaal zonder schuldbelijdenis.18 
Hij herbevestigde zijn ‘niet-willen-weten’-these door in zes pagina’s 
de spaarzame aandacht te inventariseren die hij vanaf december 1942 
tot aan de bevrijding aan de Jodenvervolging had besteed op Radio 
Oranje.19 Hij concludeerde op grond van het weinige dat hij erover 
had gezegd dat de Jodenvervolging een bescheiden onderwerp was 
geweest en nooit de centrale plaats had gekregen die deze had ver-
diend. ‘Men zag dat [toen] in Nederland niet – men zag dat even-
min in Londen.’20 

Hij ging ook zijn uitlatingen over de Jodenvervolging in Je main-
tiendrai na.21 Het autobiografische element dat hij het tweede deel 
– dat hij in de late zomer van 1942 had geschreven – had opgedragen 
aan zijn ouders, familie en vrienden, noemde hij niet, al hadden hun 
gestalten hem bij het schrijven steeds voor ogen gestaan.22 In de slot-
alinea getuigde hij van de onvoorwaardelijke strijd: 

En zelfs bij de duizenden van wie een vader, broeder of zoon 
was weggesleept naar een ballingschap waaruit de terugkeer 
onzeker was – martelende angst die hun dagen en nachten zou 
blijven kwellen! – zelfs bij hen, al stroomden de tranen ook 
over de wangen, al was het gemoed verstikt van rouw, wrong 
zich uit het hart de kreet die van onbezweken trouw aan 
Nederland getuigde: JE MAINTIENDRAI!23

In het derde deel dat in de zomer van 1943 tot stand was gekomen, 
schreef nog altijd beperkt, maar specifieker over de Jodenvernieti-
ging. Hij sprak nog van werkkampen en niet van concentratiekam-
pen. Enkele weken eerder had hij de brief van het Rode Kruis ont-
vangen dat zijn familie was gedeporteerd. ‘Op het Nederlandse volk 
als geheel wachtte, hoezeer het ook geschonden was, een toekomst. 
Op vrijwel al zijn Joodsche medeburgers wachtte de beul’.24 De ge-
deporteerden ondergingen een lot ‘dat zij zelf in zijn wreedheid nau-
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welijks dorsten gissen’.25 Sommigen gingen naar doorgangskampen 

in Silezië en Tsjechenland, waar zij alle kleding en dekking die 
zij bezaten, moesten inwisselen voor jute en papier-stoffen, 
waarna zij in fabrieken, aan wegen, aan verdedigingsstellingen 
te werk werden gesteld onder omstandigheden die allen, 
behalve de allersterksten, binnen weinige maanden deden 
bezwijken’. Anderen gingen ‘regelrecht naar de executie-centra 
in Polen waar zij werden gemitrailleerd, levend begraven, 
gegast en opgehangen. En daarna – zwijgen, geen brief, taal 
nog teken.’26 

De Jong evalueerde in Herinneringen dat er in die zomer van 1943 
geen betrouwbare bronnen waren geweest waarop hij zich had kun-
nen verlaten.27

Het vierde deel schreef hij in mei 1945, toen de ongelooflijke 
waarheid van de Jodenvernietiging in de openbaarheid kwam. In 
zijn autobiografie nam hij een paginalang indringend citaat op over 
slachtoffers die de doucheruimte in werden gedreven waar ‘door ko-
kers in het dak cycloongas werd ingelaten [en] een korte, desperate 
worsteling ontstond’. ‘dat het doorstane leed [nooit zou] kunnen 
worden goedgemaakt’, voegde hij er autobiografisch aan toe. In die-
zelfde passages droeg hij in 1945 ook ingrediënten aan die hij ander-
half decennium later in zijn inaugurale rede gebruikte als oorzaken 
van de onafwendbare Jodenvernietiging. Had de vijand ‘ooit zijn 
doel openlijk erkend, dan zouden de slachtoffers hem door de vin-
gers zijn geslipt’. Daarom schiep de bezetter het ‘systeem van valse 
voorlichting’ en creëerde hij door Sperren ‘telkens nieuwe, zij het 
tijdelijke uitzonderingen’.28

De Jong vermeldde in Herinneringen geen citaten uit het derde 
deel van Je maintiendrai die aangeven dat hij al volop het door 
NIOD-onderzoekster Kristel in Het Koninkrijk geconstateerde in-
tegratiebeginsel toepaste, het streven om de vanzelfsprekende har-
monische omgang tussen de Joodse en niet-Joodse bevolking te sti-
muleren en te herstellen.29 In 1943 had hij geschreven dat de massale 
deportaties die in het najaar van 1942 waren begonnen ‘in Nederland 
een beroering [hadden gewekt], zoals zelden in de ruim twee jaar 
van bezetting was voorgekomen’.30 Met deze zinsnede suggereerde 
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hij geen publiek verzet zoals de Februaristaking van 1941, ‘beroering’ 
kan alleen worden gelezen in de zin van een innerlijk afkeuren. Hij 
wees ook op een toenemend aantal zelfmoorden onder Joden: ‘Gas-
kranen open, doorgesneden polsen, vergiftiging.’31

De verdrijving der Joden had ‘een wond in het hart van het 
Nederlandse volk [geslagen]. Uit het historische en harmonische 
gegroeide volkslichaam werden met ruw geweld weefsels losge-
scheurd.’32 Aanvankelijk had De Jong nog gemeend – zoals vele Ne-
derlanders in exil – dat de deporatie ‘één uit een serie [van] misda-
den [was die] het Nederlandse volk [werd] aangedaan’. Op 25 juli 
1942 had hij op Radio Oranje gewaarschuwd dat vandaag Joden, 
maar morgen arbeiders of boeren aan de beurt zijn.33 In zijn Herin-
neringen schreef hij zijn aanvankelijke overtuiging dat de Duitsers 
er niet in zouden slagen een wig te drijven tussen Nederlanders en 
niet-Nederlanders, grotendeels verloren te hebben, al bleef ook bij 
hem ‘algehele verdringing […] in Londen een rol spelen’.34 De Jong 
herkende in de zomer van 1943 ‘in de houding der Joden, en met 
name de ongewilde medewerking die sommigen hunner aan den 
vijand verleenden, […] niet een Joodsch, maar een Nederlands te-
kort’.35 Enkele weken na de bevrijding schreef hij in het vierde deel 
van Je maintiendrai: ‘Beladen […] met de duizend kleine en groote 
verdrietelijkheden, zorgen, angsten en teleurstellingen van het-le-
ven-van-elke-dag, werd de Joodse zondebok door een deel van het 
Nederlandse volk de woestijn ingezonden.’36

Hij deed dit niet zonder zijn lezers opnieuw het helende medicijn 
toe te dienen om deze catastrofe te kunnen overleven. Hij wakkerde 
patriottische tolerantie aan middels het integratiebeginsel: ‘Vrijwel 
nergens had zich binnen enkele generaties een zoo opvallende as-
similatie zoo harmonisch voltrokken’ als in Nederland. ‘Men werd 
niet zozeer anti-Jew als wel Jew conscious. Het twintigste eeuwse 
Nederland had geen joods probleem gekend; de Duitsers schiepen 
het.’37 De nazi’s hadden een wig geslagen, die na de oorlog weer weg-
genomen moest worden.38 ‘Wien de zuiverheid en verscheidenheid 
van de ziel des volks ter harte ging, kon slechts hopen dat beide groe-
pen, na het afleggen van zoo gescheiden tocht, maar die in beider 
geval door zooveel bloed en zooveel tranen was getekend, opnieuw 
den weg tot elkander zouden vinden.’39

Bij Radio Oranje in Londen verwierp De Jong – net als in Het 
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Koninkrijk – ook al de legitimiteit van de Joodse Raad. Hij werkte 
deze visie nader uit in de conferentie van Jewish Studies in Jeruza-
lem (juli 1965), zijn inaugurale rede (september 1967) en zijn lezing 
op het YIVO in New York (december 1967). In het derde deel van 
Je maintiendrai bekritiseerde hij de ‘Joodsche medewerking’ als een 
verschijnsel dat ‘huiveringwekkende, tegelijk groteske en diep tra-
gische vormen’ had aangenomen.40 Aan hen die ‘onvrijwillige me-
dewerking’ verleenden, ‘werd de tragiek der bezetting bewaarheid 
waarbij de vijand zoo vaak profijt trok niet van slechtheid, maar van 
goedwillende zwakte’.41

In het zevende deel van Het Koninkrijk (1976) herbevestigde hij 
deze afkeurende mening in de paragraaf met de lopende kopregel 
‘Had het anders gekund?’42 De Joodse Raad, die ‘van meet af aan 
een instrument [was] ten dienste van de Duitsers’ en nimmer we-
zenlijk door de vervolgde joden was erkend, had op enig moment 
moeten weigeren mee te werken aan de afgedwongen deportatie.43 
Hoe wreed de gevolgen ook waren geweest; de wurgende greep van 
de bezetter had met een principiële morele weigering van non-coö-
peratie beantwoord moeten worden. De bezetter was deze crisissitu-
atie ongetwijfeld met ‘brute intimidatie (waar zijn beleid in wezen 
op berustte)’ tegemoet getreden, waardoor het deportatieproces 
mogelijk was versneld. Maar nu was het resultaat dat ‘de passiviteit 
in het Joodse milieu […] in de loop van 1941 de passiviteit van de 
niet-Joodse in de hand had gewerkt’.

De auteur stelde en oordeelde, maar verweet niet met naam en 
toenaam. Met één uitzondering: de twee voorzitters van de Joodse 
Raad hadden, als publieke leiders, verzaakt hun cruciale voorbeeld-
functie te vervullen. ‘Het is, dunkt ons, vooral, en misschien wel 
uitsluitend Cohen geweest aan wie bij de oprichting van de Jood-
se Raad een duidelijke conceptie voor ogen stond: een klein aantal 
maatschappelijk vooraanstaande joden diende zonder inspraak van 
anderen, op autoritaire wijze dus, aan te geven hoe Joden zich gedra-
gen moesten.’44 De strategie om te paaien en desnoods een minder-
heid op te offeren om een meerderheid te kunnen redden, was om-
geslagen in het redden van de elite ten koste van de meerderheid.45

De Jong typeerde Cohen als representant van de gezeten Jood-
se bourgeoisie die al voor de oorlog eigenbelang had verward met 
collectief belang. ‘Ook bij de besten werd de behoefte om verant-
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woordelijkheid te dragen, de drang om vooruit te zien, de wens om 
sociale hulp te verlenen vergiftigend vermengd met angst, kortzich-
tigheid en egoïsme.’ Als indirecte aanklacht – hoe kon De Jong im-
mers weten wat Cohen dacht? – liet hij erop volgen: ‘Daaraan en 
aan niets anders dacht Cohen toen hij zich later in slapeloze nachten 
afvroeg hoe hij had kunnen doen wat hij gedaan had.’46 Zijn aanvan-
kelijke slotzin ‘we zijn van zijn diepe berouw overtuigd’ werd door 
de begeleidingscommissie niet onderschreven, ‘berouw’ klonk te ab-
soluut. Alternatieven als ‘schuldbesef ’, ‘wroeging’ en ‘verbijstering’ 
vonden geen consensus. Hij schrapte de laatste zin, waardoor zijn 
oordeel in wezen nog sterker doorklonk.47 

Opvallend is dat De Jong in zijn gehele oeuvre louter het woord-
gebruik is blijven hanteren van tijdgenoten die geen weet hebben 
gehad van de vernietiging door vergassing na deportatie. Hij beperk-
te zich tot de termen ‘Jodenvervolging’, ‘massamoord’ of het Duitse 
eufemisme ‘Endlösung’ dat de nazi’s gebruikten. Ook in Het Konink-
rijk heeft hij de woorden ‘Shoah’ en ‘Holocaust’ stelselmatig verme-
den, terwijl deze termen toen langzamerhand ingang vonden.48 In 
de loop van de jaren zestig deed in Israël Shoah – oudtestamentisch 
Hebreeuws voor verwoesting, vernietiging, duisternis, donkerheid 
en ondergang – opgeld als aanduiding voor de Jodenvernietiging, 
terwijl in Amerika de term ‘Holocaust’ – Oudgrieks voor brandoffer 
– school maakte in de wetenschappelijke literatuur.49 Het woordge-
bruik sijpelde in de loop van de jaren zeventig door in het dagelijks 
spraakgebruik.50 In Nederland raakte de term ‘Holocaust’ voorgoed 
ingeburgerd met de veelbekeken, gelijknamige Amerikaanse televi-
sieserie uit 1979.51 

De Jongs visie op de Jodenvernietiging is in de loop der jaren niet 
veranderd, hoogstens verfijnd. Het integratiebeginsel dat Kristel in 
Het Koninkrijk traceerde, paste De Jong ook al in Londen toe. Die 
politieke stellingname past in propagandistisch werk in oorlogstijd, 
maar is geen vanzelfsprekende boodschap in wetenschappelijk werk 
in vredestijd. De Jong had in exil ook al het beleid van de Joodse 
Raad afgekeurd, zij het dat hij er op Radio Oranje niets over had 
gezegd en er in Je maintiendrai slechts enkele zinnen aan wijdde. 
De twee ingrediënten geheimhouding en misleiding, die hij in zijn 
inaugurale rede opvoerde, had hij ook al in zijn propagandaserie ver-
meld. De ‘niet-willen-weten’-these met het aspect van de innerlijke 
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weerstand tegen zoiets onvoorstelbaars als massale vergassing for-
muleerde hij echter pas nadat hij met deze freudiaanse manier van 
redeneren vertrouwd was geraakt tijdens zijn eigen psychoanalyse. 
In de volgende paragraaf wordt betoogd dat zijn geschiedschrijving 
over de Jodenvernietiging consistent was gebleven als hij ‘willen’ had 
geschrapt en zijn verklaring had beperkt tot een veel minder gecom-
pliceerde niet-wetenthese.

de ‘niet-willen-weten’-theSe BekritiSeerd

In 1992 schreef de 26-jarige politicologiestudent Jim van der Hoeven 
een doctoraalscriptie over wat de Nederlandse regering in balling-
schap in Londen afwist van de Endlösung.52 De jonge onderzoeker 
betwistte De Jongs bewering dat men zich in Londen geen voorstel-
ling had kunnen maken van de Holocaust. Vanaf december 1942 was 
daarover immers relevante informatie voorhanden geweest. In het 
eerste halfjaar van 1943 rouleerde een tiental documenten en brief-
wisselingen in regeringskringen over de systematische vernietiging 
van de Joden. De jonge onderzoeker was in het Nationaal Archief 
gestuit op het artikel Tötungsanstalten van een Duitse ss-officier.53 
Dit document was ingeboekt op 24 april 1943 bij het Bureau Inlich-
tingen (bI) en moest dus ook bij Radio Oranje langs De Jongs bureau 
zijn gekomen. De gruwelijke inhoud van dit artikel van ingenieur 
Kurt Gerstein was identiek aan de getuigenis die Trouw-journalist 
Cornelis van der Hooft op 25 maart 1943 had opgesteld.

De Jong had hier in zijn inaugurale rede over gesproken als ‘het 
enige in ons land aanwezige rapport waarin precies te lezen stond 
wat in de Poolse vernietigingskampen geschiedde’. Dit artikel was 
‘nimmer gepubliceerd’. Het onbekend gebleven document was een 
belangrijke schakel in zijn betoog waarom in Nederland – en ove-
rigens in heel door nazi-Duitsland bedreigd Europa – vrijwel geen 
besef was geweest van de Jodenvernietiging.54 In het zevende deel 
van Het Koninkrijk (oktober 1976) had De Jong nog eens herhaald – 
zonder verwijzing naar zijn oratie – dat Van der Hooft ‘de zaak niet 
helemaal’ vertrouwde en daarom had besloten het verslag ‘na overleg 
met twee illegale relaties’ niet verder aan Trouw door te geven.55 Deze 
twee mannen waren Ubbink – met naam en toenaam vermeld – en 
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Satter, de eigenaar van de boerderij die fungeerde als pleisterplaats 
voor de illegale Trouw-redactie. Hij liet hen – net als in 1967 – ano-
niem.

In deel 8 (1978) schreef De Jong dat de geïnfiltreerde ss-officier 
de buitenwereld ‘vergeefs’ had proberen te alarmeren.56 Dat is on-
juist. De Jong moet in Londen al van dit document hebben gewe-
ten. De getuigenis Tötungsanstalten had Londen weliswaar niet be-
reikt via Trouw, maar wel langs een andere weg. De bekendheid van 
dit document was bovendien in 1953 onder geschiedschrijvers ook 
nog eens uitgebreid bediscussieerd.57 De Jong had bij de voltooiing 
van Het Koninkrijk in een radio-interview verklaard al het relevante 
archiefmateriaal over de Jodenvervolging te hebben doorgenomen, 
hoewel ‘er natuurlijk altijd collecties zijn waarvan je het bestaan niet 
kent’.58 

De Jong reageerde op 4 mei 1992 eenmalig op Van der Hoevens 
vondst.59 Hij kon zich nu wel herinneren dat Gersteins getuigenis 
over de gaskamers in april 1943 in de Londense gemeenschap had 
gerouleerd.60 Zelf had hij getwijfeld aan de Jodenvernietiging tot 
ongeveer mei 1943. Daarvoor waren er wel berichten geweest over 
wandaden tegen Poolse Joden, maar niet tegen de Joden van andere 
nationaliteit. De zelfmoord op 12 mei 1943 van de vertegenwoordi-
ger van de Pools-Joodse arbeidersbeweging, Szmul Zygielbojm, in 
Londen uit protest tegen de passieve houding van de geallieerde lei-
ding die wist dat er miljoenen Joden werden vermoord, had diepe 
indruk op De Jong gemaakt: ‘Pas toen heb ik mij opengesteld voor 
het denkbeeld dat het wel degelijk waar was.’ Radio Oranje had vol-
gens hem veel te weinig gedaan, hij verwees nog eens naar zijn per-
soonlijke schuldbelijdenis in Het Koninkrijk.61 Zijn niet-willen-we-
tenbenadering handhaafde hij echter onverkort. Nader onderzoek 
van Van der Hoeven en anderen zou De Jongs geschiedbeeld louter 
bevestigen.62 Het leidt geen twijfel dat deze publiciteit De Jong ertoe 
heeft aangezet om zijn uitspraken die hij in Londen over de Joden-
vervolging had gedaan onder een vergrootglas te leggen in zijn eerste 
deel van zijn Herinneringen. Op dat moment schreef hij eraan en 
het zou een jaar later verschijnen. Hij vermeldde echter niet dat hij 
in Londen wel degelijk kennis had gehad van Gersteins getuigenis.63

Van der Hoeven stelde als eerste onderzoeker de ‘niet-willen-we-
ten’-these van Nederlands bekendste historicus aan de kaak. Hij 
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stond aan het begin van een debat dat historici in de jaren negentig 
internationaal hebben gevoerd over de vraag of men niet veel meer 
wist en had kúnnen weten over de Holocaust dan tot dan toe was 
verondersteld.64 De Jong heeft zich – met uitzondering van het bo-
venstaand interview op Veronica’s Nieuwsradio over Van der Hoevens 
scriptie en de publicatie van zijn apologetisch hoofdstuk over Radio 
Oranje in het eerste deel van zijn autobiografie – niet in dit debat 
gemengd.

Ook dit nieuwe gezichtspunt dat men wel degelijk heeft gewe-
ten of had moeten weten, is – net als De Jongs geschiedschrijving 
– normatief; men zou meer kennis over de Jodenvernietiging heb-
ben moeten verzamelen, breder hebben moeten communiceren en tot 
actie hebben moeten overgaan om de vernietigingsdrift van de nazi’s 
te ondermijnen. Er leek zich in Nederland onder het lekenpubliek 
en bij veel historici een nieuwe consensus te ontwikkelen dat vrijwel 
het gehele volk als omstander onverschillig was gebleven. Het ge-
weten werd gesust door te beweren dat verdringing hen ervan had 
weerhouden in te grijpen.65 

Een vergaand standpunt werd ingenomen door Ies Vuijsje die in 
zijn geruchtmakende boek Tegen beter weten in (2006) een frontale 
aanval deed op De Jong door hem te beschuldigen van zelfbedrog 
en geschiedvervalsing.66 Vuijsje onderzocht inconsistenties over wat 
bekend was over de Jodenvervolging in De Jongs oeuvre. Hij droeg 
argumenten en inconsistenties aan die de werking van De Jongs ver-
dringingsmechanisme een stuk minder plausibel maken. Zo wijst hij 
erop dat opgevoerde ooggetuigen in De Jongs inaugurale rede heen 
en weer werden geslingerd tussen wel en niet geloven van de onmen-
selijke moordpraktijken. Zij hadden nog een keuze om de realiteit 
te verwerpen of te accepteren, terwijl De Jong tien jaar later in deel 
7 van Het Koninkrijk schrijft dat het besef van deze gruwelijke reali-
teit ‘onmiddellijk verdrongen’ werd. Vuijsje heeft ook gelijk dat De 
Jong het begrip ‘verdringing’ hanteerde in een betekenis die afweek 
van Freud. De zenuwarts formuleerde veeleer dat patiënten een op-
komende bedreigende herinnering verdrongen, terwijl De Jong het 
heeft over actuele informatie die verdwijnt naar het onbewuste.67 

Het ging Vuijsje echter nauwelijks om De Jongs nogal wille-
keurig en slordig gebruik van deze psychoanalytische theorie. Hij 
was vooral geïnteresseerd in De Jongs motieven om zijn ‘niet-wil-
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len-weten’-these zo dogmatisch uit te venten. Vuijsjes stelling is dat 
de ‘niet-geweten-mythe’ door niet-Joden en verantwoordelijken in 
Londen, onder wie De Jong, als schild is gebruikt tegen het verwijt 
dat ze destijds te weinig hadden geholpen. De ontkenning van de re-
aliteit van de uitroeiing van de Joden tijdens de bezetting is volgens 
hem na de oorlog voortgezet als de ontkenning van ‘het geweten 
kúnnen hebben’ van een voor velen onaangename waarheid.

Vuijsje bekritiseert dus De Jongs oneigenlijke gebruik van het 
klassiek freudiaanse begrip ‘verdringing’ om vervolgens dit psycho-
logisch mechanisme op De Jong toe te passen. Hij veronderstelt 
dat het na de oorlog een ondraaglijke gedachte is geweest voor De 
Jong en zijn tijdgenoten dat ze niets hadden gedaan tegen de Holo-
caust.68 Op grond van een systematisch verzamelde reeks citaten uit 
De Jongs oeuvre over de Jodenvervolging, beweert hij dat de auteur 
zijn ‘meetgegevens’ waarschijnlijk uit schuldgevoelens heeft gema-
nipuleerd: ‘Dat de Nederlandse regering in Londen al vroeg op de 
hoogte was van de Endlösung, werd door De Jong verdoezeld.’ De 
‘geschiedschrijver des rijks’ heeft het ‘menselijk falen van velen [om 
de Jodenvernietiging niet onder ogen te zien] met de mantel der lief-
de bedekt, ten koste van de waarheid’.69 De Jongs strijd met zijn 
eigen verdringingsmechanismen valt dus voor een groot deel samen 
met een opzettelijk misleidende voorstelling van de historische wer-
kelijkheid.

Vuijsje maakte De Jong een jaar na zijn overlijden opnieuw tot 
voorpaginanieuws. ‘Loe de Jong faalde als wetenschapper’, kopte 
nrc Handelsblad. De Volkskrant meldde ‘Geschiedschrijving over 
Jodenvervolging vervalst’.70 Vuijsjes kritiek bevestigde de op dat mo-
ment dominante mythe van de schuldige omstander en kreeg een 
relatief kritiekloze ontvangst. Hij bracht de wetenschappelijke repu-
tatie van De Jong echter niet aan het wankelen. Professionele histo-
rici droegen geen aanvullende feiten of argumenten aan die Vuijsjes 
visie ondersteunden en wezen zijn aantijgingen dat De Jong een ge-
schiedvervalser was van de hand.71 

De Leidse historicus Bart van der Boom bracht bovenstaand 
debat in 2012 in kaart. Aan het slot van zijn boek We weten niets 
van hun lot weerlegt hij Vuijsjes verwijt dat De Jong moedwillig 
informatie had verzwegen of relevante citaten verminkte. ‘Vuijsjes 
“ontdekking” van De Jongs “bedrog” heeft, vriendelijk gezegd, niet 
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veel om de hakken.’ Van der Boom toont dat Vuijsje de citaten be-
commentarieerde en daarbij de relevante context uit De Jongs tekst 
achterwege liet, waardoor zijn conclusie op losse schroeven is komen 
te staan. Het is een ‘weinig doordacht boek, en regelrecht lasterlijk 
wat de aantijgingen aan het adres van De Jong betreft’.72 

Van der Boom deed zelf langdurig onderzoek naar de stemming 
in bezet Nederland jegens de Duitse bezetter aan de hand van een 
zo representatief mogelijke selectie van 164 oorlogsdagboeken.73 
Hij stelde vast dat er grote onwetendheid was onder tijdgenoten 
als gevolg van schaarse, inconsistente en weinig concrete informa-
tievoorziening, het wijdverspreide wantrouwen jegens nieuws en de 
onvoorstelbaarheid van een Vernichtungslager als Auschwitz. Dit 
zijn precies de aspecten die De Jong in zijn rede van 1967 ook al 
had benadrukt. Van der Boom vond tijdens zijn onderzoek bevesti-
ging voor diens klassieke beeld van het anti-Duitse volk.74 Hij vatte 
de stemming in bezet Nederland samen aan de hand van vier kern-
woorden: woede, hoop, angst en machteloosheid, een atmosfeer die 
De Jong ‘tamelijk impressionistische wijze’, ook in Het Koninkrijk 
had geschetst.75 

De Leidse onderzoeker maakt echter een nadrukkelijk voorbe-
houd. Hij laat De Jongs concept van verdringing vanwege de ‘com-
plexiteit, onbewijsbaarheid, afhankelijkheid van een omstreden 
psychoanalytische theorie en – in dit geval – overbodigheid’ als ver-
klaringsgrond buiten beschouwing. Het verdringingsmechanisme is 
een kneedbare speculatie, een glibberige term die multi-interpreta-
bel is. Het is een lastig concept dat in het wetenschappelijk debat 
allang naar de achtergrond is verdwenen.76 Anders gezegd: De Jongs 
‘niet-willen-weten’-these is op de achtergrond is geraakt, maar het 
resterende niet-weten-deel van De Jongs stelling heeft volgens Van 
der Boom en in weerwil van Vuisjes omstreden weerlegging, onver-
minderd standgehouden.

Het is inderdaad zo dat De Jongs historische beeld dat men nau-
welijks op de hoogte was van de ware toedracht van de Jodenver-
nietiging, niet wordt aangetast zodra het verdringingsmechanisme 
als een verouderd en overbodig aspect uit zijn redenering wordt ge-
schrapt. De Jong had in zijn inaugurale rede gemeend ‘te hebben 
aangetoond [dat] het niet-weten, beter eigenlijk: het niet-willen-we-
ten, van de realiteit van de vernietigingskampen’ massaal was voor-
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gekomen, maar als hij het had gelaten bij zijn niet-wetenthese, zou 
zijn geschiedverhaal in Het Koninkrijk consistent zijn gebleven.77 Dit 
freudiaanse begrip van ‘verdringing’ vormt geen inhoudelijk essen-
tiële bouwsteen, maar is veeleer een stijlmiddel. In de jaren zestig 
en zeventig was verdringing een modewoord dat als retorisch ele-
ment overtuigde. De Jong heeft geen nauwkeurige definitie gegeven 
van dit door hem gehanteerde begrip. Hij boorde een interessant 
punt aan door ‘weten’ nader te specificeren, maar zijn psychologi-
sche redeneringen waren niet gebaseerd op literatuur, maar op een 
amalgaam van kennis van de freudiaanse theorie waarin hij zich als 
adolescent had verdiept en waar hij tijdens zijn psychoanalytische 
behandeling inzichten aan ontleende.78 

In zijn dissertatie had De Jong zich op het terrein van de sociale 
wetenschappen onvoldoende competent geacht om psychologische 
mechanismen met secundaire wetenschappelijk literatuur te onder-
bouwen. In Het Koninkrijk onderkende hij dat ‘psychologische en 
sociologische zienswijzen in onze beschrijving impliciet een rol ge-
speeld hebben, […], maar wij hebben geen behoefte, hier dieper op 
in te gaan: noch de psychologie noch de sociologie beschouwen wij 
als een terrein waarop wij tot algemene uitspraken gerechtigd zijn’.79 
De naam Freud komt niet voor in de index van zijn levenswerk. Bij 
De Jong kreeg pathos wel vaker de overhand over logos als het erom 
ging de aandacht van het grote publiek te vestigen op zijn beeld van 
de bezettingsgeschiedenis.

het volk AlS Stille hoofdPerSoon

De socioloog en criticus Jacques van Doorn schreef in 1991 dat de 
auteur van Het Koninkrijk een ‘te bekwaam geschiedschrijver’ was 
om niet te hebben geweten dat ‘grijs gedrag’ in de historische wer-
kelijkheid veelvuldig voorkwam.80 Die observatie overtuigt. De Jong 
schreef Van Kleffens in 1971 dat ‘het werkelijke probleem van de 
bevolking tijdens de bezetting’ niet lag in ‘het onderscheid tussen 
“foute” en “niet-foute” Nederlanders’, maar in de door dit onder-
scheid ontstane spanningen die zich afspeelden ‘binnen de grote 
groep van hen die “niet-fout” waren’.81 In 1975 schreef prof. dr. P.J. 
Bouman aan De Jong dat de ‘gewetensnood, die velen hadden door 



589

te maken’ te weinig aandacht kreeg in Het Koninkrijk. ‘Tussen de 
beide realiteiten van verzet en collaboratie ligt een brede midden-
zone van het dilemma (in stilte en individueel uitgevochten), die 
mijns inziens in een beschrijving niet uitvoerig genoeg kan worden 
belicht.’82 

Die kritiek kan De Jong niet hebben verbaasd. Hij schilderde 
het volk in vage contouren, want hij was zich er ten volle van be-
wust dat het tijdens de oorlog uitzonderlijk moeilijk was geweest 
een ‘goede’ Nederlander te zijn. Hij ontzag die brede middenzone 
door Wilhelmina’s volk grotendeels buiten beeld te laten. Toen een 
briefschrijver in datzelfde jaar beweerde dat wij ons ‘uitgesproken 
laf ’ hadden gedragen, antwoordde De Jong dat hij die term per-
soonlijk nooit zou gebruiken.83 In zijn kNaW-lezing van 1976 over 
het belang van het verzet benadrukte hij ‘geen enkel waardeoordeel’ 
te hebben willen vellen over de houding van het Nederlandse volk.84 
In 1980 legde de journalist Henk Hofland hem in een televisie-in-
terview het vuur na aan de schenen door te stellen dat de succes-
formule van zijn uitdijende Koninkrijk eigenlijk voortkwam uit een 
‘zeer langgerekt jeugdsentiment’ over heldhaftige Nederlanders. De 
auteur wees deze aantijging verbouwereerd van de hand: ‘Het wezen 
van de bezettingstijd is dat de mensen geen flauw benul hadden van 
wat er in werkelijkheid gebeurde.’ Zijn geschiedverhaal kwam te-
gemoet aan ieders behoefte om eigen ervaringen ‘te plaatsen in een 
algemeen kader, wat ruim genoeg is om voor individueel afwijkende 
reacties ruimte te bieden’.85 In 2001 zei De Jong nog eens dat ‘de 
meeste mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet kozen voor een 
“goede” of “foute” partij, maar dat zij zich zoveel mogelijk afzijdig 
hielden’.86

De auteur ventte in zijn Koninkrijk geen specifieke oordelen uit 
over de ‘massa van het volk’ dat in zijn algemeenheid anti-Duits en 
antinationaalsocialistisch was geweest.87 Men doorstond de Duitse 
bezetting in een houding die breed uitwaaierde van ‘niet fout’ tot 
‘niet goed’. De auteur categoriseerde het gedrag van deze ‘grijze, 
schipperende massa’ nadrukkelijk niet als fout, maar gunde het Ne-
derlandse volk steeds het voordeel van de twijfel zonder te beweren 
dat deze burgers zich zonder meer goed hadden gedragen.88 ‘Niet 
fout’ was de regel geweest en ‘goed’ de uitzondering. 

Echt ‘goed’ was daarentegen voorbehouden geweest aan het ver-
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zet en echt ‘fout’ aan de Nsb en andere fascistische splinterpartijen. 
Het leger van illegale werkers schatte De Jong voor september 1944 
op 25.000 personen, om in het laatste oorlogsjaar tot mogelijk bijna 
60.000 uit te groeien. De Nsb telde bijna 100.000 leden.89 Over 
deze twee extremen, de verzetshelden aan de ene kant en de verra-
ders onder het Nederlandse volk aan de andere kant, velde De Jong 
wél een expliciet waardeoordeel. De ‘gehate minderheid’ van notoire 
verraders van het volk stond geïsoleerd en de elite van verzetsstrij-
ders was moedig. De Jong hield de resterende ruwweg 98 procent 
van de 9 miljoen modale Nederlanders een spiegel voor dat zij de 
slechten dienden af te wijzen en de goeden dienden te bewonderen. 
Dit Nederlandse volk vervulde in zijn levenswerk de stille hoofdrol, 
al schreef en oordeelde De Jong over de keuzes en het gedrag van 
‘goeden’ en ‘slechten’.

In 1985 zei de auteur dat hij in het eerste deel van Het Koninkrijk 
had beschreven hoe in de periode 1813-1940 ‘een Nederlands volk 
groeit waarvan, zou men kunnen zeggen, alle delen tot zelfbewust-
zijn zijn gekomen’. De nogal amorfe ‘massa van het volk’ was een 
‘gearticuleerd geheel’ geworden. ‘Het is dat geheel geweest dat [het 
door] Seyss-Inquart op gelijkschakeling gericht politiek offensief 
met succes heeft afgeslagen.’90 De Jong zette deze wezenstrek van 
het Nederlandse volk in het vierde deel over het eerste bezettingsjaar 
meteen ferm neer. In zijn hoofdstuk ‘Twee beslissende maanden’ 
stelde hij dat ‘de gevoelens van neerslachtigheid en verwarring die in 
juni begonnen te wijken, in juli en augustus in tal van kringen ge-
heel verdwenen waren’.91 Het volk stroomde toe tot de Nederlandse 
Unie vanuit een anti-Nsb-gevoel. Die aanhang van uiteindelijk bijna 
800.000 personen overvleugelde de schrille Nsb-ledenaanwas van 
slechts 25.000 in de periode mei tot december 1940. Mussert bleef 
een geïsoleerd fenomeen. ‘De overgrote meerderheid van het volk’ 
is ‘trouw gebleven aan het verleden’, stelde De Jong zijn lezer gerust 
over deze niet specifiek door hem onderzochte beweegredenen.92 

Het Nederlandse volk keurde de nationaalsocialistische terreur-
staat die de nazi’s in Nederland vestigden af, maar dit leidde niet 
vanzelfsprekend tot anti-Duits gedrag. Zoals Van der Boom in 2012 
overtuigend stelde in zijn studie naar 164 oorlogsdagboeken, was de 
Nederlandse samenleving volkomen gepolitiseerd: iedereen wilde de 
Duitsers het land uit hebben, maar lang niet iedereen voegde de daad 
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bij het woord. ‘Men gedroeg zich misschien grijs, maar men dacht 
zwart-wit’, had de Leidse historicus al eerder vastgesteld.93 De Jong 
legde deze door Van der Boom geconstateerde kloof tussen houding 
en gedrag in Het Koninkrijk uit als de unieke combinatie van moed, 
doortastendheid en hoogstaande moraal die was voorbehouden aan 
de elite van verzetsstrijders die hun leven in de waagschaal hebben 
durven stellen.

De historicus Chris van der Heijden zette zich in zijn invloedrij-
ke studie Grijs verleden (2001) af tegen De Jong die in zijn ‘oorlog 
van helden en boeven’ had gesuggereerd dat het Nederlandse volk 
zich zo ondubbelzinnig duidelijk tegen de nationaalsocialistische 
bezetter had gekeerd. Van der Heijden zegt de gewone man in de 
bezettingsjaren te benaderen vanuit een cruciaal ander mensbeeld. 
Waar De Jong waarden als standvastigheid en eensgezindheid bena-
drukte en voorbij leek te gaan aan twijfel, wankelmoedigheid, angst 
en vermijdingsgedrag van de Nederlandse burgers, stuitte Van der 
Heijden in zijn onderzoek voortdurend op angst, ‘aarzeling, onze-
kerheid, het grijs tussen zwart en wit’. Niet goed of fout waren vol-
gens hem de bepalende categorieën geweest om de oorlog door te 
komen, maar aanmodderen, improviseren en toeval.94

De Jong besteedt inderdaad weinig aandacht aan ‘aarzeling, on-
zekerheid, het grijs tussen zwart en wit’, maar niet omdat hij er ‘wei-
nig belangstelling en nog minder geduld’ mee had, zoals Van der 
Heijden onterecht veronderstelt.95 Het is niet zo dat er in Het Ko-
ninkrijk maar weinig te lezen valt over hoe de modale Nederlander 
op de bezettende macht reageerde, omdat de auteur geen oog had 
voor deze existentiële problematiek, of omdat De Jong meende dat 
mensen louter voor of tegen waren. De auteur vond dat ze – net als 
hijzelf – meer van de Jodenvervolging bewust hadden moeten zijn en 
ertegen hadden moeten protesteren. Hij wilde de individuele lezer 
tot dit inzicht brengen door hem de gelegenheid te bieden om zijn 
persoonlijke houding in oorlogstijd te evalueren en te corrigeren aan 
de hand van zijn historisch-moreel kader. Het gedrag van de gewone 
man tijdens de bezettingstijd is een vacuüm in Het Koninkrijk dat 
Van der Heijden vulde op een manier die De Jong mogelijk niet 
zonder meer historisch onjuist zou hebben gevonden, maar moreel 
volstrekt afwees. Hij wilde zijn lezer niet van zich vervreemden door 
hem iets te verwijten of te beschuldigen, maar had juist toenade-
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ring gezocht om hem ervan te doordringen hoe belangrijk het was 
geweest – en altijd zal blijven – om in moeilijke tijden karakter te 
tonen.

Deze visie van De Jong kan worden geïllustreerd aan de hand 
van de manier waarop hij de reactie van het Nederlandse volk op 
de Jodenvervolging heeft beschreven. In deel 5 verklaart hij waarom 
de gewone Nederlander de ‘segregatie’ aanvaardde tot de deportaties 
in juni 1942 een aanvang namen. Uiteraard waren er ‘betrouwbare 
Nederlanders’ die begaan waren met de ‘volksgroep’ van de Joden.96 
‘Zeer velen onder de niet-Joden die met Joden plachten om te gaan’ 
hadden de aansporingen van de illegale bladen om solidair te zijn 
met ‘onze Joodse landgenoten’ niet nodig.97 Hij prees een minder-
heid en ging doelbewust voorbij aan afkeuring van het gedrag van 
de meerderheid door het venijn te benoemen dat in het succesvol-
le plan van de Duitsers was gelegen om de Jodenvervolging ‘als het 
ware geruisloos’ door te voeren.98 De Jong heeft het over leiding-
gevende figuren die hiertegen protesteerden en ‘kringen’ waarin 
‘krachtig verzet’ rees.99 Daarnaast waren er uiteraard niet ‘bonafide 
figuren’ zoals de ‘Nsb’er of [de] andere collaborateur’, die misbruik 
maakten van de situatie. Hij schreef wél dat de ‘segregatie-maatrege-
len’ tot ‘beroering’ leidden, maar niet dat mensen massaal wegkeken 
als Joden werden geweerd uit publieke ruimten.100 

De Jong maakt in een lange zin de balans op van de tekortge-
schoten houding van het Nederlandse volk in de eerste fase van se-
gregatie bij de Jodenvervolging: ‘De passiviteit in Joodse kring was 
niet geëigend, om niet-joodse kringen te activeren, zoals omgekeerd 
het gebrek aan daadwerkelijke solidariteit dat in nagenoeg al deze 
niet-joodse kringen aan de dag gelegd […] werd, de passiviteit in 
joodse kring versterkte.’ De auteur vermoedt dat de ‘brute geweld-
stoepassing’ waarmee de Februaristaking was onderdrukt tot mach-
teloosheid had geleid. Van der Heijden wordt op zijn wenken be-
diend in zijn pessimistische visie op de mens als De Jong over de 
houding van de wankelmoedige Nederlandse burger concludeert: 
‘Overziet men het geheel van reacties die de Jodenvervolging in ’41 
in niet-Joodse kringen uitlokte, dan moet geconstateerd worden, 
dat zij van weinig waakzaamheid én van weinig weerbaarheid ge-
tuigden.’ De auteur van Het Koninkrijk blijft echter steeds vergoe-
lijkend en mild naar – en niet over – de Nederlandse burger. ‘De 



593

overgrote meerderheid der bevolking [voelde] in haar dagelijks be-
staan de jodenvervolging als iets […] dat de joden aangedaan werd, 
niet haarzelf.’ Als een tweede verklaring oppert hij ‘dat er onder de 
minderheid die waarlijk met de joden meeleefde en geneigd was tot 
daadwerkelijke solidariteit, velen waren aan wie het niet duidelijk 
was, hoe zij de joden helpen moesten.’101 De Jong voert ook het on-
realistisch vredesverlangen op als verzachtende omstandigheid: ‘Van 
de optimistische verwachting dat de oorlog spoedig voorbij zou zijn 
[moet] vaak een impuls zijn uitgegaan in de richting van berusting: 
waarom zou men de risico’s van verzet aanvaarden, indien Neder-
land tòch spoedig bevrijd zou zijn?’102 

De Jong laat de betrokkenheid van de politie en het Ns-personeel 
bij de Jodenvervolging niet onbesproken.103 In deel 5 haalt hij de be-
roemde uitspraak van Willy Lages – hoofd van de Sicherheitsdienst 
in Amsterdam – aan die in 1962 zei dat zonder de medewerking van 
de politie nog geen 10 procent van de bezettingsdoeleinden – en nog 
geen 10 procent van de Jodenvervolging – gerealiseerd had kunnen 
worden’.104 In deel 6 stelt hij dat de Nederlandse overheid ‘volledig 
verstek [had laten] gaan’ bij eventuele bescherming tegen Jodenver-
volging. ‘Zonder noemenswaard verzet deden de bij de deportaties 
betrokken instanties wat van hen verlangd werd.’105 De Jodendepor-
taties hebben ‘slechts bij een zeer gering aantal burgemeesters en bij 
een naar verhouding nog veel geringer aantal politiefunctionarissen 
geleid […] tot een principiële weigering’.106 

Als de deportaties naar Westerbork in juli 1942 begonnen, wor-
den mensen die Joden lieten onderduiken zonder naam en toenaam 
beschreven, en hetzelfde geldt voor de Jodenverraders.107 Wel be-
noemt hij enkele heroïsche groepen: communisten, socialisten en 
gereformeerden. Vooral de Friezen onder hen hadden veel onderdui-
kers, en de gereformeerden, die 8 procent van de Nederlandse bevol-
king uitmaakten, herbergden ongeveer een kwart van de Joodse on-
derduikers.108 Ook noemt hij de profiteurs, zoals de firma Abraham 
Puls die ‘Jodenpanden’ van gedeporteerden leeghaalden. Sommigen 
hadden dus mateloos geleden en anderen hadden groot voordeel be-
haald.109 De lezer begrijpt moeiteloos met wie hij zich dient te iden-
tificeren.

Bij de onderduik werpt De Jong opnieuw een verzachtende om-
standigheid op: ‘achteraf bezien is het risico dat men bij huisvesting 
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van Joodse onderduikers aanvaardde, minder groot geweest dan 
men in de tijd zelf dacht’.110 Er was bovenal een structureel pro-
bleem: ‘De Joodse onderduikers kwamen, zou men kunnen zeggen, 
te vroeg aan de markt.’111 Pas met de april-meistakingen van 1943 
groeide het brede volksverzet en nam de anti-Duitse houding mas-
saal toe, terwijl de Jodendeportaties toen vrijwel waren voltrokken. 
Onderduiken werd de belangrijkste verzetsactiviteit, en het ambte-
lijk apparaat bood op grote schaal de helpende hand met vervalste 
distributiebonnen. Er ontstond een ‘“ander Nederland”: weerbaar-
der, recalcitranter’.112

De Jong schrijft in zijn slotdeel 12 dat er van de naoorlogse zui-
vering van de politie niet veel terecht is gekomen en dat de Joden-
vervolging en opsporing van verzetsstrijders lang niet altijd contre 
coeur waren verricht.113 In de Nabeschouwing toont de auteur van 
Het Koninkrijk zich opnieuw van zijn vergoelijkende kant. Hij roept 
op tot begrip dat ‘velen de moed’ niet hadden gehad om hun leven 
in de waagschaal te stellen en in het verzet te gaan tegen de Joden-
vervolging. Men dacht ook dat het alleen om ‘onheil’ ging en niet 
om uitroeiing of massamoord. Dit wil niet zeggen dat ‘niet-weten 
als disculpatie kan gelden voor diegenen die, al of niet onder dwang, 
feitelijke medewerking aan de vervolging en de deportatie der joden 
hebben verleend,’ vervolgt hij in een complexe zin, ‘maar het spreekt 
vanzelf dat men – als men dat niet-weten uit het oog verliest, tot 
wezenlijk scherpere beoordelingen komt – beoordelingen die op 
zichzelf dan weer de kijk gaan bepalen die velen onder de laat ge-
boren jongeren op de periode van de Tweede Wereldoorlog krijgen’. 
De Jong concludeert ‘dat de meeste mensen zich aanpassen aan de 
moeilijkheden die zij op hun levensweg ontmoeten’, om vervolgens 
meteen daarop de ware verzetsnorm op te voeren: ‘– het is steeds een 
minderheid, vaak slechts een zeer kleine, die bereid is, in de strijd 
tegen de heersende machten (en de Duitse heersende macht was bij 
uitstek bruut) grote persoonlijke risico’s te nemen’.114 Dat is de ver-
zetsmentaliteit waarover hij wilde schrijven, niet over de mentali-
teit van ‘aanpassen’, een term die in dit citaat bij hoge uitzondering 
wordt gehanteerd.

Op deze plaats neemt De Jong nogmaals expliciet afstand van 
de uitspraak van Wilhelmina die de Nederlanders in het bezette 
vaderland ‘een heldenvolk’ had genoemd. ‘Heldenvolken bestaan 
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niet.’115 In de pers zei hij haar uitspraak in de oorlog ook al ‘volslagen 
nonsens’ te hebben gevonden.116 Hij bezwoer de lezer dat het Ne-
derlandse volk ‘niet wezenlijk’ afweek van ‘het algemene [cursivering 
De Jong] beeld dat andere bezette landen als Noorwegen, Denemar-
ken, België en Frankrijk geboden hebben. […] In elk land is gecol-
laboreerd, in elk land is verzet geboden, in elk land is er een relatief 
kleine illegaliteit geweest. […] Wie van “Nederlands abominabele 
geschiedenis in oorlogstijd” schrijft, zoals Mulisch in ’66 deed, legt 
te hoge maatstaven aan’, beëindigt hij zijn paragraaf.117

Zoals op veel plaatsen in Het Koninkrijk, ontbreekt een bronver-
wijzing. De Jong ontleende dit citaat aan Bericht aan de rattenkoning, 
het politieke pamflet waarin de schrijver Harry Mulisch zich afzette 
tegen de heersende regentenmentaliteit. Hij schrijft dat de Febru-
aristaking van 1941 ‘een moedig, zinvol, wanhopig protest tegen 
Duitse mensenjacht [was geweest], een onvergetelijke daad, die een 
hoop [had] goedmaakt aan Nederlands abominabele geschiedenis in 
oorlogstijd, en waardoor wij de bevolking van Warschau een klein 
beetje, al is het nog zo weinig, in de ogen kunnen zien’.118 De Jong 
vond dat de protestgeneratie het Nederlandse volk veel te makkelijk 
een slappe houding verweet. Verzet bieden was tijdens de bezetting 
bijzonder moeilijk geweest. Juist omdat het veel te weinig was voor-
gekomen, wilde De Jong het Nederlandse volk nadrukkelijk geen 
verwijt maken. Zijn integratiebeginsel schemert voortdurend door 
in zijn geschiedschrijving. De nationaal historicus was het erom te 
doen zijn toehoorders en lezers rechtgeaard patriottisme aan te kwe-
ken. Verwijten die verzoening tussen Joden en niet-Joden in de weg 
staan, zijn uit den boze.

2 2  d e  v e r d r o n g e n  r e a l i t e i t  v a n  d e  j o d e n v e r n i e t i g i n g
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h O O F D s t U k  2 3

Getuige-deskundige bij 
uitstek

de Periode vAn de Politieke AffAireS 

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig maakte Nederland een fase 
door van hernieuwd bewustzijn over de bezettingsjaren. Ondergang 
van Presser (1965) markeert het jaar waarin de collectieve verwerking 
van het oorlogsverleden in de publieke opinie een prominent thema 
begon te worden. Wie als ‘foute’ Nederlander te boek stond, viel col-
lectieve hoon ten deel. De emoties laaiden hoog op als werd vermoed 
dat iemand in de bezettingstijd had geprofiteerd van medeburgers, 
gecollaboreerd met de bezetter of betrokken was geweest bij oorlogs-
misdaden. Dit kwam zo regelmatig voor dat historicus Schöffer het 
anderhalve decennium na 1965 heeft gekenschetst als ‘de periode van 
de affaires’. Verantwoordelijke politici probeerden de geschokte pu-
blieke opinie tot bedaren te brengen door onderzoekscommissies in 
te stellen. Hun onderzoeken duurden vaak langer dan voorzien. Ten 
slotte leverden ze lijvige eindrapporten op met overstelpend feiten-
materiaal, ten einde definitief uitsluitsel te verschaffen.1

De Jong vond dat het RvO in deze onderzoeken een belangrijke 
maatschappelijke taak diende te vervullen. In mei-juni 1965 had hij 
zijn diensten aangeboden in de zaak-Claus. Bij de nieuwe affaires die 
zich aandienden, zag hij telkens een prominente rol weggelegd voor 
zijn instituut. Hij entameerde een onderzoek toen Arnold Schnez 
medio 1967 werd voorgedragen als NaVO-opperbevelhebber van de 
Geallieerde Strijdkrachten in Centraal-Europa. Deze Duitse officier 
had in een hoge rang in de Reichswehr gevochten aan het Oostfront 
en in Italië waar de nazi’s oorlogsmisdrijven hadden gepleegd. De 
Jong schreef minister van Buitenlandse Zaken Luns dat er ‘grote en 
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gerechtvaardigde verontwaardiging’ in de Nederlandse samenleving 
leefde over deze aanstaande benoeming.2 De Nederlandse regering 
diende de kandidatuur van Schnez in internationale kring aan te 
vechten.

Luns vroeg het RvO een geheim antecedentenonderzoek te ver-
richten naar het militaire naziverleden van Schnez. De Jong, Sijes en 
interne ss-specialist In ’t Veld achterhaalden dat Schnez vóór zijn in-
diensttreding bij de Bundeswehr had geschreven dat hij pas militair 
kon zijn als ‘die Frage der “Kriegsverurteilten” auf “honorige Weise” 
geregelt würde’.3 Zijn oorlogsverleden bleek onvoldoende opgehel-
derd om deze maatstaf op zijn carrière van toepassing te achten. De 
Jong en Sijes bespraken hun bevindingen met Luns en minister-pre-
sident Piet de Jong, waarna de Nederlandse regering bij de NaVO in 
Brussel protest aantekende tegen de voorgenomen benoeming.4

Sijes had er geen geheim van gemaakt dat hij het oorlogsverleden 
van Schnez naar buiten zou brengen als de ministerraad zou hebben 
ingestemd met de kandidatuur van deze voormalige nazimilitair. 
Bestuursvoorzitter Van Winter vond dat Sijes hier als ambtenaar 
niet toe gerechtigd was, maar De Jong nam het voor zijn collega 
en vriend op. De premier had hun niet expliciet gevraagd hun on-
derzoeksresultaten geheim te houden en Luns had zelf naar buiten 
gebracht dat Oorlogsdocumentatie onderzoek in deze zaak had ver-
richt.5 De druk was van de ketel toen eind oktober de benoeming 
van Schnez dankzij de Nederlandse interventie in Brussel werd ver-
ijdeld.6

In de bestuursvergadering werd geëvalueerd of dergelijk ambte-
lijk onderzoek wel thuishoort bij een wetenschappelijk instituut als 
Oorlogsdocumentatie. De Jong verdedigde zijn aanpak vurig met 
het argument dat dit het ‘enige instituut met specialistische kennis 
van zaken’ was, waar in het verleden al veelvuldig een beroep op 
was gedaan. In de eerste naoorlogse jaren had hij Rauter en Mus-
sert uitgebreid geïnterviewd ter voorbereiding van hun berechting 
en veroordeling als oorlogsmisdadigers, en Sijes had begin jaren zes-
tig bewijsmateriaal aangeleverd voor de berechting van Eichmann. 
Dergelijk antecedentenonderzoek was nodig om ‘het algemene his-
torische beeld duidelijker’ te maken. Voorzitter Van Winter onder-
schreef dat ‘eigentijdse geschiedenis en politiek nu eenmaal in elkaar 
overlopen’.7

2 3  g e t u i g e - d e s k u n d i g e  b i j  u i t s t e k



598

d e e l  4 :  1 9 6 7 - 1 9 8 0

Zowel bij de zaak-Claus als nu bij Schnez zat De Jong bij de 
regering op de eerste rang in het lobbycircuit.8 Daarna was hij in 
verschillende gradaties betrokken bij de totstandkoming van onder-
zoeksopdrachten naar het oorlogsverleden van nog vijf omstreden 
personen: Richard Gerken, Friedrich Weinreb, Pieter Menten, Wil-
lem Aantjes en Joseph Luns.9 In deze politieke schandalen uit de 
periode 1965-1980 draaide het ‘politiek-publicitaire complex’ in het 
maatschappelijke goed-foutdebat op volle toeren.10 De Jong kwam 
veelvuldig in de media en genoot de reputatie als ‘bij uitstek ge-
tuige-deskundige van het Nederlandse publiek’.11 RIOD-bestuurslid 
Peter Klein herinnerde zich de jaren zeventig als ‘tropenjaren’. ‘Het 
instituut rolde van de ene affaire in de andere. De Jong opereerde 
niet altijd even handig; enige zelfkritiek of terughoudendheid was 
hem vreemd. Hij werd het geweten der natie. Niet bewust [nage-
streefd], maar hij liet het zich wel aanleunen.’12

In dit hoofdstuk wordt belicht hoe De Jong in 1976 onruststo-
ker Richard Gerken in een onderzoeksrapport kundig afserveerde 
als aanklager van oud-generaal Hasselman. Ook in het Weinrebon-
derzoek had De Jong alle touwtjes in handen. Hij troefde het beleid 
van de recalcitrante staatssecretaris Klein halverwege 1976 af. Tege-
lijkertijd nam zijn invloed binnen het instituut af. Hij bepaalde het 
strategisch beleid niet meer en verspeelde krediet in politiek Den 
Haag, waardoor hij opdrachten misliep. Eind 1976 viste hij achter 
het net om het onderzoek naar het oorlogsverleden van Pieter Men-
ten bij Oorlogsdocumentatie onder te brengen. In de volgende twee 
hoofstukken wordt geanalyseerd hoe De Jongs gezaghebbende repu-
tatie ernstige schade leed in de affaire-Aantjes van november 1978. 
Daardoor zou hij zich in maart 1979 terughoudend opstellen in de 
zaak-Luns, de laatste van deze geruchtmakende politieke affaires.13 

In de belangrijkste en langst durende van deze aan de oorlog ge-
relateerde affaires – eerst de vier, later de drie en ten slotte de twee 
oorlogsgevangenen, die zich uitstrekt over ruim vier decennia van 
1945 tot 1989 – speelde De Jong slechts een beperkte rol.14 Deze vier 
nazioorlogsmisdadigers waren in 1948 tot levenslang veroordeeld en 
zaten in de koepelgevangenis van Breda. De uitzonderlijk lange in-
terneringsperiode van 44 jaar is een unicum in de geallieerde lan-
den. De Jong en Sijes hadden een van hen, Willy Lages, in maart 
1952 in zijn cel bezocht. Toen ze in 1964 hoorden dat de minister 
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van Justitie, mr. Y. Scholten (ChU), overwoog de vier van Breda te 
gratiëren, tekenden ze schriftelijk protest aan bij het hoofd van de 
afdeling Gratie van dit ministerie. Op 18 juni legden ze Scholten 
uit dat de Duitsers in de Jodenvervolging uit koele berekening een 
kat-en-muisspel hadden gespeeld en dat er op grond van de huidige 
kennis niet meer aan werd getwijfeld dat de hoogste bezettingsau-
toriteiten, zoals Seyss-Inquart, van de plannen tot uitroeiing van de 
Joden hadden geweten. Sijes was ervan overtuigd dat vrijlating het 
werk van Duitse officieren van justitie in de Bondsrepubliek om nog 
vrij rondlopende oorlogsmisdadigers te traceren, zou bemoeilijken. 
De gevangenen zagen hun kans op gratie mede naar aanleiding van 
dit gesprek verspeeld.15

In 1966 laaide de maatschappelijke discussie over hun vrijlating 
opnieuw op toen minister van Justitie Ivo Samkalden (PvdA) de ter-
minaal zieke Willy Lages in 1966 op vrije voeten stelde. Begin janu-
ari 1972 overwoog het kabinet de overige drie ook te gratiëren. Op 
24 januari namen oorlogsslachtoffers in de beruchte hearing in de 
Tweede Kamer echter scherp stelling. De volksvertegenwoordiging 
nam vijf dagen later een motie aan die het kabinet ontraadde de drie 
vrij te laten. Wegens de grote maatschappelijke weerstand besloot de 
ministerraad op 3 maart van zijn voornemen af te zien.16

Vier dagen voor de hoorzitting van 24 januari 1972 was De Jong 
te gast in aVRO’s Televizier van Van Meekren. Terwijl vele commen-
tatoren en besluitvormers nog twijfelden in deze zaak, bepleitte De 
Jong – in tegenstelling tot vijftien jaar eerder – vrijlating.17 Hij legde 
uit dat deze drie van Breda uitvoerders waren geweest van de Joden-
vervolging en ten onrechte waren uitgegroeid tot symbolen. Hij zou 
in de vervolgdelen van Het Koninkrijk duidelijk maken dat die ver-
antwoordelijkheid veel breder had gelegen en dat de beleidsmakers 
van de Jodenvervolging de grootste schuldigen waren. ‘Wanneer ik 
in de pers lees: die drie zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de jo-
dendeportaties, dan zeg ik als historicus: dat is niet juist.’ Ze had-
den ‘tot op deze dag hun gerechte straf […] gehad’. Later die avond 
herhaalde het nos Journaal zijn commentaar. De volgende dag zei 
De Jong in de bestuursvergadering dat het zijn taak was zijn stem te 
laten horen als het kabinet voor een moeilijke beslissing staat.18

De hoorzitting van de Tweede Kamer van 24 januari 1972 wordt 
beschouwd als de emotioneel meest beladen discussie in de verwer-
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king van bezettingsperiode.19 De Jong stelde zijn mening echter bij 
tijdens de hoorzitting die hij op de rechtstreekse televisie-uitzending 
volgde.20 Zijn mening was tot op dat moment gebaseerd geweest op 
‘louter juridische gronden’. De ‘argumenten van vertegenwoordi-
gers van de geschonden groepen’ deden hem inzien dat het normale 
strafrecht tekortschoot. Bij deze oorlogsmisdadigers prevaleerde ‘een 
wijdere rechtvaardigheid boven het recht in engere zin’.21

Pro hASSelmAn en contrA gerken

In 1976 werd De Jong gevraagd de affaire-Hasselman te onderzoe-
ken. De Telegraaf had in maart 1969 een serie artikelen gepubliceerd 
over deze generaal b.d. B.R.P.F. Hasselman zou als toenmalige ka-
pitein van de Generale Staf in de neutraliteitsperiode van 1 septem-
ber 1939 tot 10 mei 1940 geheime plannen van de legertop hebben 
doorgespeeld aan nazi-Duitsland en betrokken zijn geweest bij een 
uniformsmokkel die het mogelijk had gemaakt dat de beraamde ge-
heime Duitse inval met een list kon worden uitgevoerd. Ingewijden 
spraken schande van de ‘leugenachtigheid en hypocrisie’ van deze 
spion die tot op heden ‘nog geen afscheid heeft genomen van de 
nazi’s’. 

Deze beschuldigingen kwamen uit de koker van Richard Ger-
ken, een voormalig Abwehr-officier, de inlichtingendienst van de 
nazi-Wehrmacht. De Telegraaf had de exclusieve rechten verworven 
op zijn memoires. Gerken wist zich als veiligheidsagent gebonden 
aan zijn erecode en kon Hasselman niet formeel beschuldigen.22 De 
verantwoordelijke bewindslieden konden Gerken echter niet zon-
der meer afdoen als discutabele bron. Hij had na de oorlog gewerkt 
bij de Bundesverfassungsschütz, de West-Duitse zusterdienst van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst (bVD) die destijds gevoelige in-
formatie had uitgewisseld waarbij Gerken contactpersoon was ge-
weest.23

Het was algemeen bekend dat Ben Hasselman tot halverwege de 
bezettingstijd pro-Duitse (maar geen pronazi)sympathieën had ge-
koesterd. Hij was van 1937 tot 1939 als militair attaché in Berlijn 
zowel de voorganger als opvolger van G.J. van Sas geweest. Hassel-
man was tijdelijk vervangen door deze collega die geacht werd beter 
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in staat te zijn geheime informatie over de Duitse aanvalsplannen 
door te spelen aan de Nederlandse autoriteiten. Hasselman adviseer-
de na de capitulatie – buiten medeweten van generaal Winkelman 
– Nederlandse militairen de vereiste erewoordverklaring te laten on-
dertekenen om niet tegen de Duitse bezetter in verzet te treden. Hij 
bleef als kapitein voor de bezetter werken. In mei 1942 kwam hij in 
het kamp van de ‘goeden’ terecht toen hij tot de weinige Nederland-
se beroepsofficieren hoorde die niet onder dwang in krijgsgevangen-
schap werden afgevoerd. Hij verkoos uit vrije wil om samen met zijn 
collega’s in Colditz te worden geïnterneerd.24

Na de oorlog was Hasselmans vrijwillige gevangenschap van be-
slissende betekenis bij zijn zuivering. Het oordeel luidde dat hij tij-
dens de bezetting ‘louter op de Nederlandse belangen’ had gelet. Na 
1945 maakte Hasselman een voorspoedig militaire carrière in dienst 
van de geallieerde zaak. Van 1954 tot 1957 bekleedde hij de hoogste 
militaire rang van bevelhebber van de Nederlandse landstrijdkrach-
ten.25 Bij Hasselmans vertrek zwaaide zelfs het kritische Parool de 
briljante generaal alle lof toe; hij had de landmacht omgevormd tot 
het sterkste Nederlandse leger ooit. De militair had in zijn officiers-
carrière met zijn verheven houding en stug elitair gedrag veel inter-
ne vijanden gemaakt. Zijn Duitse sympathieën van weleer vormden 
een vruchtbare voedingsbodem voor aanhoudende geruchten over 
zijn vermeende vooroorlogse verraad.

De bVD en de Militaire Inlichtingendienst (MID) hadden Gerkens 
beschuldigingen in 1970-’71 nog eens onderzocht, echter zonder 
bevredigend resultaat. VVD-minister van Defensie Hans de Koster 
had Hasselman op de man af gevraagd of de laster jegens hem een 
grond van waarheid bevatte. De man weigerde zich echter publie-
kelijk uit te spreken over beschuldigingen die hem bij voorbaat in 
het beklaagdenbankje zetten, maar verklaarde de minister wel dat hij 
voor de oorlog niet op de hoogte was geweest van geheime verdedi-
gingsplannen van het Nederlandse leger. ‘Uit krijgshandelingen is 
ook niet gebleken dat de Duitsers over dergelijke voorinformatie be-
schikten’, meende de oud-generaal, om er met superieure stelligheid 
aan toe te voegen dat ‘eerder [...] het tegendeel’ was gebleken. Het 
bVD-onderzoek wees in de richting van mr. P.M.C.J. Hamer die in 
1938 kapitein was in de Nederlandse landmacht. Hamer was in 1947 
echter al door het Bijzonder Gerechtshof veroordeeld tot vijftien 
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jaar gevangenisstraf wegens langdurige hulpverlening aan de vijand 
tijdens de oorlog, en de aanwijzingen dat deze man ook al voor 10 
mei 1940 zou hebben gespioneerd voor de vijand, waren niet over-
tuigend. Bovendien overleed deze verdachte in mei 1971 in de bRD.26

De Jong had Hasselman in het vierde en vijfde deel van Het Ko-
ninkrijk kritisch geportretteerd.27 Hij bestempelde hem op grond 
van geciteerde uitspraken als ‘anti-democratisch’ en ‘anti-semitisch’, 
en voerde hem in de eerste twee oorlogsjaren op als een invloed-
rijk vertegenwoordiger van de groep defaitisten die de ‘mismoedige 
conclusie’ had uitgedragen dat de Duitse Wehrmacht onoverwin-
nelijk was. Toch kwam Hasselman er in Het Koninkrijk niet zonder 
meer negatief vanaf. Als hoofd van het Afwikkelingsbureau dat tot 
taak had het voormalig Nederlands leger te ontbinden, woonde hij 
het overleg van de secretarissen-generaal bij. De Jong wees erop dat 
Hasselman het in de vergadering van 21 oktober 1941 een ‘geweten-
splicht’ had genoemd om Seyss-Inquart aan te spreken over Joden 
die als represaille naar strafkampen waren gebracht waar zij vrijwel 
allen in korte tijd waren overleden.28

Hamer was daarentegen een notoir ‘foute’ vaderlander geweest. 
Hij koesterde in de zomer van 1940 kortstondig ideeën om een Ne-
derlandse Nationaalsocialistische Volkspartij op te richten. In janua-
ri 1941 was hij aangesteld als hoofdcommissaris van de politie in Den 
Haag. Als Nsb’er trachtte hij twee jaar lang zijn ondergeschikten tot 
een nationaalsocialistisch modelcorps te vormen en bezocht hij Ber-
lijn waar hij de Abwehr informatie toespeelde. Hamer was ingestort 
toen hij in 1943 besefte dat Duitsland de oorlog zou verliezen.29 De 
Jong schreef echter nergens dat deze militair voor de oorlog zou heb-
ben gespioneerd.

De gemoederen over het vermeende ‘verraad van Hasselman’ 
raakten in juli 1975 opnieuw verhit toen Gerken overleed.30 Een 
amateuronderzoeker noemde Hasselman in De Telegraaf een ‘echte 
Pruis’ en beschuldigde hem van landverraad. De topmilitair zou de 
‘gebroken-geweertjes’-mentaliteit van de jaren dertig in Nederland 
beu zijn geweest en had geheime informatie uit de vergadering van 
de Generale Staf doorgespeeld om ‘onnodig bloedvergieten te voor-
komen’. Medio augustus eiste de Tweede Kamer opheldering van 
PvdA-minister van Defensie, Henk Vredeling. Was de in 1961 ge-
pensioneerde Hasselman nu wel of geen verrader geweest?
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Vredeling vroeg de Kamer op 13 oktober nogmaals uitstel om 
daarna een ‘finaal’ antwoord te kunnen geven.31 Het hoofd van de 
bVD, A. Kuipers, had geopperd het onderzoek namens Defensie te 
laten verrichten door de man wiens ‘grote achtergrondkennis over 
de periode, waarin deze spionagezaak zich afspeelt’ boven elke twij-
fel was verheven: dr. L. de Jong. De RIOD-directeur kreeg medio 
oktober de beschikking over alle materiaal van de voorgaande on-
derzoeken van de bVD, waaronder het dagboek van Gerken.32 Een 
maand later leverde hij zijn onderzoeksrapport op onder de veel-
zeggende titel ‘Richard Gerken en de z.g. verrader uit het Algemeen 
Hoofdkwartier’, waarna Vredeling het op 6 januari 1976 de Kamer 
deed toekomen.33 

De auteur richtte al zijn pijlen op de toen sinds enkele maanden 
overleden twijfelachtige aanklager Gerken en liet verdachte Has-
selman buiten schot. Hij voerde diens veronderstelde vooroorlogse 
verraad slechts eenmaal op om het daarna meteen resoluut te weer-
leggen. De overige dertig bladzijden van zijn rapport zijn uitsluitend 
gericht op de ‘prealabele vraag’ of de door Gerken gedane beschuldi-
gingen aan het adres van Hasselman in redelijke mate betrouwbaar 
geacht kunnen worden. ‘Geenszins’, luidde De Jongs antwoord. 
Gerken was ‘belust [geweest] op intriges’ en had zijn eigen gangen 
‘in nevelen’ gehuld. Na een overvloed van feiten over Gerkens duis-
tere gangen concludeerde De Jong dat deze ‘onbetrouwbare zegs-
man’ zijn beweringen had ‘verzonnen’. ‘Anders gezegd: ik ben van 
mening dat de zogenaamde verrader uit het Algemeen Hoofdkwar-
tier niet bestaan heeft en dat er dus geen enkele grond is, deze ver-
radersrol aan generaal Hasselman toe te dichten’, luidde zijn stellige 
slotzin.34

De onderzoeker had zich uitstekend gekweten van het onder-
handse bVD-verzoek om vooral geen nieuwe voeding te geven aan 
de geruchten over Hasselmans mogelijke betrokkenheid bij deze 
spionage. Dat zou bij gebrek aan bewijs alleen maar tot nieuwe spe-
culaties leiden. Van belang was dat deze zinloze slepende kwestie 
nu werd beëindigd.35 Het aangedragen bewijsmateriaal schoot – net 
als in de zaak-Claus – tekort om voor de volle honderd procent te 
overtuigen, maar niemand kon de wetenschappelijke statuur van de 
directeur van het RvO overtroeven.36 Zijn rapport riep een effectieve 
dam op tegen de kwaadsprekerij over Hasselman die in de pers ver-
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klaarde zich te voelen voor schermutselingen rond zijn persoon ‘te 
oud en te goed’. De Jong hechtte groter belang aan de onkreukbaar-
heid van het Nederlandse leger dan dat de waarschijnlijk onbewijs-
bare toedracht over Hasselmans betrokkenheid bij spionage werd 
vastgesteld. Anonieme beschuldigingen tegen de voormalige op-
perbevelvoerder van het Nederlandse leger bleven circuleren, maar 
bewijs dat Hasselman in de vooroorlogse jaren verraad zou hebben 
gepleegd is nooit boven tafel gekomen.37 De Jongs rapport had de 
man afdoende vrijgepleit.

duBBelSPioin weinreB ontmASkerd en 
StAAtSSecretAriS klein Afgetroefd 

In 1969 acquireerde De Jong het onderzoek naar het dubieuze verle-
den van Friedrich Weinreb. Deze Ashkenazische Jood had in eigen 
kring van september 1942 tot begin 1944 lijsten aangelegd van Joden 
die hij, tegen forse betaling, beloofde naar het buitenland te laten 
ontkomen, met toestemming van de Duitse bezetter. In mei 1945 
had De Jong in Je Maintiendrai nog positief geschreven over ‘den 
econoom dr. F. Weinreb die zich groote verdiensten had verworven 
voor de organisatie van het Nederlandsch distributieapparaat’.38 Na 
de oorlog bleken de Weinreblijsten puur bedrog te zijn geweest. 
Weinrebs intrigerende dubbelspel werd door het Haagse Bijzondere 
Gerechtshof in 1947 op beschuldiging van celspionage en verraad 
berecht. Het vonnis was in 1948 bekrachtigd door de Bijzonder Raad 
van Cassatie, maar de man was al na drieënhalf jaar gegratieerd.39 

Weinreb had tijdens zijn rechtsgang tegenspelers met fictieve 
dossiers misleid, en na zijn invrijheidstelling had hij zijn verzinsels 
voortgezet door onder meer te beweren dat De Jong in 1949 samen 
met hem de archieven van de Franse communistische partij had wil-
len inzien. Weinreb zou dit hebben geweigerd, om ‘autoriteiten-vre-
zer De Jong’ geen gelegenheid te bieden tot geschiedvervalsing.40 De 
Jong had de uitspraken van deze man, die hij ‘betrouwbaar noch 
sympathiek’ vond, eenvoudigweg genegeerd.41

Weinreb was echter uit op rehabilitatie. Hij hield vol vals te zijn 
beschuldigd. Zijn optreden in de oorlog had wel degelijk tot doel 
gehad Joden uit Duitse handen te houden. Zijn gangen als dubbel-
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spion waren verkeerd beoordeeld. Weinreb verzocht De Jong in ok-
tober 1962 of hij in het manuscript Ondergang de passages die over 
hem gingen mocht inzien. Hij vermoedde dat Presser hem opvoerde 
als Joodse held die tot zondebok was gemaakt.42 De Jong weigerde. 
Hij en Sijes waren het niet eens met deze interpretatie van Presser, 
maar het bestuur respecteerde het standpunt van de auteur zolang 
hij nadrukkelijk vermeldde dat hij zijn persoonlijke indruk over 
Weinreb gaf en geen wetenschappelijk gefundeerd oordeel.43 Later 
kortte De Jong Ondergang met een derde in voor de Engelse verta-
ling. Presser vertrouwde het hem toe, omdat hij het zelf mentaal niet 
meer kon opbrengen.44 De Jong schrapte de passages over Weinreb, 
omdat hij deze casus te ingewikkeld vond voor het buitenlandse pu-
bliek.

In 1969 beijverden de publicisten Renate Rubinstein en Aad Nuis 
zich om Weinreb te rehabiliteren na de lovende ontvangst van zijn 
driedelige memoires Collaboratie en verzet.45 Het eenmansverzet van 
deze getalenteerde schrijver was volgens hen een ideaal breekijzer om 
de passieve houding van het Nederlandse volk tijdens de Jodenver-
volging aan de kaak stellen. Deze Davidfiguur had naar hun mening 
de terreur van de staatsalmacht bestreden en diens verhaal stond 
haaks op het grote verhaal van heldhaftig volksverzet dat De Jong in 
De Bezetting ten beste had gegeven. Het maatschappelijk protest van 
de jaren zestig wilde het failliet van deze verzetsmythe aantonen.46 
Weinreb was geen oplichter en dubbelspion van de nazi’s geweest, 
maar een ten onrechte beschimpt en miskend redder van Joden, 
aldus Rubenstein en Nuis. Wie had er gelijk?

De Jong en Sijes mengden zich behoedzaam in het receptiede-
bat. Zij schreven in het Algemeen Handelsblad van 26 november 
1969 dat er gegronde twijfel bestond over de naoorlogse vonnissen 
die over Weinreb waren uitgesproken. De Jong noemde de analyse 
van Nuis over deze zaak diplomatiek een ‘goed werkstuk’, maar be-
pleitte nader wetenschappelijk onderzoek. De Tweede Kamer drong 
op 2 december 1969 aan op een formele revisie van het vonnis uit 
1948. Kort daarna vroeg de minister van Justitie, prof. mr. C.H.F. 
Polak, De Jong of Oorlogsdocumentatie een onderzoek naar Wein-
reb wilde instellen.47

De Jong overlegde op 5 december met Sijes en Van der Leeuw 
wat de opzet en voorwaarden voor dit grondige onderzoek zouden 
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zijn.48 De Jong wilde naast Het Koninkrijk geen langdurige verplich-
tingen aangaan. Soul mate Sijes was vanwege zijn aanstaande buiten-
gewoon professoraat aan de Rijksuniversiteit van Leiden evenmin 
beschikbaar en kampte met een kwakkelende gezondheid. Van der 
Leeuw beschikte over de verfijnde speurzin om dit onderzoek te ver-
richten. Mr. Daan Giltay Veth, oud-raadsheer van het Amsterdams 
gerechtshof, werd aangetrokken vanwege zijn juridische expertise.

De Jong zette zijn opzet op 29 december op papier en kreeg zijn 
notitie op 7 januari 1970 in Den Haag volledig gehonoreerd.49 De 
minister van Justitie gaf Oorlogsdocumentatie toegang tot alle re-
levante dossiers en alle onderzoekskosten werden vergoed. De on-
derzoekers stonden niet onder supervisie van een bredere commissie 
en het rapport zou dus geen witboek van het ministerie van Justitie 
worden. Het oordeel over de kwaliteit van de tussenrapporten en 
het definitieve manuscript werd overgelaten aan het bestuur, net als 
bij de redactionele procedure van Het Koninkrijk. Polak informeer-
de de Tweede Kamer op 16 januari dat hij Oorlogsdocumentatie de 
opdracht had verstrekt het oorlogsverleden van Friedrich Weinreb te 
onderzoeken en de juistheid van zijn naoorlogse vonnissen te toet-
sen.50 De Jong had hem gesouffleerd te benadrukken dat deze his-
torische reconstructie geen heropening van de juridische procedure 
was.

De Jong was op zijn hoede toen Rubinstein hem in november 
1972 schreef dat hij en Van der Leeuw al antipathiek tegenover 
Weinreb stonden voordat het RvO de onderzoeksopdracht was ver-
strekt. Van ‘volstrekte onpartijdigheid’ was volgens haar dus geen 
sprake.51 De Jong beantwoordde haar behoedzaam door enkele feite-
lijke punten te noemen en vermoedde dat Rubinstein van zins was 
het officiële RvO-rapport na te pluizen op deze gebreken waarvan ze 
dan kon zeggen dat ze er al in een vroegtijdig stadium van het onder-
zoek op had gewezen.52

Het Weinrebonderzoek was in alle opzichten het meest ideale 
RvO-project bij politieke affaires. De Jong had als acquisiteur, su-
pervisor, meelezer en woordvoerder de touwtjes in handen, terwijl 
hij al zijn tijd kon blijven wijden aan Het Koninkrijk. Als leidingge-
vende van Van der Leeuw had hij direct toezicht op de inhoud en 
voortgang van het onderzoek dat hij op elk gewenst moment kon 
bijsturen. Dat hij de redactionele verantwoordelijkheid voor het 
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rapport bij het RvO-bestuur gelegd had, was volgens beproefd re-
cept. In de praktijk betekende dit dat goedkeuring in het verschiet 
lag als hij zijn bestuur kon garanderen dat er geen woord in het rap-
port stond waar hij het niet mee eens was.53

De Jong gebruikte zijn sleutelpositie om nevengeschikte wensen 
op ministerieel niveau ingewilligd te krijgen. Dankzij het Weinre-
brapport kon hij staatssecretaris Ger Klein een voet dwars zetten. Al 
snel was gebleken dat de op 11 mei 1973 aangetreden bewindsman 
erop uit was de autonomie van zijn instituut vergaand in te perken. 
De Jong stoorde zich niet alleen aan hem als exponent van Nieuw 
Links, maar ergerde zich vooral aan diens chaotische en onvoorspel-
bare beleid. Klein stoorde zich op zijn beurt aan De Jongs ‘onge-
breidelde publiciteitsbelustheid’ waardoor ‘menige boekenplank in 
het land langzamerhand’ dreigde te bezwijken. Hij kantte zich tegen 
diens ‘merkwaardige dubbelfunctie’ als directeur van Oorlogsdocu-
mentatie en auteur van Het Koninkrijk. Kort nadat Klein op 8 sep-
tember 1977 weer voor de PvdA in de Kamerbankjes terecht kwam, 
bleek dat hij manisch depressief was. De ziekte was steeds manifester 
geworden tijdens zijn bewindsperiode en verklaart waarom hij in het 
kabinet-Den Uyl terecht was gekomen in een steeds geïsoleerdere 
positie.54

De Jongs controverse met Klein begon eind 1973 toen deze wei-
gerde de proceskosten in de zaak-Van der Vaart Smit nog langer te 
betalen. Hendrik Willem van der Vaart Smit was een gereformeer-
de predikant die in de oorlog Nsb-hoofd van het Nederlands Chris-
telijk Persbureau was geweest. Van 1971 tot 1973 had hij tegen De 
Jong tot drie keer toe een procedure aangespannen over een citaat 
in het eerste deel dat hem onrecht zou hebben aangedaan.55 Klein 
motiveerde dat het instituut niet langer kon rekenen op de diensten 
van de landsadvocaat, omdat dit suggereerde dat de auteur ‘rijksge-
schiedschrijver’ was. De Jong schreef Klein op 23 januari 1974 dat 
het bestuur van Oorlogsdocumentatie louter de wetenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor ‘het algemene niveau’ van Het Koninkrijk 
droeg en dat de staatkundige verantwoordelijkheid volledig bij de 
regering berustte. De serie werd immers met overheidsgeld door een 
staatsbedrijf in de handel gebracht; voor in elk deel werd het copy-
right van het RvO afgedrukt.56

Het RvO-bestuur en secretaris De Jong gingen een week daarna, 

2 3  g e t u i g e - d e s k u n d i g e  b i j  u i t s t e k



608

d e e l  4 :  1 9 6 7 - 1 9 8 0

op 29 januari 1974, op audiëntie bij minister van Justitie Van Agt 
en staatssecretaris Klein. Zij bereikten echter geen overeenstemming 
over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het te publi-
ceren Weinrebrapport.57 De Jong vroeg medeauteur van het Weinre-
brapport Giltay Veth een interne nota op te stellen over de aanspra-
kelijkheid van auteurs die in opdracht van het RvO schrijven. De 
jurist was stellig dat een dienaar van de staat niet persoonlijk aan-
sprakelijk kan worden gesteld, tenzij er sprake is van ‘grove schuld of 
opzet dan wel evidente overschrijding van bevoegdheden’.58 

Op 13 maart 1974 vroeg De Jong namens zijn bestuur op grond 
van deze zekerheid een officieel advies aan mr. Y. Scholten van het 
kantoor De Brauw en Helbach aan de Koninginnegracht in Den 
Haag. De advocaat – een voorganger van Klein met wie De Jong 
vanaf 1960 uitstekend had samengewerkt – stelde De Jong al vlak 
voor zijn zomervakantie gerust dat Ger Klein ‘geen been had om 
op te staan’.59 Scholtens adviesnota van 3 juli 1974 liet aan duide-
lijkheid niets te wensen over: de staat was bij alle publicaties zowel 
staatkundig, civiel-, straf- en auteursrechtelijk aansprakelijk voor 
Het Koninkrijk. De auteur behoefde hoogstens in geval van grove 
nalatigheid in het onderzoek eventuele juridisch financiële conse-
quenties te vrezen.60 

Klein stuurde de nota’s van Gilthay Veth en Scholten met spoed 
naar de afdeling juridische zaken van zijn departement en riep een 
interdepartementale juridische commissie in het leven om een reac-
tie voor te bereiden.61 Dit was tegen de zin van minister van Justitie 
Van Agt en minister-president Den Uyl die vonden dat de nota’s in-
tegraal dienden te worden aanvaard.62 Klein wees het RvO-bestuur 
er echter op 6 mei 1975 in een ellenlange brief op dat de civiel- en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid nadrukkelijk bij de auteurs lag. 
Zijn wankele argument was dat de staat vooraf niet aansprakelijk 
kon worden gesteld of de auteur zich ‘met de grootst mogelijke 
objectiviteit en nauwkeurigheid van zijn taak blijft kwijten’.63 De 
staatssecretaris kondigde alvast aan dat hij de machtiging tot publi-
catie van het Weinrebrapport pas vrij zou geven als de onderzoekers 
er vooraf mee instemden dat een eventuele civielrechtelijke procedu-
re voor hun eigen rekening zou komen. 

De Jong had er een broertje dood aan. Hij had op 27 februari 
1975 op het privéadres van minister-president Den Uyl al een per-



609

soonlijke brief laten bezorgen waarin hij dreigde te overwegen een 
persconferentie in Nieuwspoort te beleggen om het publiek recht-
streeks te informeren over de ‘obstructie van staatssecretaris Klein’. 
Op 23 mei 1975 zond hij eenzelfde brief naar Van Agt van Justitie 
op zijn privéadres.64 De auteur van Het Koninkrijk had hier op 16 
april 1975 al een voorproefje van gegeven bij de verschijning van zijn 
zesde deel. Hij vertelde nrc Handelsblad dat Van Agt de machtiging 
tot publicatie van het Weinrebrapport allang vrij had willen geven. 
Zijn huidige deel besloeg de periode van juli 1942 tot mei 1943 toen 
de Weinreblijsten tot stand waren gekomen.65 Hij had deze episo-
de echter moeten doorschuiven naar het volgende deel, omdat het 
‘onbehoorlijk’ zou zijn hierover te publiceren voordat het Weinre-
brapport gereed was.66 De Jong kondigde aan de verschijning van dit 
zevende deel te blokkeren zolang het Weinrebrapport niet kon uit-
komen. Hij had zich hierbij tevoren verzekerd van de steun van zijn 
bestuur. Die had hij gekregen op voorwaarde dat hij zijn argumen-
tatie ‘geheel in het principiële vlak hield en toespitste op de weten-
schappelijke vrijheid en verantwoordelijkheid’.67 Klein begreep dat 
hij in de pers geen fraaie beurt zou maken als hij de beschuldiging 
op zich laadde onafhankelijke geschiedschrijving te willen beïnvloe-
den en haalde bakzeil. Een week later betaalde hij knarsetandend het 
honorarium van f 4259,52 voor het juridisch advies van Scholten van 
de afgelopen zomer.68

Ook prof. mr. A.D. Belinfante, een gezaghebbend staatsrechtge-
leerde die bezig was met zijn RvO-monografie over de Bijzondere 
Rechtspleging, bevestigde het bestuur dat de staat zonder meer aan-
sprakelijk is voor zijn organen en ondergeschikten. Dergelijke pro-
ceskosten zijn pas op de auteur te verhalen als in een civielrechtelij-
ke procedure zou worden vastgesteld dat de auteur ‘opzettelijk’ had 
beledigd.69 De rechtspraktijk wees uit dat eventuele onvolledigheid 
of onbetrouwbaarheid van archiefmateriaal pas aan het licht trad als 
de beledigde de onjuistheid van de door de auteur genoemde feiten 
overtuigend kon aantonen. Eventuele onjuistheden waren niet ver-
wijtbaar zolang het archiefonderzoek secuur was verricht. 

De Jong was helemaal zeker van zijn zaak. Hij voegde er vanuit 
zijn expertise als historicus aan toe dat in contemporaine geschied-
schrijving geen enkel wettelijk of wetenschappelijk voorschrift of 
geen enkele wettelijke of wetenschappelijke regel bestaat over on-
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derzoek naar nog in leven zijnde personen. Iedereen mocht weten 
dat hij had gesproken met Weinreb, alle secretarissen-generaal uit de 
bezettingsperiode, alsmede het driemanschap van de Nederlandse 
Unie die tevoren ook inzage hadden gekregen in de relevante passa-
ges uit zijn manuscript voor Het Koninkrijk.70 

Begin november 1975 zegde Van Agt het RvO zwart op wit toe 
dat de kosten van een eventueel civielrechtelijke procedure tegen 
de auteurs op de staat konden worden verhaald, ‘uiteraard behou-
dens het (academische) geval dat de rechter opzet of grove schuld 
bij de onderzoekers zou vaststellen’.71 Het bestuur wees staatssecreta-
ris Klein erop dat deze beslissing van de ministerraad betekende dat 
deze zelfde voorwaarden ook van toepassing waren op het zevende 
deel van Het Koninkrijk.72 Bestuurslid mr. P.J. Verdam, de opvolger 
van de vroegtijdig overleden prof. Jan de Jonge, achtte de positie van 
staatssecretaris Klein ‘waardeloos’. Als voormalig hoogleraar en mi-
nister van Binnenlandse Zaken bood hij stevig tegenspel. De inter-
pretatie van Klein over de aansprakelijkheid deed hij af als ronduit 
‘verbluffend’; het zou ‘een novum in de rechtsliteratuur’ opleveren.73 
De patstelling werd begin juni 1976 in de ministerraad besproken. 
PvdA-minister van Onderwijs, Van Kemenade, overrulede zijn 
staatssecretaris Klein door er simpelweg mee in te stemmen dat het 
Weinrebrapport onder verantwoordelijkheid van zijn collega Van 
Agt van Justitie zou worden gepubliceerd.74

Dinsdag 5 oktober 1976, zesenhalf jaar na aanvang van het on-
derzoek, overhandigde De Jong het Weinrebrapport aan minister 
Van Agt. De Jong hanteerde voor elke publicatie van Oorlogsdo-
cumentatie – niet alleen bij Het Koninkrijk, maar ook bij rapporten 
en redes – een embargo dat in dit geval afliep om zes uur ’s avonds.75 
Te laat voor de avondkranten, zodat op radio en televisie maximale 
media-aandacht naar deze kwestie zou uitgaan. Hij was die avond te 
gast in Van Meekrens televisierubriek om de conclusies toe te lichten 
uit het Weinrebrapport, waar ‘beestachtig hard’ aan was gewerkt. De 
volgende dag stelde hij tevreden vast dat de pers de inhoud van dit 
rapport, dat hij het paradepaardje van eigentijds historisch-weten-
schappelijk onderzoek noemde, vrijwel unaniem overnam.76

Het Weinrebrapport bevestigde het grote gezag van Oorlogsdo-
cumentatie.77 Het veronderstelde heldendom van de man was al in 
1973 gaan wankelen toen de conclusies van het vierde interim-rap-
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port waren uitgelekt naar het Haarlems Dagblad.78 Schöffer recen-
seerde het rapport als een ‘ware olifantenworp […]: degelijk en 
omvangrijk, door zwaarte van argumentatie en bewijs, de pro-Wein-
reb“partij” in de grond stampend’.79 Het Weinrebrapport was een 
uitputtende reconstructie van maar liefst 77 intern samenhangende 
zaken en omvatte twee delen van samen bijna 1700 dicht bedruk-
te pagina’s. Het onderzoek leverde geen enkele aanwijzing op dat 
Weinreb na de oorlog onterecht was veroordeeld om hem tot zon-
debok te maken.80 Onweerlegbaar werd vastgesteld dat Weinreb een 
dubbelspion was die systematisch honderden Joden op grote schaal 
had opgelicht, al had hij op deze manier ook enkele tientallen Joden 
het leven gered.81 De ‘edele mensenredder’ was definitief ontmaskerd 
als ‘valse heilige’.82 Twee maanden voor publicatie had De Jong al 
voorspeld dat er na dit rapport een punt achter deze affaire zou wor-
den gezet, al zouden de ‘Weinrebbisten’ nog wel tegensputteren.83 
Het publieke debat tussen voor- en tegenstanders van Weinreb ver-
stomde echter al snel en de discussie in de Tweede Kamer werd af-
gesloten.84 

Drie weken na het rapport karakteriseerde De Jong Weinreb in 
zijn gepubliceerde, zevende deel als ‘een ernstig gestoord man wiens 
persoonlijkheid duidelijk psychopathische trekken vertoont’. […] 
Anderen meesleurend in zijn pathologisch spel, was hij zelf tegelijk 
een meegesleurde.’85 Twee decennia later zei hij kort door de bocht 
dat Weinreb, die tot zijn dood in 1988 in Zürich had gewoond, een 
‘seksmaniak [was geweest] met een obscene voorkeur voor vaginaal 
onderzoek’.86 Helaas had Presser de ‘plank misgeslagen’ en de valse 
Messias niet als ‘bedrieger’ herkend.87

geSchiedSchriJver deS riJkS  
verSuS riJkSArchivAriS

Ger Klein was niet de enige die de geprivilegieerde positie van Oor-
logsdocumentatie bestreed en het onderspit had moeten delven 
tegen De Jong die er niet voor was teruggedeinsd de publieke opinie 
te bespelen om zijn belangen en die van zijn instituut veilig te stel-
len. Ton Ribberink, die op 1 september 1968 was aangetreden als Al-
gemeen Rijksarchivaris, was het enkele jaren eerder ook overkomen. 
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Het behoorde tot zijn taak om de Archiefwet 1962 in te voeren die 
per 1 mei 1968 in werking was getreden en hem inspectiebevoegd-
heid verschafte over alle rijksarchivalia. De bewerking en het beheer 
van overheidsarchieven hadden tot dan toe bij de betrokken minis-
teries en instellingen zelf berust.88 De wet bepaalde dat overheidsar-
chieven die vijftig jaar oud zijn dienen te worden overgedragen aan 
het Algemeen Rijksarchief (aRa). Begin jaren zeventig stelde Rib-
berink bij het aRa een privacyverklaring in als standaardprocedure, 
waarin de onderzoeker bij voorbaat verklaart dat zijn publicatie geen 
onevenredig nadeel zal toebrengen aan nog in leven zijnde personen. 
Bij verschil van mening tussen archiefbeheerder en onderzoeker kan 
de administratief rechter op grond van deze privaatrechtelijk over-
eenkomst een bindende uitspraak doen.89 Binnen enkele jaren vond 
zijn initiatief navolging bij alle overheidsorganen die deze procedure 
instelden.

Mr. A.E.M. Ribberink vervulde zijn functie tot 31 december 
1988. Toevalligerwijze viel zijn directoraat samen met de periode dat 
De Jong aan Het Koninkrijk werkte, en dat heeft hij gemerkt. Zijn 
innoverende beleid om de openbaarheid van overheidsstukken te ga-
randeren, bracht hem in conflict met Oorlogsdocumentatie, dat een 
bijzondere status genoot.90 In de Commissie van Bijstand viel hem 
automatisch de stoel toe van zijn voorganger, dr. J.L. van der Gouw. 
De nieuwe Rijksarchivaris vond dat de schijn moest worden verme-
den dat De Jong als auteur van het Geschiedwerk belangstellende 
onderzoekers kon weren. Ribberink stelde De Jong in een vergade-
ring van februari 1970 voor een duidelijke scheiding aan te brengen 
tussen hem als auteur van Het Koninkrijk en zijn positie als directeur 
die de beslissingsbevoegdheid had over de toegankelijkheid van het 
archief van Oorlogsdocumentatie. Als gevolg daarvan zouden de ar-
chiefmedewerkers van het instituut in dienst komen bij het aRa.91

De Jong voelde niets voor directe aRa-invloed in eigen huis. De 
bewerking van de archieven door de afdeling Beschrijving was niet 
geënt op de geëigende procedure van het archiefwezen, maar op de 
richtlijnen die hij had opgesteld om zijn eigen onderzoek efficiënt 
te kunnen verrichten. Hij legde Ribberink vriendelijk uit dat van 
belangenverstrengeling geen sprake was. Niet hij, maar het bestuur 
van Oorlogsdocumentatie besliste in voorkomende gevallen over 
toegang tot de collecties. Op 23 oktober 1970 bracht Ribberink 
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een dienstbezoek aan de directeur van Oorlogsdocumentatie op de 
Herengracht. Opnieuw stelde De Jong dat ‘staf en stukken’ bijeen 
moesten blijven. Zodra hij zijn Koninkrijk had voltooid, zou het 
RvO, dat slechts een tijdelijke instelling was en naar grote tevreden-
heid werkte, alle archieven volgens afspraak overdragen aan het aRa 
en zou de RvO-bibliotheek opgaan in die van de Koninklijke Bibli-
otheek in Den Haag.92

Ribberink besloot echter anders. De Rijksarchivaris schreef een 
week later aan het RvO-bestuur dat de liquidatietermijn van het in-
stituut, die De Jong op medio jaren tachtig schatte, te ver in de toe-
komst lag om het oorlogsarchief zonder toezicht vanuit Den Haag 
te kunnen beheren. Spoedig overleg was nodig om tot een ‘prak-
tisch bruikbare en formeel correcte oplossing’ te komen.93 Ribberink 
was voornemens om het archief van het RvO uit veiligheidsoverwe-
gingen fysiek te verplaatsen naar een brandveilige depotruimte, bij 
voorkeur in de buurt van de Herengracht.94

De Jong en zijn bestuur vonden de door Ribberink bepleite split-
sing tussen de functie van geschiedschrijver-archiefgebruiker ener-
zijds en archivaris-archiefbeheerder anderzijds ‘onuitvoerbaar’.95 
Hermesdorf was in alle staten. Als Ribberink erop uit was zijn zin 
door te drijven, mocht De Jong wat hem betreft meteen met het 
dreigement op de proppen komen te stoppen met Het Koninkrijk. 
De Jong leek het verstandiger eerst steun te zoeken bij het ministerie 
van Onderwijs, dat Oorlogsdocumentatie bijna altijd een warm hart 
had toegedragen.96 Via zijn contactambtenaar Haas wist hij dat de 
invoering van de Archiefwet 1962 deel uitmaakte van een competen-
tiestrijd over zeggenschap van overheidsarchieven tussen de kVP-mi-
nisters van Onderwijs, Veringa, waaronder het RvO ressorteerde, en 
Klompé van CRM, waar het aRa onder viel.97 De Jong wist ook dat 
de Rijksarchivaris niet werd gesteund door de directeur van de Ko-
ninklijk Bibliotheek, Leendert Brummel, die ook in de Commissie 
van Bijstand zat.98 Van Winter wimpelde intussen Ribberink af. Een 
verhuizing van het archief was niet gewenst, want de huidige opzet 
voldeed uitstekend. Een gesprek was dan ook niet nodig.99

Een complicerende factor was dat het ministerie van CRM zijn 
ambtenaar drs. J.H.J. van den Heuvel een jaar eerder had opgedra-
gen het Nederlandse omroepstelsel in oorlogstijd te onderzoeken. 
Om dagelijks op en neer reizen te beperken, raadpleegde de on-
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derzoeker het RvO-archief van de rijksradio-omroep op het aRa in 
Den Haag waar het op zijn verzoek in maart 1970 was gedeponeerd. 
Korte tijd later begon ook NOs-journalist Dick Verkijk een onder-
zoek naar de radio in oorlogstijd.100 De Jong had hem alvast monde-
ling in het vooruitzicht gesteld dat hij deze archieven van Oorlogs-
documentatie kon raadplegen. Verkijk nam een voorschot op zijn 
onderzoek en deed in een interview in Accent van 6 november 1971 
stevige uitlatingen over de collaborerende houding van bij naam ge-
noemde radiomedewerkers in oorlogstijd.101 

Deze kwestie-Verkijk was niet de oorzaak, maar wel de aanlei-
ding dat het conflict-De Jong-Ribberink huizenhoog opliep. De 
Rijksarchivaris was erop gespitst dat de privacy van nog in leven 
zijnde oud-radiomedewerkers niet in opspraak zou worden gebracht 
door de komende publicatie van Verkijk, en daar had hij vanwege 
het gewraakte artikel bar weinig vertrouwen in. Twee weken later 
verzocht Ribberink zijn staatssecretaris van CRM, dr. H.J.L. Vonhoff, 
de archiefbeherende functie van het RvO los te koppelen en over te 
hevelen naar CRM.102

De Jong schatte via de Haagse lobby in dat dit departementaal 
hanengevecht beslecht zou worden in zijn voordeel. Hij verzekerde 
Ribberink dat Verkijk zijn interview in Accent betreurde, alsook dat 
hij er als begeleider alle vertrouwen in had dat deze onderzoeker Ver-
kijk uiteindelijk een degelijke studie zou presenteren zonder perso-
nen nodeloos te schaden. Met Verkijk was nadrukkelijk afgesproken 
dat De Jong vóór publicatie inzage zou krijgen in het manuscript.103 
De Rijksarchivaris antwoordde afgemeten beroepshalve gehouden te 
zijn de Archiefwet van 1962 na te leven, die ‘vergaande openbaarheid 
[koppelde] aan de plichtmatige bescherming van particulieren door 
een stelsel van beperkende bepalingen’.104 De Jong lichtte ook in de 
Commissie van Bijstand toe dat Verkijk zijn interview in Accent bij 
nader inzien ‘hoogst onverstandig’ vond, maar herziening van de ge-
maakte afspraken met Verkijk niet nodig was.105 Opnieuw reageerde 
de jurist Ribberink legalistisch.106 De Jongs persoonlijke garantstel-
ling deed weinig ter zake en schoot tekort.107

In januari 1972 beëindigde Van den Heuvel zijn bestudering van 
het bij het aRa gedeponeerde RIOD-archief. De Jong had inmiddels 
minister De Brauw van Onderwijs zijn supervisie van Verkijks ar-
chiefonderzoek laten fiatteren en eiste het tijdelijk in Den Haag 
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gestalde archief per ommegaande terug.108 Ribberink weigerde – 
precies zoals verwacht. De Rijksarchivaris voelde zich wettelijk ge-
houden de beperkte openbaarheid van deze stukken te bewaken. De 
Jong liet hem weten dat zijn ‘onhoudbare positie’ dan maar op mi-
nisterieel niveau uitgevochten moest worden.109 

De messen werden geslepen. Adjunct-directeur Paape zocht de 
voorgeschiedenis over het conflict met de Rijksarchivaris tot op de 
bodem uit, waarna Van Winter zijn omvangrijke nota van 45 blad-
zijden naar de directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs 
stuurde.110 De minister prees de degelijke nota die goed van pas 
kwam en wel afkomstig moest zijn van een ‘zeer scherp jurist’.111 

Verkijk fungeerde als lokeend in een juridisch-procedureel steek-
spel in departementaal verkokerd Den Haag. Hij vroeg CRM-minis-
ter P.J. Engels – uiteraard passeerde hij in eerste instantie de Rijks-
archivaris – schriftelijk toestemming het radio-archief te mogen 
raadplegen op het aRa.112 Staatssecretaris Vonhoff stemde met Rib-
berink af dat hij Verkijk zou doorverwijzen naar de voor dit archief 
verantwoordelijke Rijksarchivaris.113 Vervolgens liet Ribberink Ver-
kijk in juni 1972 weten dat hij de collectie na ondertekening van de 
gebruikelijke privacyverklaring op het aRa mocht komen raadple-
gen.114

Het RvO-bestuur had de privacy-archiefverklaring inmiddels 
ook als standaardprocedure ingevoerd, zodat Ribberink hen hier niet 
meer op kon corrigeren.115 Verkijk, die elke stap in deze procedure 
nauwkeurig met De Jong afstemde, beklaagde zich bij staatssecreta-
ris Vonhoff dat hij als auteur de eindverantwoordelijkheid voor zijn 
manuscript niet aan de Rijksarchivaris kón en wílde overdragen.116 
Op 4 september 1972 volgde een formeel gesprek tussen Verkijk en 
Ribberink, die zich liet bijstaan door collega’s en een ambtenaar van 
CRM. Na uitwisseling van de wederzijdse standpunten – Verkijk per-
sisteerde in zijn recht op het laatste woord als auteur en Ribberink 
eiste dat hij alsnog de privacyverklaring zou tekenen voordat hij het 
archief in Den Haag mocht inzien – gingen de heren onverrichter 
zake uiteen.117

De casus belli was expliciet en de stormbal kon worden gehesen. 
Het RvO-bestuur concludeerde dat er ‘met Ribberink niet te praten 
viel’ en wenste geen contact meer te onderhouden met de Rijksar-
chivaris zolang het radioarchief niet was geretourneerd.118 In de be-
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stuursvergadering van 20 november 1972 was men het eens dat in dit 
geval gewoonterecht boven formeel recht ging. Manning kondigde 
aan om – in het geval Ribberink zijn zin zou krijgen – te weigeren 
de voorzittershamer per januari 1973 over te zullen nemen, zoals de 
bedoeling was.119

Aansluitend kwam de Commissie van Bijstand bijeen waarvan 
Ribberink deel uitmaakte, een vergadering waarbij ook het voltal-
lige bestuur aanwezig was. De begin dat jaar aangetreden voorzitter 
Schöffer zette alle zeilen bij om een harde confrontatie te voorko-
men. Hij opende het agendapunt met de mededeling dat hij voor 
zijn commissie geen adviestaak zag weggelegd in deze explosieve 
verhouding tussen Rijksinstituut en Rijksarchief. Het bestuur sprak 
opnieuw zijn ‘onaanvaardbaar’ uit over Ribberinks eis om een schei-
ding tussen ‘bewaring en bewerking’ aan te brengen. Van Winter 
verweet Ribberink ‘onbehoorlijk optreden’ in de kwestie-Verkijk. 
De gemoederen raakten oververhit. Het bestuur beschouwde deze 
zaak als een ‘breekpunt’ en eiste een duidelijke uitspraak van de 
commissie. Dit was het moment waarop De Jong zijn hoogste troef-
kaart uitspeelde: hij zou het schrijven aan Het Koninkrijk subiet sta-
ken als Ribberink Verkijk geen inzage verschafte in het RvO-archief.

De voorzitter schorste daarop de vergadering; bestuur en com-
missie trokken zich afzonderlijk terug voor beraad. Ribberink kon 
rekenen op de steun van de leden Van Riel (VVD) en Algra (aRP), 
die beaamden dat de Rijksarchivaris zich beroepshalve ‘ten princip-
ale’ diende op te stellen. De overige leden steunden het bestuur. Bij 
hervatting van de vergadering herhaalde Schöffer dat de commissie 
gezien de interne verdeeldheid afzag van een standpunt. Ribberink 
volhardde in zijn standpunt dat hij niet kon wachten tot de ‘extra lu-
stra levensduur’ verstreken zou zijn waarin Het Koninkrijk werd vol-
tooid.120 De Jong was zo ‘ontzettend kwaad’ dat hij bij het afscheid 
Ribberink weigerde de hand te schudden.121 Ribberink verliet het 
strijdtoneel ‘strijdens moe’.122 Hij informeerde Manning na afloop 
dat ‘de dominerende persoonlijkheid van prof. dr. De Jong’ het hem 
niet makkelijk had gemaakt om met een legale regeling ‘ontoelaat-
baar journalistiek geschrijf ’ te voorkomen.123

De uitkomst voltrok zich geheel volgens de opzet die het 
RvO-bestuur had gewenst. Vonhoff stelde vast dat de overheidscol-
lecties van Oorlogsdocumentatie, ondanks ad-hocregelingen van 
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1949 tot 1952, tussen de toenmalige Rijksarchivaris Graswinckel en 
staatssecretaris Cals, nooit formeel per Koninklijk Besluit aan het 
Algemeen Rijksarchief waren overgedragen. Daarmee erkende CRM 
dat het rijksradioarchief dus onder verantwoordelijkheid viel van het 
RIOD-bestuur. De Jong doordrong zijn contactambtenaar Haas er 
nogmaals van dat bestuur en directie (hij en Paape) zouden opstap-
pen als Ribberink ook maar één vinger in de pap zou krijgen op het 
instituut.124 De politiek eindverantwoordelijken kozen eieren voor 
hun geld. Twee maanden eerder was het vierde deel uitgekomen, 
en de eerste druk van 100.000 exemplaren was alweer uitverkocht. 
De Jong zou er in de pers niet voor terugdeinzen de Rijksarchiva-
ris ervan te beschuldigen dat de voorgenomen archiefreorganisatie 
hem zou beletten zijn regeringsopdracht in alle onafhankelijkheid te 
voltooien. Hij zou schermen met het argument dat de vrijheid van 
onderzoek in het geding was.

Schöffer had zijn tot op het bot verdeelde Commissie van Bij-
stand in dit competentieverschil geen advies laten uitbrengen, om 
de weg vrij te maken voor externe bemiddeling.125 De minister van 
Onderwijs drong per brief van 8 januari 1973 aan op een spoedige 
‘interdepartementale oplossing tussen O&W en CRM […] alvorens 
het [conflict] naar buiten zou treden en de reeds zeer gespannen ver-
houding tussen twee verdienstelijke hoofdambtenaren als Prof. De 
Jong en Mr. Ribberink in een niet te verzoenen conflict zou afglij-
den, daarbij zowel de belangen van het RvO als die van het Neder-
lands archiefwezen schadend’.126 

De impasse werd voorgelegd aan de Archiefraad, en het RvO-be-
stuur en Ribberink beloofden vooraf te zullen schikken in de aan-
gedragen oplossing.127 De bemiddelend voorzitter voorzag in zijn 
spoedadvies een ‘langdurige stellingen-oorlog’ wanneer in deze zaak 
een principiële oplossing zou worden gezocht. Hij hoopte rust te 
brengen in deze ‘explosieve situatie’ door de huidige praktijk te con-
tinueren en op de wat langere termijn een structurele oplossing te 
zoeken voor de overdracht van het RvO-archief aan het Nationaal 
Archief.128 De Archiefraad wist dat Ribberink zich op wettelijke 
gronden niet zou schikken in deze uitzonderingspositie.129 Daar-
om luidde het advies van de Archiefraad dat de minister van CRM 
de Rijksarchivaris ‘décharge’ zou verlenen voor zijn verantwoorde-
lijkheid van de bij het RIOD ondergebrachte archieven waarvan hij 

2 3  g e t u i g e - d e s k u n d i g e  b i j  u i t s t e k



618

d e e l  4 :  1 9 6 7 - 1 9 8 0

krachtens de Archiefwet 1962 de eindverantwoordelijke was.130 Zo 
kreeg De Jong op korte termijn zijn zin en Ribberink op langere 
termijn zijn formele gelijk. 

Vonhoff ontsloeg de Rijksarchiefdienst per brief van 18 april van 
zijn verantwoordelijkheid voor het RvO-archief.131 De minister van 
Onderwijs stemde op 27 april 1973 in met deze oplossing.132 Zijn mi-
nisterie verkreeg als ‘hoogste instantie’ het beheer over deze ‘lopende 
[nog niet aan het Nationaal Archief overgedragen] departementsar-
chieven’ die bij Oorlogsdocumentatie berustten.133 De directie was 
namens het bestuur bevoegd externe wetenschappelijk onderzoe-
kers toestemming tot inzage te verlenen als het onderzoek op het 
instituut daar geen hinder van ondervond.134 Op 30 mei 1973 ver-
zocht minister van CRM, Van Doorn, de Rijksarchivaris om de 211 
archiefdozen van het bij hij het aRa gedeponeerde omroeparchief 
ter beschikking te stellen aan het RvO.135 Ribberink kon en hoefde 
het dienstbevel van zijn formeel bovengeschikte nu niet meer te wei-
geren. Uit stil protest stuurde hij de zending naar de minister van 
Onderwijs, die deze op 12 juni 1973 linea recta doorzond naar Oor-
logsdocumentatie in Amsterdam.136 Verkijk kon de collectie onder 
supervisie van De Jong in Amsterdam raadplegen.

Op 22 juni 1973 berichtte Ribberink aan Schöffer dat hij ‘mede 
om principiële redenen’ bedankte voor zijn zetel in de Commissie 
van Bijstand.137 De voorzitter drong erop aan dat de Rijksarchivaris 
zich zou laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger, nergens 
was immers formeel bepaald dat de Rijksarchivaris qualitate qua 
deel uitmaakte van de Commissie van Bijstand.138 Ribberink wees 
dit voorstel resoluut af. Het bestuur had nimmer gehoor gegeven 
aan zijn verzoek om tot een enigszins met de Archiefwet verenig-
bare constructie te komen. In plaats daarvan was een ‘principiële 
scheiding’ geforceerd. In deze nieuwe situatie achtte hij elke formele 
binding met Oorlogsdocumentatie onjuist.139 Ribberink bleef bereid 
zo nodig in gesprek te treden op zijn kantoor in Den Haag, ‘mits 
dit geschiedt op basis van de wet’.140 De brandveiligheid werd opge-
lost door de brandweer terugkerend elk even jaar een inspectie van 
het RvO-archief te laten verrichten. Op 4 december 1974 verklaarde 
de commandant van de brandweer dat de brandveiligheid in orde 
was.141 Het smoorde het ongegronde gerucht dat er brand zou zijn 
geweest op De Jongs werkkamer.142
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Op 29 april 1974 verscheen het boek Radio Hilversum 1940-1945. 
De omroep in de oorlog van de journalist Dick Verkijk.143 De ont-
luistering van individuele omroepmedewerkers bleef uit en Verkijk 
ging er prat op dat De Jong ‘zeer tevreden’ was over zijn studie. Pv-
dA-Kamerlid Voogd had er rekening mee gehouden dat ze onrust 
teweeg zou brengen en de ministers van Onderwijs en CRM op 1 april 
vragen gesteld over de achtergrond van dit ambtelijk getouwtrek. De 
bewindslieden beperkten zich in hun antwoord op 24 juni echter tot 
de feitelijke gebeurtenissen rond het omroeparchief en repten met 
geen woord over het achterliggende conflict-De Jong-Ribberink, dat 
inmiddels was uitgevochten.144

De Kamervragen leidden er wel toe dat de minister van CRM 
ermee instemde dat de instructie van 12 juli 1952 van minister Cals, 
waarin was bepaald dat de Algemeen Rijksarchivaris in laatste in-
stantie besliste over inzage van de overheidsarchieven van het RvO, 
werd ingetrokken. De PvdA-minister van Onderwijs, dr. J.A. van 
Kemenade, en zijn kVP-ambtgenoot van CRM, mr. H.W. van Doorn, 
kwamen overeen dat de minister van Onderwijs ‘uit praktische over-
wegingen’ in laatste instantie degene was die besliste over verzoeken 
van derden tot inzage van de RvO-archieven, uitgezonderd de ar-
chiefcollecties van het ministerie van Justitie.145 Hun gezamenlijke 
afspraak werd in de ministerraad van 23 mei 1975 zonder discussie 
aanvaard en op 30 mei gepubliceerd in de Staatscourant.146 De Rijks-
archivaris had formeel helemaal niets meer van doen met het RvO.

Het RvO was geen officiële archiefbewaarplaats in de zin der 
wet meer, maar had de status van een categoriale archiefinstelling 
die departementale archieven beheerde. De eindverantwoordelijk-
heid voor het archief berustte bij de minister van Onderwijs, die 
het RvO-bestuur had gemachtigd deze bevoegdheid namens hem 
uit te oefenen.147 Zolang De Jong aan Het Koninkrijk schreef, behield 
hij op zijn eigen manier en voorwaarden in eigen huis onbeperkt 
toegang tot ‘zijn’ oorlogsarchieven. Hij genoot als poortwachter de 
‘beschikkingsmacht’ over de collecties, zoals hij het in 1966 had ge-
noemd.148 

De geprivilegieerde voorkeurspositie van De Jong riep de jaloezie 
op van collega-historici. De achtergronden bij deze op het hoogste 
politieke niveau tot stand gekomen regeling was buiten de publici-
teit gebleven en niemand wist er het fijne van. Vrij Nederland-jour-
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nalist Jan Rogier zwaaide de Algemeen Archivaris in augustus 1974 
lof toe voor zijn verzet ‘tegen die rotte plek in het archiefwezen, die 
RIOD heet’. Schöffer weigerde echter elk commentaar en Ribberink 
wilde alleen kwijt dat hij geen wettelijke verantwoordelijkheden 
meer genoot ten aanzien van de RIOD-archieven.149 Of hij dan mis-
schien van zijn wettelijk recht om de departementale archieven jon-
ger dan vijftig jaar te inspecteren gebruik zou maken om Oorlogsdo-
cumentatie te bezoeken? Dat was Ribberink niet van plan, want die 
bevoegdheid had ‘niets te betekenen’ als vervolgens ‘aan de toestand 
zelf [toch] niets wordt gedaan’.150 Rogier ving bot in zijn poging om 
‘dr. L. de Jong, die “beslist over verzoeken van derden, die inzage en 
gebruik willen maken van de archieven, die berusten bij het Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie” en die uitmaakt welke gegevens 
uit die archieven aan de openbaarheid zullen worden prijsgegeven’ te 
ontmaskeren.151 De journalist meende dat een ‘tijdelijke overtreding 
van de Archiefwet tot een permanente wetschending [was] verhe-
ven’.152 De aantijging van de journalist Gerard Mulder uit 1988 dat 
‘De Jong het ongelooflijke [had] verricht, hij had zichzelf als amb-
tenaar boven de wet gesteld’, is een late echo van dit misverstand.153

oorlogSdocumentAtie en het koninkrijk 
ontkoPPeld 

De interne bestuurswisseling in 1973 bracht een einde aan de oude 
situatie waarin De Jong als secretaris-directeur-auteur een centrale 
positie had vervuld in de bestuursvergaderingen. Waar Van Winter 
Oorlogsdocumentatie naar eigen zeggen had geleid als een ‘harmo-
nische gemeenschap, gevestigd op fundamenten van vriendschappe-
lijk verkeer’, was de wijze waarop de nieuwe voorzitter Manning het 
instituut bestuurde zakelijk.154 Mannning stemde interne instituuts-
zaken direct af met adjunct-directeur Paape zonder dat De Jong 
eraan te pas kwam. De nieuwe voorzitter was een rasbestuurder. Zijn 
balanceerkunst en goede Haagse contacten kwamen goed van pas 
in een tijd waarin de legitimiteit van het RIOD op nieuwe leest ge-
schoeid moest worden.155 

In eerste instantie was Schöffer gepolst voor het bestuur. Hij had 
echter geen harde toezegging gekregen dat hij de nieuwe voorzitter 
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zou worden en zag er daarom van af.156 Na lang aandringen had hij 
per januari 1972 wel het minder tijdrovende voorzitterschap van de 
Commissie van Bijstand aanvaard. De nieuwe bestuur- en commis-
sievoorzitters konden elkaar goed vinden in een meer onafhankelijke 
en controlerende houding ten opzichte van De Jong. In het nieuwe 
instituutsbeleid kreeg het tweespan De Jong-Paape minder bewe-
gingsvrijheid. Manning en Klein namen in de begeleidingscom-
missie tevens een meer confronterende houding aan tegenover De 
Jongs Hoofdwerk. Oudgedienden die De Jongs eigenzinnige reactie 
op hun kritiek bij de eerste vijf delen van Het Koninkrijk van nabij 
hadden ondervonden, begroetten de nieuwe koers niet onwelge- 
vallig.157

Beide voorzitters waren op hun hoede toen staatssecretaris Ger 
Klein in juli 1975 aankondigde een werkgroep in het leven te wil-
len roepen om aanbevelingen te doen over het voortbestaan van het 
RvO.158 De laatste formele beslissing dateerde uit 1955 toen was be-
paald dat het instituut tot eind 1961 zou blijven bestaan. Daarna was 
de levensduur van het instituut steeds gekoppeld geweest aan het 
samenvattend Geschiedwerk, dat volgens De Jongs planning op 1 
april 1985 gereed zou komen. Manning vreesde dat het RvO met een 
respectabele staat van dienst en internationaal gewaardeerde positie 
zou worden opgeheven en was daarom fel gekant tegen de vorming 
van deze werkgroep. De Jong kon zich de wens van het ministerie 
echter wel voorstellen en vond dat minstens één lid van de Com-
missie van Bijstand zitting moest nemen in de werkgroep alsook een 
afgevaardigde van het instituut, namelijk adjunct-directeur Paape.159 
Het bestuur formuleerde als beleidslijn dat een splitsing tussen het 
wetenschappelijk onderzoek (hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend 
voor Het Koninkrijk) en het overig dienstbetoon van het instituut bij 
voorbaat werd afgewezen. Het wetenschappelijk onderzoek van de 
staf, de werkzaamheden voor de buitengewone oorlogspensioenen 
en de archiefservice voor onderzoekers moesten voortgang vinden 
nadat het Hoofdwerk zou zijn voltooid.160 Waar de minister sprak 
van ‘afbouw’ en ‘opheffing’, gebruikte het bestuur termen als ‘toe-
komst’ en ‘voortzetten’.161

In mei 1976 vergaderde het bestuur over de inhoudelijke insteek 
aanpak die het RvO zou hanteren in de werkgroep. Manning op-
teerde voor een onderzoeksinstituut naar de naoorlogse geschiedenis 
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van Nederland in een meer vakwetenschappelijke omgeving. Zijn 
inzet was transformatie, niet liquidatie. De Jong verdedigde als enige 
dat het instituut in 1945 was opgezet ‘als instelling sui generis met 
de tijdelijke wetenschappelijke en maatschappelijke taak om de be-
zettingsperiode als eigentijdse geschiedenis te beschrijven’. Het Ge-
schiedwerk was de laatste taak die voltooid zou worden en daarmee 
verviel volgens hem het bestaansrecht van het instituut. Opheffing 
had altijd in de rede gelegen en was een logisch eindpunt. Alleen een 
nieuw ambitieus publicatieplan – zoals De Jong in 1948 had gelan-
ceerd – kon daar verandering in brengen, maar voortgezette weten-
schappelijke bestudering van de Tweede Wereldoorlog kon aan de 
bestaande universiteiten worden overgelaten en had geen behoefde 
meer aan een apart wetenschappelijk instituut.162

Paradoxaal genoeg speelde de RIOD-directeur, die zich ook al eer-
der in die richting had uitgelaten, met zijn opvatting staatssecretaris 
Klein in de kaart. In oktober 1972 had De Jong in Elseviers Maga-
zine gezegd dat ‘het een ongezonde toestand [was] als het Instituut 
een permanente instelling werd’.163 Begin 1974 noemde hij het op de 
NCRV-radio zelfs ‘een ziekelijk verschijnsel’ als zijn instituut na vol-
tooiing van zijn seriewerk zou blijven voortbestaan.164 De directeur 
van ‘Nederlands befaamdste historische onderzoeksinstelling’ hield 
zich in juli 1976 echter op de vlakte in nrc Handelsblad waarin hij 
zei dat hem over een snelle afbraak van Oorlogsdocumentatie door 
staatssecretaris Klein niets bekend was. Zijn instituut zou tot zeker 
1985 blijven bestaan.165

Schöffer, die vier jaar eerder diplomatiek had bemiddeld in de 
controverse De Jong-Ribberink, intervenieerde opnieuw tactisch. 
Het zou ‘rampzalig’ zijn als staatssecretaris Klein lucht zou krij-
gen van de transformatiegedachte. Heroriëntatie was een kostbare 
operatie en Klein kon dat argument aangrijpen om het instituut te 
torpederen. Een verbreed takenpakket in een nieuw tijdsgewricht 
was wel nodig, maar in dit stadium nog te prematuur. Zolang Klein 
staatssecretaris was, kon de werkgroep maar beter worden beïnvloed 
in de richting van een voortbestaan van het instituut na 1985. Man-
ning kon zich vinden in deze tactische overweging en beloofde ‘lou-
ter receptief ’ te reageren als het idee van een instituut voor contem-
poraine geschiedenis zou worden geopperd in de commissie.166

Eind mei 1976 werd de Werkgroep ‘Taken/Taakbeëindiging 
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RvO’ geformeerd. Manning trad toe als bestuursvoorzitter en Schöf-
fer als voorzitter van de Commissie van Bijstand. Paape, die De Jong 
als vertegenwoordiger van het personeel naar voren had geschoven, 
kreeg geen rol toebedeeld. De recentelijk gepensioneerde E. Haas 
werd voorzitter, daarbij geassisteerd door twee ambtenaren. Als con-
tactambtenaar had hij het altijd voor het instituut opgenomen, maar 
hij stond niet bekend als een krachtig figuur.167 Daarnaast traden toe 
prof. dr. F.W.N. Hugenholtz, voorzitter van de Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis, en J.P.A. Coopmans, voorzitter van de 
Archiefraad. Drs. Evert van Laar, die Ribberink in 1970 was opge-
volgd als hoofd van de Tweede Afdeling van het aRa, trad aan na-
mens het ministerie van CRM.168 Gunstig was dat van de acht leden 
vier historici met een gevestigde academische positie zitting hadden 
in de werkgroep, die inhoudelijk in het RvO waren geïnteresseerd. 
Manning merkte na de eerste bijeenkomsten dat de sfeer ‘zeker niet 
ongunstig’ was en zelfs ‘overwegend positief ’ mocht worden ge-
noemd.169

Eind 1976 bezocht Van Laar de Herengracht in Amsterdam. 
Zijn geruststellende uitspraak dat de collectiebeschrijving van het 
RvO-archief tot 1985 op de gebruikelijke wijze kon worden voortge-
zet, droeg in belangrijke mate bij aan een ontspanning verhouding 
met het aRa. Haas tikte zijn secretaris Van Vliet, die buiten zijn me-
deweten met Ribberink had gesproken, op de vingers, en de voorzit-
ter kreeg bijval van de overige commissieleden.170 Het oprakelen van 
de controverse De Jong-Ribberink zou een constructief eindrapport 
onnodig belasten. Begin 1977 tekende zich een meerderheid af voor 
het continueren van het RvO na 1985. De collecties zouden dan wor-
den overgedragen aan het aRa en de Koninklijke Bibliotheek, terwijl 
een gereduceerd team van specialisten het historisch onderzoek naar 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog zou voortzetten. Manning en 
Schöffer informeerden het voltallige RIOD-personeel op 7 juli 1977 
in een besloten personeelsbijeenkomst over de inhoud van het eind-
rapport dat een maand later werd opgeleverd.171

Klein wilde het rapport niet naar de Tweede Kamer sturen voor-
dat een definitief regeringsstandpunt was bepaald. Het kabinet-Den 
Uyl was echter sinds 22 maart demissionair en behandelde geen po-
litiek gevoelige onderwerpen meer.172 Minister Van Kemenade liet in 
oktober weten dat intensief overleg met de meest betrokkenen nodig 
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was voordat een definitief standpunt zou worden ingenomen over 
de uitgebrachte adviezen.173 

De econoom dr. Arie Pais werd de eerste naoorlogse liberale 
minister van Onderwijs in het op 28 december 1977 geïnstalleerde 
kabinet-Van Agt.174 Zijn voorstel om Oorlogsdocumentatie een per-
manente status te bezorgen, werd zonder slag of stoot aanvaard in de 
ministerraad van 3 augustus 1978. Het uitzonderingsprobleem van 
het RvO als overheidsarchief kwam niet eens aan de orde.175 Diezelf-
de vrijdagmiddag belde Pais Manning met de verheugende medede-
ling dat het ‘alom gerespecteerd instituut’ goed toegerust en bemand 
moest blijven om belangrijke maatschappelijke steun te kunnen blij-
ven bieden aan generaties die de naweeën van de Tweede Wereldoor-
log ondervonden.176

De beslissing kreeg ook in de pers een gunstig onthaal.177 ‘Mis-
schien moet Oorlogsdocumentatie nog wel één of twee generaties 
mee’, schreef Trouw. Het nrc Handelsblad sprak van een ‘politiek 
verstandig besluit’, want ‘voor een groot publiek is de moderne ge-
schiedschrijving identiek met en verbonden aan de naam van De 
Jong […], motor en belichaming van het instituut’.178 De Jong liet 
zuinigjes weten blij te zijn dat ‘de minister is afgeweken van het 
advies van de werkgroep die was ingesteld door Klein’.179 Het per-
soneel bracht hij pas formeel op de hoogte van deze ‘verheugende 
mededeling mede namens Paape’ in zijn intern rondschrijven van 17 
augustus 1978. Zijn loyaliteit lag allang niet meer bij het instituut, 
maar volledig bij zijn levenswerk. In 1955 had hij de voltooiing van 
zijn Koninkrijk tot mission statement van het instituut gemaakt en 
een halfjaar voor zijn pensionering moest hij aanzien dat deze inni-
ge verstrengeling werd ontkoppeld. Zijn invloed in bestuurlijk Den 
Haag was geërodeerd en in Amsterdam deelde hij sinds een paar jaar 
de lakens niet meer uit. Voor de buitenwereld was en bleef hij ech-
ter de gezichtsbepalende figuur van het instituut. De Jong wist zich 
verzekerd van een trouw publiek en een alerte pers die uitzag naar 
de verschijning van het eerstvolgende deel van Het Koninkrijk. Zijn 
reeks was een instituut op zich geworden.
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gemiSte kAnSen in de AffAire-menten

De Jongs verzwakte interne positie op het RIOD maakte dat hij ook 
in Den Haag minder slagvaardig kon optreden. De inkt van het 
Weinrebrapport was nog geen maand droog toen de welgestelde 
kunsthandelaar Pieter Menten Nederland op het nippertje wist te 
ontvluchten. Er hing hem een arrestatiebevel boven het hoofd van-
wege misdrijven die hij in de Tweede Wereldoorlog in Polen had be-
gaan. Wekenlang was de affaire-Menten voorpaginanieuws. Waarom 
was de verdachte zijn straf voordien misgelopen? De Tweede Kamer 
hield van 17 op 18 november 1976 een dertien uur durend spoed-
debat dat rechtstreeks op televisie werd uitgezonden. Minister van 
Justitie Van Agt beloofde een diepgaand onafhankelijk onderzoek 
in te stellen naar de vroegere justitiële vervolging van de vermeende 
oorlogsmisdadiger. 

De Jong vond het vanzelfsprekend dat Van Agt hem voor de 
opzet van dit nieuwe onderzoek zou uitgenodigen voor een ad-
viesgesprek. Hij had echter geen toponderzoeker beschikbaar. Van 
der Leeuw was zo kort na het Weinrebrapport voorlopig even uit 
de running voor zo’n zware klus. Sijes tipte een jonge, veelbeloven-
de collega-hoogleraar van de Rijksuniversiteit Leiden, Herman van 
Gunsteren, die sinds een jaar de leerstoel Politieke en Rechtsfiloso-
fie bekleedde. Deze ideale kandidaat hield echter de boot af toen 
De Jong hem hierover op vrijdagochtend 3 december aansprak. Op 
zondagmiddag 5 december volgde een tweede gesprek bij Van Gun-
steren thuis in Oegstgeest. De Jong, Sijes en Van der Leeuw zou-
den zijn conceptrapport gedrieën kritisch meelezen en Sijes zou het 
onderzoek wekelijks met hem doorspreken. Van Gunsteren kon te 
allen tijde ‘op voet van gelijkheid’ een tweede onderzoeker naast zich 
aanstellen. Uiteindelijk stemde hij in, niet zozeer uit enthousiasme, 
maar vooral uit ‘gereformeerd plichtsgevoel’.180

Die maandag werd bekend dat Menten in Zürich was aangehou-
den door Nederlandse autoriteiten. Het was een godsgeschenk voor 
minister Van Agt die een interne nota met het arrestatiebevel van 
Menten ongelezen op zijn bureau had laten liggen en onder vuur lag 
in de Kamer. In de bestuursvergadering meldde voorzitter Manning 
dat hij bij gerucht had vernomen dat de namen van de hoogleraren 
Schöffer en J.Th. de Smidt rouleerden als potentiële onderzoekers.181 
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De Jong haastte zich om Van Agt dan ook meteen op 7 december 
te informeren dat de ‘uitermate competente’ Van Gunsteren het 
vereiste onderzoek met onmiddellijke ingang kon beginnen. Hij 
sloot een conceptbrief met onderzoekvoorwaarden bij die meteen 
kon worden doorgestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer. 
Deze bevatte de gebruikelijke eisen van onafhankelijk onderzoek en 
een onbeperkt budget. Eventuele voortgangsrapportage van de on-
derzoeker(s) kon integraal aan de volksvertegenwoordiging worden 
overlegd. Van Agt moest de Tweede Kamer laten weten dat ‘iedere 
persoon en iedere instantie die terzake over gegevens beschikt, deze 
aan prof. Van Gunsteren ter beschikking stelt en zich bereid ver-
klaart, hem of zijn medewerkers desgewenst verdere mondelinge in-
lichtingen te verschaffen’. De Jong wilde ook bij voorbaat geregeld 
zien dat deze onderzoeksopdracht inhoudelijk en budgettair buiten 
de competentiesfeer van Klein zou vallen. De staatssecretaris moest 
met de intensieve begeleiding door Oorlogsdocumentatie instem-
men voordat de minister de Kamer hierover zou informeren.182 De 
Jong drukte Van Agt nog eens op het hart ‘geen materiële wijzigin-
gen’ aan te brengen in de conceptbrief ‘dan na overleg met ons’.

De minister liet zich deze dichtgetimmerde constructie, die hem 
alle politieke speelruimte ontnam, niet in de maag splitsen. Zijn 
raadsadviseur, mr. dr. Cees Fasseur, ontving Van Gunsteren don-
derdagmiddag 9 december ten departemente om te spreken over 
De Jongs dwingende onderzoeksopzet. Fasseur was jurist en een 
jaar eerder gepromoveerd als historicus. In de tweede helft van de 
jaren zestig had hij een kamer met Van Agt gedeeld op het departe-
ment van Justitie waar de afdeling Staatsrecht als kweekvijver gold 
voor aanstormend talent.183 Van Gunsteren bleek geïnteresseerd te 
zijn in de vraag waarom collaborateurs aanvankelijk massaal waren 
vervolgd door de Bijzondere Rechtspleging, terwijl in de naoorlogse 
jaren zoveel in de doofpot was gestopt. Van Agt voelde er niets voor 
als het hele justitiële apparaat vanuit een politicologische invalshoek 
tegen het licht zou worden gehouden. Hij wilde alleen Menten on-
derzocht hebben.184 Fasseur wierp twee procedurele drempels op. De 
minister wilde de Kamer niet betrekken in de opzet en voortgang 
van dit regeringsonderzoek, en er was geen onbeperkt onderzoeks-
budget beschikbaar. De heren gingen uiteen zonder overeenstem-
ming te hebben bereikt.185
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De volgende dag stuurde De Jong Van Agt een brief op hoge 
poten. Als Van Gunsteren de ‘uitnodiging tot het onderzoek niet 
aanvaardt (feit dat stellig publiek zal worden)’ zou de minister geen 
enkele andere ‘wetenschapsbeoefenaar bereid’ vinden, dreigde De 
Jong. Ondertussen stuurde Ben Sijes minister-president Den Uyl 
strikt persoonlijk en vertrouwelijk een handgeschreven briefje met 
als bijlage een kopie van de brieven van De Jong aan Van Agt van 7 
en 10 december.186 

Het leidde tot niets, want Van Gunsteren trok zich op 15 decem-
ber uit eigen beweging terug. Zelfs als zijn wensen alsnog ingewilligd 
zouden worden, zou hij niet meer op zijn beslissing terugkomen, 
deelde hij mee.187 Aangezien zijn kandidatuur was uitgelekt, liet hij 
het aNP weten geen overeenstemming met Den Haag te hebben be-
reikt. Elke serieuze onderzoeker behoorde de generieke voorwaarden 
die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken on-
voorwaardelijk ingewilligd te krijgen.188

Van Agt zette in de ministerraad van 17 december uiteen dat 
hij gehouden was aan de beperkte onderzoeksopdracht die hij de 
Kamer een maand eerder had toegezegd. Hij wilde nog voor Kerst-
mis een onderzoeksteam installeren om de actuele publieke discussie 
te beteugelen die bij gebrek aan feiten en inzichten maatschappelijk 
‘uiterst ongewenst’ was. Den Uyl wilde zowel een deskundig jurist 
als iemand die de politieke context in die periode grondig kent, 
‘omdat het onderzoek ook het politieke gedrag van bewindslieden 
en kamerlieden in die periode raakt’.189

Van Agts zoektocht naar een gezaghebbend onderzoeker stag-
neerde; de kandidatuur van mr. Alfred Heijder, hoogleraar Straf-
wetenschappen aan de UvA, en dr. H.J. Scheffer, secretaris van de 
Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de kNaW, ketsten af.190 De Jong 
en Sijes oefenden 29 december vergeefs de ‘grootst mogelijke pressie’ 
uit op Van Gunsteren om zich opnieuw te kandideren. Diezelfde 
woensdagmiddag onderhandelden De Jong en Sijes met Van Agt en 
zijn locosecretaris-generaal, mr. L. Oranje, over de voorwaarden. Er 
rolde een compromis uit dat behelsd dat de onderzoeksstaf, die uit 
maximaal tien medewerkers mocht bestaan, de Kamer over compli-
caties zou mogen rapporteren. De Jong vroeg bedenktijd en Van Agt 
zou in de tussentijd drie vervolgkandidaten benaderen die allen als 
hoogleraar waren verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Het 
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ging om de staatsrechtgeleerde mr. T. Koopmans, de politicoloog dr. 
Hans Daalder en de historicus dr. Ivo Schöffer.

Op 30 december besloot De Jong, samen met Sijes, Van der 
Leeuw en Paape, dat Oorlogsdocumentatie deze uitgelezen kans niet 
mocht laten passeren om met een ‘deugdelijk rapport’ een einde te 
maken aan de maatschappelijke deining rond de affaire-Menten.191 
Intussen had Fasseur zijn promotor Schöffer benaderd. Hij had hem 
al eerder gepolst. Nu er ten tweeden male een beroep op hem werd 
gedaan in het landsbelang zei de hoogleraar toe zonder verdere be-
denktijd. Fasseur bedankte hem later als ‘redder in de nood van een 
geprangde minister’.192 Schöffer kreeg zijn eisen op oudejaarsdag 
stande pede ingewilligd, terwijl De Jong er twee dagen eerder nog 
moeizaam drie uur lang met Van Agt over had moeten onderhan-
delen. De hoogleraar werd gedetacheerd gedurende de looptijd van 
zijn onderzoek, genoot volledige wetenschappelijke vrijheid, kreeg 
onvoorwaardelijk inzicht in alle relevante documenten, kon direct 
aan de Tweede Kamer rapporteren en mocht zijn eigen onderzoeks-
team samenstellen. Schöffer liet meteen weten zijn voormalige pro-
movendus, dr. J.C.H. Blom, wetenschappelijk hoofdmedewerker 
aan de UvA, bij het onderzoek te willen betrekken. Voor de juridi-
sche expertise werd de ervaren rechtsfilosoof mr. A.C. ’t Hart bereid 
gevonden.193 Deze Commissie van Drie ging aan de slag op voet van 
gelijkheid en leverde tweeënhalf jaar later haar rapport op.194 

De Jong, die zijn hand had overspeeld, had het nakijken. Het 
onderzoeksrapport over deze politieke affaire zou geheel buiten de 
staf van Oorlogsdocumentatie om tot stand komen.195 Het drie-
manschap raadpleegde alleen Van der Leeuw voor enkele specifieke 
onderdelen. De Jong werd niet langer meer gezien als de best ge-
informeerde getuigedeskundige – een status die hij tot en met het 
Weinrebrapport van oktober 1976 had genoten. Het doorwrochte 
en lijvige rapport-Menten van september 1979 deed niet onder voor 
het Weinrebrapport van drie jaar eerder. Het maakte een einde aan 
elke twijfel over de nasleep van de misdaden van Menten en ver-
schafte politieke context bij de Bijzondere Rechtspleging. Menten 
werd in 1980 alsnog veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.196 

De Jong is nooit met deze politieke affaire in verband gebracht, 
omdat zijn acquisitiepogingen zich geheel achter de schermen af-
speelden. Zijn naam is wel levenslang verbonden gebleven met de 
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affaire-Aantjes, een van de meest geruchtmakende schandalen in 
de naoorlogse Nederlandse politieke geschiedenis, die tezelfdertijd 
speelde. Velen herinneren zich De Jong als de man die de CDa-po-
liticus de politieke doodschop bezorgde. Dat De Jong een scherp 
moreel oordeel velde in verhitte maatschappelijke discussies, was 
men van hem wel gewend. Dat had bijgedragen aan zijn gezagheb-
bende reputatie, temeer daar hij ook altijd krachtig bewijsmateriaal 
inbracht. 

In zijn op eigen initiatief geëntameerde geheime bliksemonder-
zoek dat uitmondde in de affaire-Aantjes, droeg De Jong, in tegen-
stelling tot alle vorige politieke affaires, echter overhaaste, suggestie-
ve en zelfs onjuiste conclusies aan. Hij bracht zichzelf in opspraak 
en was niet dienstbaar aan politici. Men kende hem als afstande-
lijk, als een historicus die zakelijk en afgewogen beargumenteerde, 
maar in deze affaire voerden persoonlijk morele verontwaardiging 
en emotionele opwinding de boventoon. De RIOD-directeur betrok 
de regering pas halverwege bij zijn onderzoek als opdrachtgever, een 
staatsrechtelijk discutabele werkwijze van een rijksambtenaar. Aan-
tjes was volksvertegenwoordiger, en mede om die reden wilde de 
Tweede Kamer het voortraject van het onderzoek tot op de bodem 
hebben uitgezocht. Ditmaal onderzocht De Jong niet, maar werd 
hij onderzocht. De deconfiture van Aantjes is de dissonant in De 
Jongs reputatie. Wat waren De Jongs motieven, hoe verantwoordde 
hij zijn werkwijze en hoe groot was zijn reputatieschade?
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h O O F D s t U k  2 4

Onverbiddelijke 
burgerplicht

‘en toch BliJft hiJ miJn führer!’

Dinsdag 24 oktober kreeg De Jong telefoon van mr. Iwan Hes.1 Hij 
had de Haagse advocaat bij het Weinrebonderzoek leren kennen als 
een serieus, maar lastig man.2 Hij verzocht om een vertrouwelijk ge-
sprek over een prominente Nederlandse politicus met een besmet 
oorlogsverleden. ‘Meneer Hes, we leven hier niet in een politiestaat 
en mijn telefoon wordt niet afgeluisterd’, antwoordde De Jong. Hes 
wilde er alleen maar over kwijt dat de naam van deze verdachte fi-
guur met een A begon. Meer dan een kwartier van De Jongs tijd had 
hij niet nodig.3 Donderdagmiddag 26 oktober kwam Hes dan ook 
meteen ter zake. In de wandelgangen van de Eerste Kamer circuleer-
de het bericht dat CDa-fractievoorzitter Willem Aantjes tijdens de 
bezetting lid zou zijn geweest van het National Sozialistische Kraft-
fahrer Korps. Dit Nskk was een gemilitariseerde transportorganisatie 
waarvan ruim vierduizend Nederlanders, meest Nsb’ers, lid waren 
geweest.4 De Jong had nooit eerder bezwarende berichten over Aan-
tjes opgevangen. Dergelijke tips schoof hij normaal gesproken als 
laster terzijde, maar hij stelde Hes tevreden door een kort routineon-
derzoek in te stellen.5 

Die middag vroeg De Jong de knipselmap Aantjes uit de biblio-
theek op.6 Hij las in een interview van Kees Tamboer in de Haagse 
Post uit 1975 dat Aantjes hem in de oorlog was ‘gesmeerd’ vanuit 
zijn Duitse Arbeitseinsatz-betrekking. Hij was in Hamburg ‘al ge-
pakt’ en daarna in Assen gevangengezet om tankvallen te graven. 
Een tweede artikel over het oorlogsverleden van Aantjes in De Tijd 
was gebaseerd op de biografische schets van Rob Vermaas die dat 
jaar als pocket was verschenen. De Jong liet meteen een exemplaar 
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aanschaffen. Een derde artikel in Vrij Nederland waarin Aantjes over 
zijn oorlogsverleden sprak, ontbrak. Hij liet echter geen exemplaar 
aanvragen om te voorkomen dat de redactie, die altijd gespitst was 
op zijn gedragingen, gealarmeerd zou worden.7 Nog dezelfde avond 
las hij de relevante passages thuis nog eens door, maar hij vond geen 
enkel aanknopingspunt over Aantjes’ lidmaatschap van de Nskk. 

De volgende dag kwam hij er niet aan toe Hes per briefje te laten 
weten dat zijn instituut de zaak verder liet rusten. ’s Middags kwam 
Hans van der Leeuw echter op de proppen met het verhaal dat hij 
nota bene die ochtend op het advocatenkantoor Dolk-Verburg-Dia-
mand had gehoord dat Aantjes in de oorlog Nsb’er was geweest. Hij 
was in bespreking met mr. Werner Diamand, toen diens compag-
non zich kort in hun gesprek mengde. Deze mr. Henk Dolk vond 
dat Oorlogsdocumentatie zich bij de berechting van oorlogsmisda-
digers wel erg naïef opstelde. Van der Leeuw wist toch ook wel dat 
Aantjes belette dat de Nederlandse regering zich aan dit soort zaken 
ook maar iets gelegen liet liggen! Dolk had bij Aantjes op de middel-
bare school gezeten waar iedereen had geweten dat hij lid was van de 
Nationale Jeugdstorm en de Nsb.8 Dat was de reden dat de aRP-poli-
ticus in 1967 een aangeboden ministerschap had moeten weigeren.9 
Deze misstand irriteerde hem mateloos, maar Dolks beroepsethiek 
belette hem hier publiekelijk werk van te maken.10

Nu bij een gerenommeerd Amsterdams advocatenkantoor een 
gedetailleerder en nog belastender versie bekend was, kwam het 
Haagse roddelverhaal van Hes voor De Jong in een ander daglicht 
te staan. Van der Leeuw wist dat Henk Dolk zeker geen ‘kletsmeijer 
[was] die flauwekulverhalen vertelt’.11 De Jong verkeerde nauwelijks 
meer in Haagse kringen sinds hij aan zijn Koninkrijk schreef. Daar 
rouleerde deze roddel over Aantjes al jarenlang onder enkele tien-
tallen parlementair journalisten. Zodra de naam van Aantjes werd 
genoemd voor een hoge publieke functie, kwam er een geruchten-
machine op gang. De politicus ontkende de aantijgingen steevast en 
relativeerde de verdachtmakingen, maar leek wel steeds in benard 
politiek vaarwater te komen.12

Het echtpaar De Jong vertrok die vrijdagmiddag tijdig met de 
auto naar Middelburg. Zij zouden logeren bij vrienden, Martin en 
Lenie de Vink, de pleegouders van neef Daan. Onderweg nam Loe 
zijn vrouw in vertrouwen. Vooral de verontrustende opmerking van 
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Dolk dat het bezwarende oorlogsverleden van Aantjes aan vooraan-
staande politici bekend was, zat hem dwars. Als een politiek talent 
een ministerspost weigert, ‘dan kan dat niet gaan om onbenullige 
kleinigheden, maar dan moet er iets werkelijk belastends zijn’.13 Die 
avond belde hij vanuit Middelburg met Van der Leeuw die wist te 
vertellen dat Aantjes op 16 januari 1941 18 jaar was geworden. Vanaf 
die datum kon hij Nsb-lid zijn geworden en daarvoor bij de Na-
tionale Jeugdstorm hebben gezeten, de jeugdbeweging die gold als 
voorportaal.14 

‘Je kunt natuurlijk niet een boek over de bezettingstijd schrij-
ven en dit soort feiten naast je neerleggen’, getuigde De Jong enkele 
maanden later voor de commissie-Patijn, de enquêtecommissie die 
de Tweede Kamer had ingesteld om De Jongs onderzoek naar het 
oorlogsverleden van Aantjes na te trekken. Hij vond het ‘ondenk-
baar’ dat Aantjes als volksvertegenwoordiger gehandhaafd zou kun-
nen blijven als deze geruchten ook maar een ‘kern van waarheid’ 
bevatten. Politici vervullen nu eenmaal een belangrijke voorbeeld-
functie voor het Nederlandse volk.15 Daarom had hij zondagavond 
29 oktober met Ben Sijes in een lang telefoongesprek een viertal 
dringende redenen vastgesteld waarom nader onderzoek naar het 
verleden van Aantjes geboden was.16

Ten eerste vereiste de geloofwaardigheid van de democratie dat 
het vertrouwen van kiezers niet mocht worden beschaamd doordat 
vooraanstaande politici de hand boven het hoofd werd gehouden. 
Daarnaast vond het tweetal dat zij de plicht hadden om, uit piëteit 
voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, te voorkomen dat 
hun naoorlogse vaderland werd geleid door mensen die tijdens de 
oorlog ‘politieke delinquenten’ waren geweest, het eufemisme waar-
mee Nsb’ers en andere collaborateurs werden aangeduid. Het open-
baar bestuur was na de oorlog gezuiverd van zulke foute Nederlan-
ders en de Bijzondere Rechtspleging (bRP) had ze berecht.17

Het derde argument was dat een politicus die zijn verleden steeds 
weer tracht te verbergen een nationale security risk vormt. Aantjes 
had zijn Arbeitseinsatz vervult in Mecklenburg dat anno 1978 in de 
DDR lag. De Jong achtte het niet uitgesloten dat buitenlandse spio-
nagediensten, met name uit Oostbloklanden, Aantjes wegens zijn 
belastende oorlogsverleden konden chanteren. Opvallend genoeg 
had hij enkele weken eerder bepleit dat de positie van Nederland 
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in de NaVO kritisch tegen het licht gehouden moest worden als er 
Amerikaanse kernwapens in Nederland geplaatst zouden worden.18 
In dit opvallend dissidente standpunt van de CDa-fractievoorzitter 
klonken mogelijk belangen door uit verdachte hoek.

Zijn vierde en laatste reden was dat hij als RIOD-directeur te allen 
tijde moest voorkomen dat zijn instituut zou kunnen worden inge-
kapseld in een conspiration de silence. Als het oorlogsverleden van 
Aantjes onverhoeds zou uitgroeien tot een politieke rel, zou De Jong 
achteraf moeten erkennen dat hij hierover had gezwegen, terwijl hij 
de geruchten kende. In dat geval was ‘wat wij in tientallen jaren aan 
vertrouwen hebben opgebouwd, met één slag verdwenen’. De Jong 
vreesde agressieve reacties naar zijn instituut en hemzelf als hij een 
oriënterend onderzoek zou beginnen naar vermeende nazisympa-
thieën van Aantjes. Vanwege de publieke gevoeligheid van de zaak 
moest hij omzichtig te werk gaan. Zijn kans van slagen was het 
grootst als het Haags circuit niet zou worden gealarmeerd.19 Aantjes 
vervulde nu eenmaal een sleutelpositie in de Nederlandse politiek en 
De Jong wilde ‘niet 1 procent kans lopen dat mij de handen gebon-
den zouden worden’. Hij kon zijn minister van Onderwijs & We-
tenschappen en zijn Bestuur in dit prille stadium van het onderzoek 
maar beter niet informeren. Dat gaf hem ook de mogelijkheid direct 
contact op te nemen met Aantjes als er werkelijk bezwarende feiten 
aan het licht zouden komen.20

Bovengenoemde redenen droeg De Jong achteraf aan om zijn 
beslissing, om een geheim oriënterend onderzoek zonder ambtelij-
ke opdracht te entameren, te rechtvaardigen voor de commissie-Pa-
tijn. Zijn rationalisaties zijn gedrenkt in Koude-Oorlogsretoriek. 
De Jong redeneerde vanuit drie hoedanigheden: die van verontrust 
staatsburger, spitsvondig onderzoeker en verantwoordelijk directeur. 
De zwakke punten in zijn overwegingen waren dat De Jong tevo-
ren alleen met zijn twee gelijkgestemde vertrouwensmannen, Van 
der Leeuw en Sijes, overleg had gepleegd over zijn voornemen. Hij 
had geen second opinion ingewonnen bij een onafhankelijke derde 
persoon.21 De enige aanleiding waren de beweringen van Iwan Hes 
en Henk Dolk geweest, die erop uit waren Aantjes politiek te laten 
struikelen. De Jongs confirmation bias, het louter zoeken naar een 
bevestiging van de verdenking, zonder alert te zijn op alternatieve 
hypothesen die ander bewijsmateriaal kunnen genereren, was groot. 
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De afkeur van Aantjes’ handelwijze heeft zijn oordeelsvermogen als 
onderzoeker beïnvloed.

De Aantjes-biograaf Roelof Bouwman concludeert dat De Jong 
politiek gemotiveerd was om Aantjes, die zichzelf kwetsbaar had ge-
maakt door zijn eigen politieke fatsoensnormen te overschrijden met 
het verzwijgen van relevante details uit zijn oorlogsverleden, poli-
tiek ten val te brengen. Harald Fühner, die de Nederlandse politieke 
oorlogsaffaires onderzocht, spreekt van De Jongs ‘direkte politische 
Motive’ en een ‘Neigung zur Eitelkeit [die sich] negativ bemerkbar 
machte’.22 Hun conclusies worden onderschreven. De Jongs belang-
rijkste motief was zijn ethische norm die hem ingaf zijn onverbid-
delijke burgerplicht te moeten vervullen. Hij vond dat Aantjes als 
volksvertegenwoordiger staatsrechtelijke principes te grabbel gooide 
als hij zich als Nederlands staatsburger in oorlogstijd werkelijk had 
ingelaten met Duitsgezinde, dus vijandelijke organisaties.

De commissie-Patijn had niet tot taak om over de persoonlij-
ke motieven of de formele argumenten van De Jong in discussie te 
gaan; zij diende zijn beweegredenen en gangen zo uitputtend mo-
gelijk te registreren. Toch becommentarieerde de commissie in het 
eindrapport diens afwegingen om een geheim onderzoek in te stellen 
kritisch: ‘de vraag of het onderzoek gewenst dan wel opportuun was, 
is niet ten principale in discussie geweest’. De voltallige commissie 
was van mening dat De Jongs eigengereide initiatief, in combinatie 
met de druk die hij als directeur van het RIOD had uitgeoefend op 
getuigen en de regering om onderzoeksresultaten te verkrijgen, te 
wensen overliet.23

Maandagmiddag 30 oktober zaten De Jong en Van der Leeuw bij 
Henk Dolk. Zijn compagnon en broer, Gerard Dolk, voegde zich 
ook bij het gesprek. Zij herinnerden zich dat Aantjes in zijn school-
periode vriendschappelijk omging met de Nsb’er en latere Waf-
fen-ss’er Henk Schotel uit Dordrecht had.24 Aantjes had samen met 
deze kameraad gecolporteerd met het Nsb-orgaan Volk en Vaderland 
en de Hitlergroet in het openbaar uitgebracht. De broers hadden 
Aantjes na hun eindexamen in mei 1942 uit het oog verloren.25 Ge-
rard Dolk had na de oorlog nog wel gehoord ‘dat op het moment dat 
de heer Hitler zelfmoord pleegde in de bunker van Berlijn – of om-
streeks die tijd – Aantjes […] een foto van Hitler uit zijn zak haalde, 
voor zich hield en had gezegd: “En toch blijft hij mijn Führer!”’.26 
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Henk Dolk had vele malen geprobeerd invloedrijke journalisten en 
politici te interesseren voor deze pro-Duitse instelling sinds Aantjes 
in maart 1967 een ministerspost op de valreep had geweigerd. ‘Net 
zo min als het ons is gelukt, zullen jullie erin slagen om iets te berei-
ken’, daagde hij De Jong uit.

Het gonsde in de media van complottheorieën. Aantjes zou 
beentje zijn gelicht door rechtse krachten uit overwegend katholieke 
hoek, die niet gediend waren van deze fractievoorzitter die tot het 
kamp van de linkse CDa-loyalisten behoorde.27 Anderen meenden 
dat de ondermijning juist uit linkse hoek kwam, omdat Aantjes in 
1976, net als in 1967, op het allerlaatste moment een ministerszetel 
had geweigerd, waardoor de formatie van een tweede kabinet-Den 
Uyl werd geblokkeerd. De commissie-Patijn concludeerde in haar 
eindrapport dat er ‘voor zover zij heeft kunnen nagaan’, op geen 
enkele manier sprake is geweest van een complot waarbij mogelij-
kerwijze politici betrokken waren.28 De Tweede Kamercommissie 
geloofde niet in een complot op staatsniveau, maar had wel geluis-
terd naar George Puchinger, kenner van gereformeerd Nederland, 
die had getuigd dat ‘die mensen die achter Willem Aantjes aanzaten, 
[…] eindelijk bij De Jong terechtgekomen’ en bediend werden.29 

Schelto Patijn had het gehannes met ‘merkwaardige babbelaars’ 
als Van Heijningen, die als advocaat van Menten op de achtergrond 
mogelijk ook een rol heeft gespeeld, Hes en de gebroeders Dolk 
voor lief moeten nemen.30 De gewiekste juristen merkten laconiek 
op dat zij twee afzonderlijke kanalen waren. Tijdens hun getuige-
nissen benadrukten ze dat hun beweringen expressis verbis onder de 
grondwettelijke vrijheid van meningsuiting vielen en ze weigerden 
hun bronnen en contactpersonen te noemen.31 Het stond hun als 
verontruste burgers immers vrij een uitdrukkelijk appel op De Jong 
te doen. De jurist Patijn wist dat bewijsvoering over mogelijk con-
tact tussen deze advocaten om hun individuele acties af te stemmen, 
geen haalbare kaart was. De Kamer alsnog om enquêtebevoegdheid 
te vragen, had geen zin, want ook onder ede konden deze getuigen 
zich beroepen op hun verschoningsrecht en de identiteit van hun 
zegsmensen achterhouden.

Van Heijningen was voorzitter geweest van het Noenmaalgezel-
schap, een in de jaren vijftig opgerichte lunchclub van ultraconser-
vatieve notabelen uit Haagse contreien. Ook Hes verkeerde in dit 
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gezelschap waar het oorlogsverleden van Aantjes regelmatig over 
de tong ging.32 De advocaten kenden elkaar beroepsmatig; beiden 
woonden in het Haagse Benoordenhout en hun kantoren lagen 
op een steenworp afstand van elkaar.33 Hes en Dolk ontkenden in 
alle toonaarden voor de commissie-Patijn dat zij tevoren onderling 
contact hadden gehad over de kwestie. Henk Dolk deed de sugges-
tie van dubbelinformatie af als ‘volmaakt krankzinnig en volmaakt 
toevallig’. Zij hadden Oorlogsdocumentatie niet met opzet op de 
hoogte gesteld, maar Dolk wilde er wel over kwijt dat hij geenszins 
betreurde dat De Jong erin geïnteresseerd was geraakt.34

Indien zij onder een hoedje spelen, ‘zijn jullie dus in een sluw 
opgezette val gelopen’, schreef Henriëtte Boas aan De Jong die ech-
ter niet van zins was om ook maar een kiertje ruimte te bieden voor 
onwelkome speculaties over een samenzweringstheorie. ‘Beste Jetje,’ 
antwoordde hij kortaf, ‘van enige relatie tussen Hes en Van Heijnin-
gen is me niets bekend.’35 Onderonsjes tussen advocaten interesseer-
den hem niet; hij moest doen wat zijn geweten hem ingaf en de 
burgerplicht van hem eiste. De Jong had na het maandagmiddag-
gesprek slechts geconcludeerd dat er vele tientallen, mogelijk enkele 
honderden mensen vaag op de hoogte waren van Aantjes’ oorlogs-
verleden, maar dat niemand het complete verhaal kende. Hij vond 
het niet bezwaarlijk dat alle informanten die hij in zijn onderzoek 
zou betrekken uit de koker van de gebroeders Dolk kwamen. Tij-
dens zijn bliksemonderzoek van zondag 29 oktober tot en met za-
terdag 4 november had hij ook elke dag een keer contact met Henk 
Dolk. Deze advocaat was niet alleen zijn belangrijkste informant, 
maar vervulde ook een sturende rol op momenten dat zijn onder-
zoek stagneerde.36 De Jong zei er in zijn getuigenis alleen over dat hij 
‘het van zijn kant fatsoenlijk [had gevonden om Dolk] een beetje op 
de hoogte te houden’.37 

Het rapport-Patijn nam de ongerustheid over een staatscom-
plot wel weg, maar de geruchtenstroom verdween er niet helemaal 
door.38 De journalist Henk Hofland heeft erop gewezen dat er vrije 
ruimte ontstaat door handig gebruik te maken van een toevallige 
samenloop van omstandigheden: ‘Er is een continuüm tussen tota-
le samenzwering te kwader trouw en een toevallige samenloop van 
omstandigheden die ten eigen voordele door machthebbers gebruikt 
kan worden.’39 Zijn collega Thomas Lepeltak (alias Stan Huygens) 
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van De Telegraaf vertelde later dat hij op maandagmiddag 30 oktober 
lunchte in een Haags etablissement met een landelijk politicus, ter-
wijl De Jong en Van der Leeuw tezelfdertijd in Amsterdam met de 
gebroeders Dolk in Amsterdam spraken. Lepeltaks disgenoot tipte 
dat De Jong van Oorlogsdocumentatie in opdracht van de regering 
zojuist een onderzoek was begonnen naar het oorlogsverleden van 
Aantjes. Hij liet collega’s in De Telegraaf erop zinspelen dat Jan Nico 
Scholten deze tipgever kon zijn.40 Een voor de hand liggend motief 
was persoonlijke wedijver, want het was een publiek geheim dat het 
niet boterde tussen deze beide aRP’ers.41 

Was deze partijgenoot van Aantjes ingelicht via Henk Dolk die 
immers zondagmiddag al door De Jong was gebeld om de afspraak 
voor die volgende middag te maken? Het spoor loopt dood, want ui-
teraard was er niemand die kon getuigen of Lepeltaks verhaal klopte. 
In 2007 wilde de journalist desgevraagd er alleen over kwijt dat de 
politicus met wie hij zou hebben geluncht inderdaad van CDa-huize 
kwam.42 Lepeltak zou de tip nog diezelfde maandagmiddag hebben 
voorgelegd aan zijn hoofdredacteur van De Telegraaf, Goeman Bor-
gesius. Die oordeelde dat dit ‘postbodeverhaal’ van Aantjes al eeu-
wenlang in Den Haag rouleerde en onvoldoende nieuwswaarde had. 
Hij noemde het later als de grootste inschattingsfout uit zijn journa-
listieke carrière.43 De Telegraaf miste de scoop van het jaar door het 
gerucht te laten voor wat het was.

Achter- of BovenlAngS?

Maandagavond bezocht De Jong de zegsman van Gerard Dolk in 
Aerdenhout, Leo Troost.44 Hij was een oud kP’er (Knokploeg) uit de 
aRP-afdeling Haarlemmermeer. Troost had vanwege zijn verzetsacti-
viteiten drie jaar moeten onderduiken en kon als rechtgeaard aRP’er 
het gedrag niet velen van zo’n ‘uitgesproken opportunist’ als Aantjes 
die zelfs ‘op 2 mei 1945 [nog] blijk had […] gegeven van zijn ge-
hechtheid aan Hitler’.45 Hij vertelde belangrijke inside-informatie. 

Op 2 augustus 1967 had hij in Utrecht een gesprek gevoerd 
met Aantjes en Jantinus Mastebroek, een voormalig kampgenoot 
uit Port Natal, en zijn vriend Berend ter Veen, aR-wethouder. Een 
halfjaar eerder had deze Ter Veen de toenmalige aR-partijvoorzitter, 
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W.P. Berghuis, in Kampen twee schriftelijke belastende verklarin-
gen overlegd van Mastebroek en medegevangene Arie Weites over 
het gedrag van Aantjes in Port Natal. Hun getuigenissen waren de 
reden geweest dat Aantjes zich onder druk van de aRP-top in maart 
1967 had teruggetrokken voor het ministerschap.46 Troost had er ge-
noegen mee genomen, temeer daar Aantjes in dit ‘open en eerlijk 
gesprek’ ten stelligste weersprak dat hij bij de ss had gezeten.47 In 
1975 voelde Troost zich echter bedrogen toen hij van zijn zwager, 
de voormalige aRP-voorzitter en latere premier Barend Biesheuvel, 
hoorde dat het oorlogsverleden van Aantjes in maart 1967 wel de-
gelijk problematisch was geweest. In 1976 had Gerard Dolk hem in 
1976 ook nog eens benaderd, en sindsdien wist Troost dat Aantjes 
‘vanaf de eerste tot de laatste dag van de oorlog fout was geweest’. 

De zegsman maakte ‘een voortreffelijke, solide, betrouwbare in-
druk’, maar De Jong stuitte op een muur van wantrouwen. Troost 
weigerde de adressen van Mastebroek, Weites en Ter Veen vrij te 
geven. De Jong probeerde hem te overtuigen dat hij niets aan de 
grote klok zou hangen. Hij wilde alleen maar met Aantjes in de per-
soonlijke sfeer gaan praten. Als hij de bezwaren niet zou kunnen 
ontzenuwen, zou De Jong hem in ‘de gelegenheid [stellen] om in be-
trekkelijk korte tijd terug te treden uit de politiek’.48 Als hij dit niet 
deed, kon De Jong zich nog altijd tot de regering wenden. Troost 
weifelde. Hij wilde het gezin Aantjes ontzien en zag niet in dat het 
landsbelang werd gediend door deze zaak in de openbaarheid te 
brengen.49 

Dit pad liep dood. Woensdagochtend 1 november belde De Jong 
met Henk Dolk. Hij betwijfelde of Aantjes destijds wel in zwart uni-
form kon zijn gesignaleerd. Als er echt enkele honderden getuigen 
van dit oorlogsverleden wisten, dan was dit toch veel eerder in de 
publiciteit gekomen? Dolk hield voet bij stuk en vertelde dat hij 
over een brief beschikte waarin Aantjes zijn Nsb-lidmaatschap niet 
expliciet had ontkend.50 De Jong wilde naast de gebroeders Dolk een 
volwaardige derde getuige horen. Dolk gaf hem het adres van zijn 
oud-docent klassieke talen, T. ten Kate, in Rotterdam. 

De Jong dicteerde zijn secretaresse alvast een brief waarin het 
RIOD op basis van feiten had vastgesteld dat Aantjes zich in een aan-
tal recente interviews ‘onvolledig en misleidend’ over zijn oorlogs-
verleden had uitgelaten. De resultaten van zijn onderzoek vervulden 
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De Jong ‘met grote bezorgdheid […], niet alleen voor u persoonlijk’. 
In deze ‘nieuw ontstane situatie’ verzocht hij om een strikt vertrou-
welijk gesprek ‘op de kortst mogelijke termijn’ bij Aantjes thuis. Hij 
vermeldde zijn zakelijke en privételefoonnummer, waar hij tot om-
streeks halftwaalf ’s avonds gestoord mocht worden. Hij stopte de 
brief in een gefrankeerde envelop zonder RIOD-opdruk, omdat een 
dienstexemplaar achterdocht bij de pers zou kunnen wekken. Zo 
nodig kon hij deze nog voor zes uur op de bus doen, om verzonden 
te worden naar het thuisadres van Aantjes in Utrecht.51 

Het gesprek met Ten Kate stelde teleur. De oud-docent herinner-
de zich Aantjes wel, maar had hem niet in de klas gehad. Over een 
lidmaatschap van de Nsb of fout gedrag tijdens de oorlog was hem 
niets bekend. Hij was niet alleen positief over Aantjes, maar ook 
over De Jongs informanten: ‘U kunt afgaan op wat de gebroeders 
Dolk u zeggen. Ik heb de beste herinneringen aan hen.’52 De Jong 
zag ervan af de brief voor Aantjes te posten. Hij zou Ten Kate ook 
buiten zijn uiteindelijke rapportage houden, naar zijn zeggen om 
de hoogbejaarde man opdringerige publiciteit te besparen. Ten Kate 
toonde zich later verbolgen over deze redenering.53 De Jong zou ook 
andere informanten die zich niet duidelijk uitspraken of die Aantjes 
geen collaborerend gedrag verweten buiten beschouwing laten. Zijn 
RIOD-rapport bevat louter bezwarende getuigenisverslagen.

De Jong reed door naar de Erasmus Universiteit voor zijn weke-
lijks college. Na afloop deelde de portier hem mee dat hij onmid-
dellijk zijn kantoor in Amsterdam moest bellen. Hij kreeg Van der 
Leeuw aan de lijn die hem meedeelde dat er uitermate bezwarende 
stukken met betrekking tot Aantjes in een van de instituutscollec-
ties waren aangetroffen. Hij had de vertrouwelijke documenten ge-
fotokopieerd en bij De Jong thuis afgegeven. Per telefoon wilde hij 
er niets over zeggen. De envelop bevatte onder meer het document 
waarin Aantjes zich vrijwillig aanmeldt voor de Landstorm Neder-
land op 12 oktober 1944. Coen Stuldreher had gezocht in de Deut-
sche Dienstpost in den besetzten niederländischen Gebieten, die was 
gearchiveerd in het RIOD-depot aan de Prins Hendriklaan 28. Hij 
was ‘volslagen verbijsterd’ toen uit een briefwisseling van vier do-
cumenten bleek dat Aantjes vanuit Hamburg was opgeroepen voor 
indienstneming bij de Waffen-ss.54 ‘Godverdomme, de sufferd!’, had 
de altijd bedachtzame Van der Leeuw zich laten ontvallen toen Stul-
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dreher hem belde over deze reuzenvondst. Of Stuldreher zo snel mo-
gelijk met de belastende archiefstukken naar kantoor wilde fietsen.55 

Van der Leeuw vermeldde in zijn begeleidend schrijven dat Aan-
tjes vanuit zijn standplaats Güstrow via Hamburg per trein naar 
Hoogeveen was gereisd. Vervolgens – veronderstelde Van der Leeuw 
onjuist – was Aantjes ‘naar alle waarschijnlijkheid in Waffen-ss 
uniform’ doorgereisd naar Port Natal. De Jong gaf hem gelijk waar 
hij schreef: ‘De consequenties zijn onafzienbaar’.56 Eén punt stond 
onomstotelijk vast: deze authentieke documenten bewezen onver-
biddelijk dat Aantjes zijn ss-betrokkenheid stelselmatig had verzwe-
gen. Als historicus wist De Jong dat een bron op papier het altijd 
wint van het geheugen van welke getuige dan ook.57 Van der Leeuw 
vervolgde zijn notitie: ‘Mijns inziens is Aantjes sinds 12 oktober 1944 
geen Nederlander meer. En hij heeft bijgevolg een hele reeks mis-
drijven gepleegd bij de kandidaatstelling van de Kamer, afleggen van 
eden, etc. Sommige daarvan zijn waarschijnlijk nog niet verjaard.’ 

Alleen de gedachte al dat Aantjes zijn Nederlanderschap had ver-
loren, vervulde De Jong met weerzin. Het was niet uit te sluiten 
dat Aantjes stateloos of misschien zelfs als Duitser zitting had in het 
huidige parlement. Welk verweer Aantjes ook zou opvoeren, het was 
onduldbaar ‘dat een figuur die zijn besmet verleden verzwegen heeft, 
in de Nederlandse politiek op een sleutelpositie blijft zitten of über-
haupt op een positie blijft zitten’. Aantjes was een leugenaar die dit 
onheil over zichzelf had afgeroepen.58 

De archiefvondst bracht een doorbraak in het onderzoek. De 
scope verschoof van de eerste naar de laatste twee oorlogsjaren. ‘Wat 
Aantjes in zijn jonge jaren gedaan heeft is geen halsmisdrijf ’, schreef 
De Jong later aan een briefschrijver.59 Nsb-sympathieën van een 
scholier zijn nog te billijken, maar niet als dit zulke serieuze vormen 
aanneemt dat hij als adolescent ss-lid wordt. De beroemde zinsne-
de in De Jongs latere persconferentie dat Aantjes ‘op de leeftijd van 
ruim 21 jaar’ was gemobiliseerd in het kader van de Waffen-ss, voert 
terug op deze persoonlijke overtuiging van burgerplicht.60

‘De verantwoordelijkheid wordt mijns inziens te zwaar’, schreef 
Van der Leeuw in zijn notitie. Ook de Jong vond dat in een zaak 
van ‘zo eminent centraal regeringsbelang’ premier Van Agt direct op 
de hoogte gebracht moest worden.61 Hij zette zijn onderzoeksverslag 
meteen op papier, want er was geen politicus die voorbij kon gaan 
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aan een rapport van zijn gezaghebbende instituut.62 
Die volgende donderdagmorgen bereikte De Jong omstreeks 

halftien Hans van der Voet.63 De voorlichter van de premier ver-
zocht De Jong zijn boodschap letterlijk te herhalen, zodat hij het be-
richt woordelijk aan de premier kon overbrengen. De Jong dicteerde 
dat uit archiefstukken was gebleken dat de heer Aantjes ‘zich gemeld 
heeft bij de Waffen ss waaruit mogelijkerwijze voortvloeit dat hij 
met ingang van die datum het Nederlanderschap heeft verloren. Hij 
zou dat Nederlanderschap ook niet teruggekregen hebben gelijk an-
deren, omdat hij ter zake nooit voor de rechter was verschenen.’ De 
historicus verzocht om, samen met Van der Leeuw, op ‘de kortst mo-
gelijke termijn, liefst vanmiddag’, een onderhoud te mogen hebben 
met de minister-president (Dries van Agt; CDa/kVP), de minister van 
Onderwijs (Arie Pais; VVD), ‘onder wie wij [het RIOD] ressorteren’ 
en de minister van Justitie (Job de Ruiter; CDa/aRP), ‘onder wiens 
ressort dit [de vermeend stateloze Aantjes] eigenlijk behoort’.64 Kort 
daarna belde Van der Voet terug. De Jong en Van der Leeuw werden 
om drie uur die middag verwacht voor een zeer vertrouwelijke be-
spreking op het Catshuis.

 Nu de regering in het onderzoek werd betrokken, verliet De 
Jong de aanpak van de ‘onderlinge afdoening’. Tegenover de on-
derzoekscommissie-Patijn strooide de RIOD-directeur de as uit over 
eigen hoofd: ‘Ik ben op dit punt met mijn denken naar mijn eigen 
overtuiging op die maandag en dinsdag en in het eerste gedeelte van 
de woensdag volledig op het verkeerde spoor geweest. […]; dit was 
geen zaak die in een onderonsje tussen wie ook mocht worden af-
gedaan, aangenomen dat ze zo ernstig was als later gebleken is.’65 
De Kamercommissie gaf De Jong in het eindrapport een publieke 
reprimande. Diens beslissing om zijn aanvankelijk onderzoekstrate-
gie op te geven was ‘de enige juiste […] Zij acht de eerder genoem-
de gedachte volstrekt onaanvaardbaar, nog afgezien van het feit dat 
deze moeilijk te rijmen is met het laatste door dr. De Jong genoemde 
motief voor zijn onderzoek, te weten dat het RIOD later niet in een 
positie zou mogen geraken dat het geconfronteerd zou worden met 
de vraag waarom het, weliswaar op de hoogte van de feiten, deze niet 
in de openbaarheid had gebracht. Hierdoor zou de betrouwbaarheid 
van het instituut terecht in twijfel kunnen worden getrokken.’66 

De term ‘volstrekt onaanvaardbaar’ in het bovenstaande citaat 
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was een niet mis te verstaan politiek signaal van de volksvertegen-
woordiging naar de minister van Onderwijs, die staatsrechtelijk 
verantwoordelijk was voor zijn ambtenaar.67 Als De Jong een per-
soonlijk gesprek met Aantjes was aangegaan om hem te dwingen 
de politiek te verlaten, was de minister hiervoor verantwoordelijk 
geweest.68 Een precaire situatie, temeer daar Aantjes ervan overtuigd 
was dat hij zich niet door De Jong zou hebben laten chanteren en de 
strijd in alle openbaarheid zou hebben uitgevochten.69 Aangezien er 
‘geen uitvoering heeft plaatsgevonden’, liet de commissie dit punt 
verder rusten.70 De Jong involveerde de ministers woensdagmiddag 
in zijn bevindingen, waardoor de regering wel geïnformeerd raakte, 
maar haar positie pas in tweede instantie kon bepalen.71

uitgelekt miniSterieel toPBerAAd

De Jong nodigde de drie ministers op het Catshuis uit zijn onder-
zoeksverslag ter plekke te lezen. Vooraf waarschuwde hij dat ‘als de 
heer Aantjes de feiten en de stukken zoals die nu op tafel lagen niet 
zou kunnen weerleggen, al uit de belangen van Oorlogsdocumen-
tatie voortvloeide dat dit wereldkundig moest worden gemaakt’, 
ongeacht wat de regering ervan zou vinden. Na lezing overheersten 
ongeloof en verbijstering. De Jong herinnerde zich dat hij en Van 
der Leeuw aan een spervuur van vragen werden onderworpen over 
feiten en vermoedens. Hij beschouwde het ‘als een van de zwaarste 
examens, die we in ons leven hebben moeten afleggen’, maar stelde 
tevreden vast dat de ministers zijn rapport ‘als prima facie bewijs’ 
accepteerden.72 

De Jong drong aan op ‘spoedige publiciteit’.73 Hij zag het als de 
taak van de minister-president om een zaak die het Nederlandse volk 
‘zo diep zou treffen’ rechtstreeks via de media bekend te maken.74 
Hij had alvast een concepttekst voor Van Agt opgesteld. De premier 
was echter op zijn qui vive. Dit nieuws zou leiden tot een politieke 
rel. Hij wilde onder geen beding voeding geven aan het gerucht dat 
de verhouding tussen hem en de CDa-fractievoorzitter gespannen 
was. Aantjes moest de volgende dag eerst gehoord worden. 

Toen De Jong en Van der Leeuw waren vertrokken, stelden de 
ministers vast dat ‘de beer los’ was.75 Wat te doen met een fractielei-
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der en prominente partijgenoot met een ss-smet op zijn oorlogsver-
leden? Bovenal behoedzaam manoeuvreren. Doorgeleiding naar de 
Kamer kon pas als het verhaal sluitend was.76 De Jong had sterk aan-
gedrongen op contact met Henk Dolk, dus die moest de volgende 
dag ook worden gehoord.77 78 Pais herinnerde zich er later niet meer 
over dan ‘schooljongensverhalen’, zonder dat het wezenlijke punt 
van de ss aan bod was gekomen.79

In wezen vormden de vijf heren een ad-hocwerkgroep die aan-
vullende informatie verzamelde. Wat de politici betreft tegen wil en 
dank, want zij voelden zich door deze twee ambtenaren in de tang 
genomen. Nu de ministers waren geïnformeerd, waren zij staats-
rechtelijk verantwoordelijk voor alles wat zich sinds het telefoontje 
van Hes op 24 oktober had afgespeeld. De Jong had daarentegen in-
houdelijk en procedureel grote vorderingen gemaakt.80 Hij had met 
zijn bliksemonderzoek een gerucht omgevormd tot een plausibel, 
deels bewezen verhaal, waarvoor Aantjes zich politiek diende te ver-
antwoorden. De zaak was in de politieke arena beland en De Jong 
had zich ontdaan van de conspiration de silence voor zijn instituut.81

Om de pers te misleiden, werden de gesprekken die vrijdagmid-
dag gevoerd op de werkkamer van de ministerie van Justitie. Deze 
tweede gespreksronde leverde De Jong opnieuw informatie op die 
nog geen journalist ooit aan het Haagse circuit had weten te ontfut-
selen. Het dossier van Aantjes uit het Archief Bijzondere Rechtsple-
ging kwam op tafel, en hieruit bleek dat hij in het vooronderzoek 
geen melding had gemaakt van zijn ss-mobilisatie. De Jong kreeg 
ook te horen dat voormalig premier Piet de Jong en de voormalig 
aRP-fractievoorzitter Barend Biesheuvel, Van Agt telefonisch hadden 
bevestigd dat het ‘niet brandschone’ oorlogsverleden van Aantjes in-
derdaad de reden was geweest dat hij het ministerschap in maart 
1967 was misgelopen. De zaak was ‘in een medisch jasje’ gestoken 
‘om de man niet nodeloos te beschadigen’.82 ‘Aantjes was chantabel 
en hij is ook gechanteerd’, meende De Jong nu zeker te weten.83 

Het pièce de résistance van deze vrijdagmiddaggesprekken op het 
Binnenhof was het laatste onderhoud met de man om wie het ging.84 
Aantjes nam een laconieke houding aan.85 Sommige feiten klopten 
uit het rapport van De Jong, maar het geschetste totaalbeeld was 
volgens hem volstrekt onjuist.86 Emoties kregen altijd de overhand 
zodra de ss werd genoemd, en daarom had hij de feiten over zijn 
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oorlogsverleden altijd wel verteld, maar de twee gevreesde letters 
verzwegen.87 Bovendien vond Aantjes zijn vlucht via aanmelding bij 
de Germaanse ss in oktober 1944 een verdedigbare keuze.88 Het was 
wellicht geen goede actie geweest, voor velen aanvechtbaar en voor 
sommigen misschien verwerpelijk, maar hij had geen onvaderlands-
lievende daad begaan. Een wetenschappelijk instituut als het RIOD 
kan zijn toelichting dat hij de ss als vluchtroute had gebruikt toch 
niet als ongeloofwaardig terzijde schuiven? Het was dan ook uit ‘een 
zekere curiositeitswaarde’ dat hij verzocht of hij de vier gefotokopi-
eerde documenten van De Jong mee naar huis kon nemen.89

De Jong had echter heel wat vragen. Waarom was Aantjes na 
zijn eindexamen in 1942 niet gaan studeren?90 Aantjes antwoordde 
dat hij de loyaliteitsverklaring niet had willen ondertekenen.91 ‘Nu 
liegt U’, haalde De Jong uit. ‘Is dit een verhoor?’, repliceerde Aan-
tjes.92 De Ruiter intervenieerde en verzocht De Jong beschuldigen-
de opmerkingen achterwege te laten.93 De Jong wist echter dat de 
loyaliteitsverklaring pas in maart 1943 was geïntroduceerd en ver-
onderstelde doelbewuste misleiding.94 Later bleek dat Aantjes zich 
als rijksbeursstudent had moeten inschrijven, en voor deze beperkte 
groep was in 1941 al een loyaliteitsverklaring vereist.95 RVD-directeur 
Van der Voet bevestigde in 2007 dat De Jong mateloos geïrriteerd 
was geweest over de in zijn ogen ontwijkende en naïeve opstelling 
van Aantjes.96 ‘De heer Aantjes is in dit gesprek in mijn achting ge-
daald. In vérgaande mate’, spuwde De Jong zijn gal voor de com-
missie-Patijn.97 Hij had geen enkele bewering van Aantjes meer voor 
waar gehouden.98 Hij had het volste recht kwaad te worden op ie-
mand die hem voorloog.99

Na afloop gingen de twee onderzoekers en de drie politici apart 
voor de maaltijd uiteen om te voorkomen dat de pers achterdocht 
zou krijgen. Daarna kwamen ze kort bijeen om de kwestie verder te 
evalueren. De onderzoekers wilden nog een drietal vragen uitzoe-
ken: de opvattingen van Aantjes in de oorlog, zijn status van gevan-
gene of wachter in Port Natal en de studentenzuivering van najaar 
1945.100 Zij verwachtten hier nog ongeveer een week voor nodig te 
hebben. De ministers vernamen dit ‘met instemming’; politieke 
redenen beletten hen om een formele dienstopdracht te geven.101 
Van Agt sprak van een ‘sous-entendu’ om te voorkomen dat dit ge-
heime onderzoek van de RIOD-directeur volledig op het conto van 
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de regering zou worden geschreven.102 Dat was staatsrechtelijk het 
geval, maar politiek hield hij afstand.103 Voormalig premier Piet de 
Jong had de premier donderdagavond 2 november geadviseerd zijn 
vingers niet te branden aan deze volkomen verloren zaak voor Aan-
tjes.104 Van Agt, die zich als minister van Justitie al twee keer uit een 
heikele positie had moeten redden bij de Drie van Breda in 1972 en 
Menten in 1976, wist hoe explosief het oorlogsverleden is.105 

De premier keerde pas laat terug in het Torentje. Hij had zonder 
opgaaf van reden verstek laten gaan bij zijn wekelijkse televisiege-
sprek.106 Journalistiek Nederland rook onraad. De wildste specula-
ties deden de ronde zonder dat de naam van Aantjes viel. RVD-voor-
lichter Gijs van der Wiel wist met de grootst mogelijke inspanning 
te voorkomen dat de NOs van een of ander gerucht een item zou 
maken dat geen enkele realiteitswaarde had.107 ‘Je mag me op het 
gezicht slaan als het niet juist is wat ik je nu adviseer’, troefde hij een 
lastige vraag af. De Rijksvoorlichter raadde de premier met klem aan 
ervoor te zorgen dat deze geheimzinnigheid rond zijn agenda voor 
volgende week vrijdag uit de wereld zou zijn geholpen.108

Geen van de betrokkenen wist dat Liesbeth de Jong die vorige 
dag rond het middaguur met haar broer in Assen had gebeld. Ze gaf 
alleen maar even door dat ze helaas waren verhinderd om op ver-
jaarsvisite te komen. Loe was de laatste dagen verschrikkelijk druk 
met zo ongeveer de rotste opdracht uit zijn loopbaan. Hij moest 
naar Den Haag voor topberaad met de minister-president over Aan-
tjes die zich in 1944 vrijwillig bij de ss had aangemeld. Het telefoon-
gesprek had nog geen halve minuut geduurd. 

De gepensioneerde Henk Cost Budde, oud-griffier bij de Provin-
ciale Staten Drenthe, was er onvoldoende van doordrongen dat zijn 
zuster hem geheime top secret-informatie had verschaft. De Jongs 
zwager was voorzitter van het bestuur van de Provinciale Bibliotheek 
Centrale, die die middag vergaderde. Daar liet hij zich ontvallen, 
terloops of in vertrouwen, dat hij verwachtte dat dit ‘nieuwtje van 
de eerste orde’ diezelfde avond wel in het nieuws zou komen. De 
directeur van de Centrale, C.A. de Kruif, vertelde het nieuwtje aan 
zijn achterbuurman Klaas Verbeek die PvdA-voorzitter was van de 
gemeente Rolde. Die besprak de hoogst interessante ontwikkeling in 
politiek Den Haag met zijn fractievoorzitter. Deze John Anema had 
al eerder afgesproken diezelfde avond nog Dirk van der Meulen, een 
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van de vier verslaggevers van het Nieuwsblad van het Noorden voor 
de regio Assen, van de laatste ontwikkelingen in de gemeentepoli-
tiek op de hoogte te brengen. Hij gunde deze hardwerkende, nog 
jonge journalist het spectaculaire nieuwtje dat heel Nederland op 
stelten zou zetten.

Het was inmiddels halftwaalf ’s avonds. Van der Meulen belde 
die volgende ochtend als eerste zijn chef Nieuwsdienst. Dik Dalmo-
len besprak dit nieuws dat ver boven de lokale nieuwsberichtgeving 
uitsteeg, meteen in het hoofdredactionele ochtendoverleg.109 De 
krant wilde zich geen canard op de hals halen. De ervaren algemeen 
verslaggever, Theo Koopman, werd op de zaak gezet om de eigen 
journalist als bron te beschermen. Hij trachtte die dag vergeefs in-
lichtingen te verkrijgen bij politici en mensen uit de kring rond De 
Jong. Koopman besloot op advies van zijn collega Kees Wiese, voor-
malig parlementair redacteur, De Jong de vraag recht op de man 
af te stellen. Die vrijdagavond belde hij hem voor het eerst op zijn 
privéadres in Amsterdam, maar er werd niet opgenomen. De vol-
hardende journalist zou het hele weekend elk dagdeel blijven bellen, 
niet wetend dat het echtpaar De Jong het weekend doorbracht in 
hun vakantiehuisje in Hattem.110

rAce tegen de klok 

De Jong belde zaterdagochtend Henk Dolk. Eigenlijk had de ad-
vocaat diens telefoontje de vorige avond laat al verwacht. Dolk had 
die vrijdagmiddag aan de weerstand van de ministers, vooral van de 
zijde van Pais, gemerkt dat de regering uit was op een doofpotoplos-
sing. Hij werd hem ‘bang om het hart’ dat De Jong van plan was nog 
een week lang aanvullend onderzoek te verrichten. Er was haast ge-
boden. De onthulling mocht niet voortijdig in het nieuws komen en 
de kans op een lek werd groter naarmate er meer mensen bij betrok-
ken raakten. Er moest zo snel mogelijk een keurig formeel afgerond 
RIOD-rapport komen om de politieke druk op te voeren.111

De Jong was het met Dolk eens dat in deze fase snelheid de voor-
keur had boven inhoudelijke volledigheid. Hij richtte zijn onder-
zoek alleen nog op de vraag of Aantjes in Port Natal gevangene of 
bewaker was geweest. Vermeende Nsb-sympathieën en de studen-
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tenzuivering konden in een later stadium worden opgehelderd. Bo-
vendien verwachtte De Jong dat Aantjes wel snel tot het inzicht zou 
komen dat zijn politieke positie onhoudbaar was geworden en de eer 
aan zichzelf zou houden. Het hele weekend beluisterde hij vergeefs 
het radionieuws of Aantjes zijn aftreden al bekend had gemaakt.112 

De Jong bezocht Troost nogmaals om te vertellen dat Aantjes in 
het bijzijn van drie ministers zijn langdurig zwijgen over het ss-lid-
maatschap had toegeven. Ditmaal won hij wel het vertrouwen van 
zijn gastheer. Troost gaf De Jong het adres van Mastebroek, die in 
De Krim woonde, en van Weites in Apeldoorn. De Jong bezocht 
hen zaterdag- en zondagmiddag.113 Hij maakte tijdens het gesprek 
een zo letterlijk mogelijk verslag van hun herinneringen aan Aantjes 
in Port Natal. Zij konden bevestigen dat Aantjes bewakings- en ad-
ministratieve werkzaamheden had verricht, maar konden geen uit-
sluitsel geven of hij nu gevangene of bewaker was geweest. De Jong 
notuleerde dat beide getuigen wisten dat Aantjes in het kamp als 
‘fout’ bekendstond. ‘Meer hoefden wij niet te weten’, zei hij ander-
half decennium later in een interview.114 Hij las de getuigenisverkla-
ring aan het eind van het gesprek tot tweemaal toe voor en liet Mas-
tebroek en Weites voor inhoudelijk akkoord ondertekenen.115 Beide 
verklaringen nam hij op als bijlagen in zijn RIOD-rapport.

Zondagmiddag om vier uur verliet De Jong het huis van zijn 
tweede getuige Weites. Vanuit zijn vakantiehuis in Hattem belde hij 
naar Van der Voet met de mededeling dat ‘het beeld in voldoende 
mate afgerond’ was. Terug in Amsterdam verwerkte hij de laatste ge-
gevens in zijn eindrapport dat hij de drie ministers die maandagoch-
tend zo snel mogelijk wilde aanbieden.116 Hij belde Van der Leeuw 
dat de studentenzuivering niet meer uitgezocht hoefde worden. 
Maandagochtend vroeg zouden ze op kantoor de laatste hand aan 
het eindrapport leggen.117

Om tien uur bereikte Theo Koopman van het Nieuwsblad van het 
Noorden eindelijk De Jong. Kon hij bevestigen dat hij een onderzoek 
naar het ss-lidmaatschap van Aantjes deed en waren er schriftelijke 
bewijsstukken? De gesloten vraag bood duidelijk geen ruimte voor 
een afleidingsmanoeuvre. Als De Jong niet zou ontkennen, wist 
Koopman dat er iets loos was. Als hij zou toegeven, had Koopman 
beet.118 De Jong trachtte tijd te winnen. Het speet hem op dit mo-
ment geen verdere gegevens te kunnen verstrekken. De journalist 
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mocht hem morgenochtend terugbellen op het instituut.119 Meteen 
erna belde De Jong opnieuw met Van der Voet dat het nieuws in 
de bekendheid dreigde te komen. Van der Voet belde Van Agt, die 
voorzag dat het hele land zou ‘gonzen’ van dit schokkende nieuws.120 
De geplande afspraak met De Jong, die maandagmiddag om halfvier 
’s middags, werd vervroegd naar tien uur. Om de pers te ontwijken, 
zou de ad-hocwerkgroep niet in Den Haag bijeenkomen, maar ten 
huize De Ruiter in Naarden.121 

Koopman belde die maandagochtend in alle vroegte naar het 
RIOD. De Jong verzocht hem voor een toelichting naar de perscon-
ferentie van die avond te komen. De journalist drong echter aan op 
een duidelijk ja of nee. De ongeschreven regel is dat de journalist die 
het nieuws als eerste traceert, de primeur wordt gegund. De Jong be-
vestigde dat hij ‘in opdracht van de minister-president’ een geheim 
onderzoek had ingesteld en dat ‘de Aantjes-documenten voorhan-
den zijn’. Hij excuseerde zich om naar topoverleg met de regering in 
Den Haag te kunnen vertrekken.122

Hij spoedde zich echter naar Naarden met alleen de uitgetikte 
getuigenissen van Mastebroek en Weites om de ministers te overtui-
gen van het rapport waaraan Van der Leeuw de laatste hand legde. 
De Jong vertelde de ministers dat de algemene betrouwbaarheid van 
deze beide informanten buiten kijf stond. Als de komende dagen 
nog twintig tot dertig getuigen gehoord zouden worden, zou het-
zelfde beeld worden bevestigd. Voor inhoudelijke discussie was geen 
tijd. Van Agts enige doelstelling was het RIOD-rapport met een sim-
pele begeleidingsbrief van de drie ministers zonder mening van de 
regering en met instemming van Aantjes zo snel mogelijk door te 
geleiden naar de Tweede Kamer.123 ‘Onze hand was gedwongen’, 
verdedigde Van Agt zich voor de commissie-Patijn.124 Hij spoedde 
zich naar Soestdijk voor zijn wekelijks gesprek met de koningin. De 
Jong vertelde de ministers Pais en De Ruiter dat hij die avond zijn 
RIOD-rapport in een persconferentie wilde toelichten en dat de po-
litiekstaatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor deze aanpak bij de 
ministers lag.125 Zij gaven geen richtlijn en wilden er evenmin bij 
zijn.

Het Nieuwsblad van het Noorden had voldoende zekerheid ver-
kregen om zich de primeur ’s maandags niet meer te laten ontgaan. 
Vlak voor het zakken van de krant kreeg parlementair redacteur 
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Kees Wiese Aantjes eindelijk aan de lijn. Hij gaf toe dat hij zich bij 
de Germaanse ss had aangemeld. Aan weerszijden van de lijn drong 
door dat dit onherroepelijk het einde van zijn politieke carrière be-
tekende.126 Bevestiging bij de bron zette het sein voor publicatie bij 
de redactie op ‘knalgroen’.127 Op de valreep werd de zeskoloms brede 
kop ‘Onderzoek RIOD naar oorlogsverleden Aantjes’ vervangen 
door: ‘Aantjes meldde zich in 1944 bij de ss’.128 In het hoofdredac-
tionele commentaar werd een voorschot genomen op de politieke 
gevolgen: ‘Een boeiende figuur zal spoedig afscheid nemen van het 
Binnenhof.’129

Om twaalf uur kregen enkele Kamerleden in Den Haag het 
nieuws onder ogen en een uur later had het ss-verhaal zich als een 
lopend vuurtje over het Binnenhof verspreid.130 Van Agt belde Ka-
mervoorzitter Vondeling om ongeveer kwart voor een dat zijn Ka-
merlid Aantjes binnen korte tijd door een vervelende zaak negatief 
in de publiciteit zou komen.131 Van der Leeuw arriveerde om één uur 
met de uitgetypte exemplaren van het RIOD-rapport in Naarden. 
Voorlichtingsambtenaar Van der Wiel hamerde erop dat ‘de kogel 
door de kerk’ moest. Elk uur was er één te veel.132 Het RIOD-rapport 
was de heilige graal. Aantjes gaf zijn fiat voor publicatie.133 

Er volgde een spectaculaire race tegen de klok om de achterstand 
op het uitgelekte nieuws te beperken tot een dagdeel. De in Den 
Haag uitgetypte aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer werd voor 
ondertekening per koerier langs De Ruiter in Naarden en Pais in 
Amsterdam gestuurd. De RVD-hoofddirecteur bracht alle ministers 
namens de premier telefonisch op de hoogte. Van der Wiel werd 
zonder dat hij het wist op voorsprong gezet door de hoofdredac-
teur van het Nieuwsblad van het Noorden. Eef Brouwers ondernam 
die ochtend een geslaagde poging om de primeur van zijn regionale 
blad zo verrassend mogelijk in het Hilversumse te laten landen. Hij 
was er zich van bewust dat zijn regionale krant het initiatief in de 
nieuwsgaring onmiddellijk zou verliezen zodra dit hot item door de 
landelijke media werd overgenomen. Daarom kwam hij nog voor 
verschijning van de eerste editie met de eindredacteur van het NOS 
Journaal, Ed van Westerloo, overeen dat het Nieuwsblad van het 
Noorden in ruil voor vroegtijdige informatie en enkele uren zwijg-
plicht over nieuws dat Nederland die middag op stelten zou zetten, 
nadrukkelijke vermelding van zijn krant in de NOs-berichtgeving 
zou krijgen.134
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Het schokkende nieuws stond pas om halfvijf op de aNP-telex, 
laat genoeg om te voorkomen dat de avondkranten nog over de 
affaire konden berichten. Het Nieuwsblad van het Noorden had de 
landelijke pers afgetroefd met zijn ‘eigen nieuwsdienst’, terwijl de 
NOs-redactie die middag ten opzichte van andere omroepen kost-
bare uren had gewonnen om zijn berichtgeving op radio en televisie 
adequaat voor te bereiden. Van Agt hoorde pas rond halfvier, bij het 
pakken van de jassen en de tassen, dat De Jong een persconferentie 
zou geven, aangezien hij nog maar net was teruggekomen uit Soest-
dijk.135 In 2001 lichtte de gepensioneerde politicus toe dat zijn hou-
ding was geweest van ‘doe maar naïef, dan is het collectieve naïviteit. 
Een man van de reputatie, gezag en faam als De Jong, zou dat doen 
op een klinische, zakelijke, gereserveerde manier zoals het een waar-
achtige wetenschapper betaamt.’136 Van Agt was al jaren geneigd De 
Jong eerder te mijden in plaats van te beteugelen.

Het aNP verspreidde om vier uur de RVD-aankondiging dat L. de 
Jong die avond om halfnegen een persconferentie in Nieuwspoort 
gaf.137 Nadere toelichting ontbrak, maar door de primeur van het 
Nieuwsblad van het Noorden wist iedereen waar het over zou gaan. 
Begeleidend commentaar van bewindslieden ontbrak en Aantjes gaf 
niet thuis. Alle media-aandacht werd geleid naar het moment dat De 
Jong de ware toedracht over dit schokkende nieuws uit de doeken 
zou doen. Het item werd op prime time in de televisie-NOs-bulletins 
van zeven en acht uur breed uitgemeten.138 De persconferentie van 
De Jong werd aangekondigd in beide journaals, het best bekeken 
tv-programma dat doorgaans zo’n 2.750.000 kijkers in Nederland 
trok.139 De enige specialist die nog vóór De Jong in beeld kwam, was 
prof. mr. A.D. Belinfante. De oorlogsstrafrechtkundige lichtte toe 
dat lidmaatschap van een politieke organisatie als de Germaanse ss 
niet strafbaar was, terwijl deelneming aan de Landstorm, die onder-
deel uitmaakte van de Waffen-ss, wel als indienstneming bij de vij-
and kan worden geïnterpreteerd. De televisie was oppermachtig in 
de razendsnelle nieuwsverspreiding. De publieke meningsvorming 
in de affaire-Aantjes werd die maandagavond geheel bepaald door 
de toelichting van één man: dr. L. de Jong die door bijna tweeënhalf 
miljoen televisiekijkers live werd bekeken.140

Ook op de radio had de NOs het voortouw in de nieuwsgeving. 
Het radiojournaal van vijf uur noemde tevens het Nieuwsblad als 
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bron.141 Een uur later zei oud-aRP-voorzitter Berghuis in de NCRV-ac-
tualiteitenrubriek Hier en Nu dat hij in 1967 wel van het belastende 
oorlogsverleden van Aantjes op de hoogte was geweest, maar niet 
van zijn ss-lidmaatschap. Hij had destijds met formateur Biesheuvel 
afgesproken dat Aantjes in geen geval minister kon worden, omdat 
er anders ‘een rel’ zou uitbreken in het land.142 De partijvoorzitter 
had Aantjes zijn hele relaas over zijn oorlogsverleden op schrift laten 
zetten en de aRP had daarna ‘een streep’ onder de zaak gezet.143 Col-
lega-Kamerlid Maarten Schakel, oud-verzetsman die ook namens de 
illegaliteit medeverantwoordelijk was voor de zuivering van Aantjes 
in 1945, zei diplomatiek dat ‘diepgaand beraad’ nodig was dat ‘wel-
licht tot stappen aanleiding zal geven’. 

Daarna kwam Ben Sijes aan het woord. Hij meende dat een ‘der-
gelijke sluwe manier’ om naar Nederland te vluchten via aanmelding 
bij de ss hoogst ongebruikelijk was. Een week later werd bekend dat 
Aantjes zeker geen geïsoleerd geval was geweest; enkele honderden 
Nederlanders hadden een dergelijke vluchtpoging ondernomen.144 
De Jong had dit in 1945 in zijn propagandistische Je Maintiendrai 
ook verondersteld: ‘Op de een of andere wijze kwam men dan wel 
in het vaderland aan – en dat was een weerzien! Het vergoedde alle 
moeite en ontberingen. Van links en rechts werd dan hulp geboden. 
De Raad van Verzet en de Knokploegen konden altijd wel jonge ke-
rels gebruiken.’145

De Jong en Van der Leeuw arriveerden om halfacht ’s avonds in 
Den Haag. Van der Wiel ontraadde in de voorbespreking om zijn 
persconferentie direct voor de camera’s te houden.146 De RVD han-
teerde bij alle overheidsdepartementen de televisiewerende regel dat 
persconferenties er zijn voor de schrijvende pers en niet voor radio 
en televisie. Deze ervaringsregel voorkwam ongewenste ruis en com-
plicaties in de nieuwsspreiding. Bewindslieden conformeerden zich 
aan deze standaardprocedure om de media beurtelings te bedienen, 
behalve in verkiezingstijd als partijen zich snel en gericht willen pro-
fileren.147 Dat was precies wat De Jong nastreefde en hij legde de 
waarschuwing van de RVD voor het dreigende gevaar van de ‘open 
buis’ dan ook welbewust naast zich neer.

Om tien voor acht overhandigde Van der Wiel een vijftigtal 
exemplaren van de ministersbrief met als bijlage het RIOD-rapport 
aan de plaatsvervanger van Kamervoorzitter Vondeling.148 Om kwart 
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over acht verspreidde de RVD enkele tientallen exemplaren onder de 
journalisten die zich hadden verzameld in de stampvolle, rokerige 
zaal van Nieuwspoort.149 De 1750 exemplaren van het RIOD-rap-
port-Aantjes die de Staatsdrukkerij aan het eind van die week uit-
bracht, getiteld ‘Enkele gedragingen van mr. Willem Aantjes gedu-
rende de periode van de Duitse bezetting, 1940-1945’, waren binnen 
drie dagen uitverkocht.150 Van een herdruk is het nooit gekomen. 
Wie een afgewogen conclusie had verwacht, voelde zich bekocht. 
Het rapport is een chronologische opsomming van het onderzoeks-
proces in 17 punten, waarbij feiten, veronderstellingen en twijfels 
behoedzaam worden verwoord.151 Het bevatte veel nieuwe informa-
tie die jarenlang verzegeld was geweest en in een week tijd was losge-
wrikt, maar het rapport rammelde inhoudelijk en de bewijsvoering 
was flinterdun.152 De beide onderzoekers bepleitten dan ook een ver-
volgonderzoek, ‘omdat het RIOD niet in de mogelijkheid verkeert, 
getuigen te dwingen om te verschijnen en hun beëdigde verklarin-
gen af te nemen’.153

‘Snelrechter in vredeStiJd’ 

De Jong begon zijn persconferentie even na negen uur en somde 
meteen zijn drie belangrijkste conclusies op. Het RIOD had vastge-
steld dat Aantjes ‘op de leeftijd van ruim 21 jaar is gemobiliseerd in 
het kader van de de Waffen ss’. Hij hield de bewijsstukken als trofee 
omhoog voor de camera.154 Zijn tweede conclusie luidde dat Aantjes 
in het strafkamp voor spitters was ‘beland’. Hij liet er meteen de toe-
speling op volgen: ‘Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen 
dat hij daar, zoals hij zelf heeft beweerd, gevangene is geweest.’ Ook 
zijn derde conclusie was regelrecht beschuldigend: ‘In alles wat de 
heer Aantjes tot dusver heeft meegedeeld, heeft hij, voor zover ons 
bekend, op wezenlijke punten verzwegen wat zich in bedoelde peri-
ode met hem heeft afgespeeld.’ 

De Jong citeerde niet letterlijk uit zijn rapport dat zichtbaar naast 
hem op tafel lag, maar sprak aan de hand van losse aantekeningen 
op zijn kladblok. Zijn uitspraken troffen doel: ‘Ik kan me niet voor-
stellen dat iemand die uitgesproken fout was in de bezettingsperiode 
tot op de dag van vandaag een prominente positie in de Nederland-
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se politiek zou veroveren, tenzij hij erin zou slagen – wat de heer 
Aantjes is gelukt – een zeer wezenlijk feit uit deze periode, namelijk 
de militaire indienstneming, verborgen te houden.’ De Jongs ver-
onderstelling dat Aantjes sinds oktober 1944 wegens indiensttreding 
in vreemde krijgsdienst zijn Nederlandse nationaliteit mogelijk ver-
loren had, werd opgedist als een feit waaraan nauwelijks getwijfeld 
hoefde worden.155 De onderzoeker hield het niet voor uitgesloten 
‘dat wij bijna 20 jaar lang een Kamerlid hebben gehad – en op het 
ogenblik nóg hebben – de fractievoorzitter van de grootste rege-
ringsfractie, die niet eens Nederlander is!’156

De woorden in het onderzoeksrapport mochten dan ‘gewogen 
[zijn] op een gouden weegschaal’, de snorrende camera’s registreer-
den een bij vlagen emotionele De Jong. In close-ups werd de transpi-
ratie op zijn voorhoofd in de oververhitte zaal uitvergroot. De man 
die van achter een haag van microfoons sprak, balde een wirwar van 
feiten, veronderstellingen, voorbarige conclusies en oordelen voor 
het oog van de argeloze kijker samen tot een vernietigende kern-
boodschap: oud-ss’er Aantjes is een leugenaar!157 Kernpunt van zijn 
betoog was de onweerlegbare indiensttreding bij de Waffen-ss op 
grond van opgediepte documenten waarin Aantjes was opgeroepen 
door een uitvoeringsorgaan van de Waffen-ss (Amtsgruppe D van 
het ss-Hauptamt) voor aanmelding bij de ‘Landstorm Nederland’. 

Aantjes had in zijn verweer die vrijdagmiddag in besloten kring 
gezegd dat hij zich bij de Germanische ss had gemeld met de inten-
tie het als vluchtweg naar Nederland te gebruiken, maar De Jong liet 
deze toelichting geheel buiten beschouwing. Het Nieuwsblad van het 
Noorden vermeldde in de laatste editie (Stad Groningen) van de pri-
meur die middag in een kader rechtsboven op de voorpagina dat de 
Waffen-ss de militaire tak was, terwijl de Germaanse ss een politiek 
ideologische organisatie was.158 In het RIOD-rapport en in De Jongs 
persconferentie komt de Germaanse ss niet voor. Die avond wilde 
De Jong op de radio nog wel kwijt dat de Germaanse en Waffen-ss 
in moreel opzicht beide even kwalijk zijn.159

Anderhalf jaar voor de affaire-Aantjes had De Jong in het achtste 
deel van Het Koninkrijk ‘Gevangenen en gedeporteerden’ de gruwe-
len van de ss tot in detail beschreven. ‘Het rijk van de ss was het rijk 
van de dood geworden.’160 De lettercombinatie symboliseerde niet 
alleen een trotse, schier onoverwinnelijke nazigevechtseenheid, maar 
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ook het absolute kwaad: de genocide op 6 miljoen Joden, zigeuners 
en andere gestigmatiseerde minderheidsgroepen. De Schutz staffel 
(ss), herkenbaar aan de hoekige runentekens, was in 1923 opgericht 
als lijfwacht van de nazitop.161 De ss had het commando gevoerd 
over alle concentratiekampen. Het Internationale Hof van Neuren-
berg, dat de nazikopstukken berechtte, had zowel de Waffen- als de 
Germaanse ss tot misdadige organisaties verklaard.

Het NCRV-actualiteitenprogramma Hier en Nu Extra zond de 
persconferentie rechtstreeks uit. Na afloop interviewde Hans Sleeu-
wenhoek De Jong.162 De presentator was zichtbaar nerveus, want 
twee jaar eerder had Henk Dolk bij de verschijning van Aantjes’ 
biografische schets van Rob Vermaas er bij hem op aangedrongen 
Aantjes stevig door te vragen over zijn pro-Duitse sympathieën tij-
dens de bezettingstijd.163 Over het twee uur durende gesprek op vrij-
dagmiddag 2 november met Aantjes in het bijzijn van de ministers 
gaf De Jong toe misschien ‘een enkele keer iets te emotioneel van 
mijn kant’ te zijn geweest. Aantjes was in het laatste halfjaar voor 
de bevrijding niet ondergedoken, ‘maar zegt u nu maar, in Duitse 
dienst gebleven’, terwijl hij zijn partijtop niet had ‘gerapporteerd dat 
hij op 12 oktober 1944 in Duitse militaire dienst is gegaan’. De ge-
routineerd debater zette meteen de aanval weer in: ‘Ik kan mij geen 
ogenblik voostellen dat wie ook op een verantwoordelijke post in de 
aR-partij of in het CDa, niet onmiddellijk consequenties zou hebben 
verbonden als dit feit aan de betrokkenen bekend was geraakt. De 
kruik gaat zo lang te water tot ze barst.’ Als het om zijn oorlogsver-
leden gaat zijn ‘we geneigd geen enkele bewering van dhr. Aantjes 
voor waar te houden’. 164

Daarna leverden twee partijgenoten van Aantjes commentaar die 
drie uur eerder ook al in het NCRV-radioprogramma hadden gefigu-
reerd: Maarten Schakel en Wiert Berghuis vond dat ‘De Jong wel 
erg fel voor de dag’ was gekomen in zijn persconferentie. Aantjes 
verdiende dit niet. ‘Wie vrij van schuld is, werpe de eerste steen’, 
citeerde hij deemoedig Johannes 8:7. Partijgenoot Maarten Schakel 
vreesde dat ‘Aantjes een zware gang zal gaan de komende uren en de 
komende dag’.165 Televisierecensent Nico Scheepmaker registreerde 
dat het een twijfelachtige eer was dat juist de NCRV de affaire-Aan-
tjes die avond uit eerste hand had mogen becommentariëren. Hun 
CDa-voorman kon niet als een rotte vrucht uit de mand met gave 
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appelen opzij worden geschoven, maar in de chaotische en nogal pa-
niekerige sfeer waarin het gissen was naar de juiste toedracht was het 
evenmin mogelijk geweest om zich over hem te ontfermen als een 
verloren zoon.166 

Voordat De Jong de volle zaal verliet, stelde Rob Vermaas, die 
Aantjes voor zijn boek vele malen had geïnterviewd, nog zijn laatste 
vraag. Aantjes had in Hoogeveen toch onder dreigementen volhard 
in zijn weigering om zijn opleiding bij de ss voort te zetten? ‘Leu-
gens zijn het, allemaal leugens’, schamperde De Jong.167 Tien dagen 
later constateerde vicefractieleider Ruud Lubbers in het Kamerdebat 
dat Rob Vermaas ‘voor de geschiedenis de wetenschappelijke onbe-
vooroordeeldheid van professor De Jong’ had mogen optekenen.168

Vlak voor middernacht zei De Jong op het NOs-radioprogramma 
Met het oog op morgen dat zijn werk hem ’s nachts nooit bezighield, 
maar dit was ‘zo vreselijk dat hij er slapeloze nachten van had gehad’. 
Wat vond De Jong ervan als Aantjes zich zou willen rehabiliteren, 
vroeg presentator Joost Enklaar. ‘Ik wens hem succes’, zei De Jong 
kortaf.169 Tegelijkertijd zond de NOs op televisie even na elf uur de 
inderhaast ingelaste uitzending Den Haag Vandaag Extra uit. Pre-
sentator Ton Planken had geluiden uit het CDa-kamp opgevangen 
dat ‘de heer De Jong van het Rijksinstituut zo hard [oordeelde], die 
hield een requisitoir alsof hij de officier van Justitie was’.170 Hij be-
perkte zich tot een samenvatting van het RIOD-rapport. Twee stevige 
veronderstellingen nam hij over: ‘de positie van Aantjes als fractie-
leider lijkt onhoudbaar geworden’ en: ‘Aantjes is waarschijnlijk geen 
Nederlander meer’. Vervolgens diste hij het RIOD-rapport in partjes 
op, her en der ondersteund door een kort fragment uit de persconfe-
rentie. Planken besloot met de voorbarige mededeling dat De Jong 
het verdere onderzoek zou verrichten.171 

De televisierecensies werden grif gelezen. ‘Alsof het een Tele-
ac-cursus was’, grapte televisierecensent Cor van der Poel. ‘Een 
beetje oplettende kijker moet het rapport bijkans uit zijn hoofd 
kennen.’172 Zijn collega Nico Scheepmaker verwoordde het gevoel 
van veel kijkers die avond: ‘Speelde L. de Jong op deze manier niet 
te veel als scherprechter, terwijl zijn taak toch alleen te vergelijken 
hoort te zijn met de rechercheur die de feiten aandraagt, waarna de 
rechter de aanklager en de verdediger aanhoort en vervolgens vonnis 
wijst?’173 
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Alle redactionele hoofdcommentaren van de ochtendbladen con-
cludeerden dat het onvermijdelijk was dat het politieke hoofd van 
Aantjes in dit felle schijnsel van de medialampen wel moest rollen.174 
De dreiging van een tijdelijke schorsing van een Kamerlid hing in 
de lucht. De Kamervoorzitter kondigde alvast aan dat hij de Twee-
de Kamervergadering van twee uur die middag zou openen met het 
voorstel om een onderzoek in te stellen naar de geloofsbrieven van 
Aantjes. Vondeling had procedureel geen andere mogelijkheid dan 
De Jongs speculatie dat Aantjes zijn Nederlands staatsburgerschap 
had verloren, serieus te nemen.

Aantjes had eraan gehecht zijn onherroepelijk besluit om af te 
treden die ochtend eerst in de beslotenheid van zijn eigen fractiever-
gadering te delen. Hij liet een persconferentie aankondigen die om 
één uur precies zou beginnen en rechtstreeks over de radio werd uit-
gezonden. Aantjes verklaarde dat hij De Jongs persconferentie niet 
had gezien, maar wilde ‘een wezenlijk ander beeld’ oproepen dan uit 
het RIOD-rapport naar voren kwam. Hij deed de beroemd geworden 
uitspraak: ‘Ik ben niet fout geweest. Ik heb fouten gemaakt.’ Han-
gende het onderzoek deed hij afstand van al zijn politieke functies, 
maar hij was ‘niet voornemens om onweersproken te laten wat er op 
tafel ligt’. Waarnemend CDa-fractievoorzitter Ruud Lubbers merkte 
aan het eind van de persconferentie op dat ‘in een samenleving als 
de onze de noodzaak van “recht van wederwoord” volstrekt overeind 
moet blijven’.175 

Om drie uur verschenen de eerste beelden van Aantjes’ perscon-
ferentie op de televisie en om zes uur volgde een integrale uitzen-
ding. De nos Journaals stonden opnieuw bol van de affaire en Den 
Haag Vandaag ging weer all out. Actualiteitenprogramma VaRa-Vi-
sie, dat tegelijkertijd te zien was op het andere net, trok een miljoen 
kijkers meer.176 Presentator Brugsma, leeftijd- en partijgenoot van 
De Jong, zat een forum voor van vier experts die inhoudelijk en los 
van het politieke geharrewar de achtergronden belichtten. De pa-
nelleden waren uiterst kritisch over het voorbarige optreden van De 
Jong en bepleitten nader onafhankelijk onderzoek.177

Op deze tweede avond van het schandaal was Aantjes – met de 
journaals meegerekend – binnen enkele uren vijf keer op televisie 
geweest. Ditmaal was De Jong de grote afwezige.178 Ook het radi-
onieuws stond volledig in het teken van de affaire.179 ‘De Jong ver-
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anderde voor de ogen van veel televisiekijkers binnen een etmaal 
van geleerde in aanklager, van aanklager in rechter en van rechter 
in beul’, analyseerde televisiecommentator Cornelis Verhoeven.180 
Parlementair redacteur Harry van Wijnen verwierp de overkill van 
De Jong. ‘Had het kabinet zich aan de eigen regels gehouden om de 
media gescheiden te woord te staan, dan had door het effectvergro-
tende werk van de televisie De Jongs lezing over het oorlogsverleden 
van Aantjes niet, althans niet meteen, de luide echo gekregen die 
naar het rapport als Kamerstuk was uitgegaan.’181

Het Nederlandse publiek had van De Jong als gezaghebbend 
wetenschapper uitsluitsel verwacht, maar de onthulling van deze 
‘snelrechter in vredestijd’ was spectaculair, eenzijdig en partijdig ge-
weest.182 Al meteen op 7 november vormden zich een pro-De Jong- 
en pro-Aantjes-kamp.183 De Jong won het op retorisch effect. 25 
procent van de Nederlanders vond zijn verklaring het meest geloof-
waardig; 22 procent koos voor Aantjes.184 41 procent onderschreef 
echter dat De Jong zich in te felle bewoordingen had uitgelaten en 
34 procent vond van niet.185 De publieke verontwaardiging gold 
vooral de manier waarop De Jong de politicus voor de wolven had 
gegooid.186 Zijn beschuldigende speculaties sloegen in de publieke 
opinie als een boemerang op hem terug, terwijl Aantjes profiteerde 
van het underdogeffect.187

Verbolgenheid over De Jong vierde hoogtij in de pers. Brugsma 
schreef in zijn wekelijkse column in de Haagse Post dat Aantjes in-
middels wel voldoende terecht was gewezen. ‘Het nummertje au-
dio-visueel standrecht’ in de onemanshow van De Jong, dat bol had 
gestaan van de ‘particuliere waardeoordelen’, was een ‘middeleeuwse 
vertoning’ geweest.188 De discussie spitste zich toe op de vraag of het 
precaire evenwicht tussen de noodzakelijke openbaarheid over het 
oorlogsverleden van een publieke figuur en zijn rechtsbescherming 
als individu voldoende was gerespecteerd. Nee, vonden links en 
rechts eenstemmig. De professoren C.F. Rüter en A.D. Belinfante 
vonden het een ‘schande’ en ‘te bar’ wat De Jong had gedaan.189 ‘Het 
is een raadsel wat de heer De Jong dreef tot deze m.i. afschuwelijke 
blamage voor de wetenschappelijke vrijheid’, schreef F. Duynstee.190 
Journalist Jan Joost Lindner sprak van een ‘Wiesenthalachtige 
taak’.191 

Ook Jan Rogier deed zijn duit in het zakje: ‘De Jong heeft zo 
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langzamerhand zoveel autoriteit gekregen dat zijn publicaties op 
zichzelf al een politieke factor zijn geworden.’ Aan zijn karakterise-
ring van De Jong als de ‘grootste schoolmeester van Nederland bij 
wie heel Nederland college liep’ uit 1965 en ‘Geschiedschrijver des 
Rijks’ uit 1969, voegde hij de spotnaam ‘Orakel des Rijks’ toe.192 Een 
andere kwelgeest, Han Lammers, vond het onaanvaardbaar dat ‘een 
instituut dat praktisch kan opereren als een staat in de staat […] 
allerhande personen en hun nakomelingen van de ene dag op de 
ander’ in een kwaad daglicht kon stellen. Het was een subtiele ver-
wijzing naar Pressers typering van de Joodse Raad als een staat bin-
nen de staat.193 Hij wees De Jong met een populistische kwinkslag 
terecht: ‘Wij wilden na de barbarenstaat van nazi-Duitsland weer 
een ordentelijke rechtsstaat.’194
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Forse reputatieschade

klem

Kamervoorzitter Vondeling nam het voortouw zodra Aantjes tijdens 
zijn persconferentie al zijn politieke functies had neergelegd.1 Hij 
stelde klip-en-klaar dat deze affaire geen regeringszaak was, maar een 
Kameraangelegenheid. De geloofsbrieven van individuele Kamerle-
den berusten bij de voorzitter die waakt over de formeel-juridische 
positie van de Staten-Generaal als vertegenwoordigend lichaam.2 
Premier Van Agt had Vondeling meteen op de hoogte moeten stellen 
van het vermeende ss-verleden van één van zijn Kamerleden nadat 
hij er donderdagmiddag 2 november over was ingelicht.3 Ook Aan-
tjes had vrijdagmiddag aan zijn Kamervoorzitter moeten melden dat 
de regering een antecedentenonderzoek naar hem had ingesteld. De 
Jongs rol liet hij ongenoemd; diens Rijksinstituut werd niet geacht 
zich rechtstreeks tot de Kamer te richten.

De Kamervoorzitter stelde die dinsdagmiddag 7 november met-
een een bijzondere Kamercommissie onder zijn voorzitterschap 
samen uit vertegenwoordigers van alle partijen. Hij agendeerde na-
mens deze commissie een Kamerdebat op donderdag 16 november 
dat uitsluitend zou gaan over de vraag of de regering de juiste pro-
cedure had gevolgd. Pas nadat deze eerste stap was genomen, kon 
de vraag over het oorlogsverleden van voormalig collega-Kamerlid 
Aantjes aan de orde komen. Eind november werden dan ook twee 
onafhankelijke onderzoekscommissies ingesteld die bekend werden 
onder de naam van hun voorzitters: prof. mr. Ch.J Enschedé en 
PvdA-Kamerlid mr. S. Patijn. Deze Commissie van Drie verdiepte 
zich onder leiding van Enschedé in Aantjes’ oorlogsgedragingen, en 
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Patijn onderzocht de achtergronden bij het vooronderzoek van De 
Jong door de betrokkenen te laten getuigen voor zijn vijfkoppige 
Kamercommissie. 

De Bijzondere Kamercommissie onder leiding van Vondeling 
ontving meer dan 250 schriftelijke vragen van Kamerleden. Het 
zou procedureel onjuist zijn geweest om deze vragen te laten beant-
woorden door de ambtenaren van het RIOD.4 De ministeriële verant-
woordelijkheid vereiste dat de 116 vragen die over het RIOD gingen 
donderdag 9 november naar de regering zouden worden doorge-
stuurd.5 De ambtelijke delegatie die dit debat voorbereidde, sluis-
de een selectie van deze vragen nog diezelfde middag door naar De 
Jong en Van der Leeuw.6 Zij retourneerden hun conceptantwoorden 
binnen de gevraagde 24 uur. De Jong legde de formele verhoudin-
gen vast, zodat hem naderhand geen duikgedrag kon worden verwe-
ten. Hij benadrukte schriftelijk naar Vondeling ‘dat de commissie 
voorshands niet degenen wenst te horen die het onderzoek uitge-
voerd hebben [De Jong en Van der Leeuw], en evenmin degeen [De 
Jong] die op eigen verantwoordelijkheid het onderzoek naar het 
oorlogsverleden van mr. Aantjes is begonnen en die de feitelijke ver-
antwoordelijkheid daarvoor tot donderdagmiddag 2 november al-
leen gedragen heeft’.7

Van Agt liet zich op zijn wekelijkse persconferentie van vrijdag-
avond 10 november voor het eerst uit over de affaire. De minis-
ter-president trok het boetekleed aan voor de veel te harde uitspraken 
van De Jong op de persconferentie. Deze gebeurtenis kwam bepaald 
niet in aanmerking voor de schoonheidsprijs, maar de regering trof 
geen blaam. Pais, De Ruiter en hijzelf hadden verondersteld dat de 
RIOD-directeur zijn rapport, zoals men van hem gewend was, op een 
‘wetenschappelijke en zakelijk koele wijze’ zou toelichten.8 De lezing 
van Aantjes over zijn eigen oorlogsverleden had ook bij Van Agt een 
‘ten dele ander beeld opgeroepen’. Zijn vragensteller moest hem ten 
goede houden dat dit een constatering was en zeker geen waardeoor-
deel over de persconferentie van De Jong.9 De kijker thuis mocht 
best weten dat zijn persoonlijke sympathie in deze zaak uitging naar 
Aantjes. ‘Het is bijzonder tragisch en triest wat zich voltrokken heeft 
aan de man […], die mijn vriend was en zal blijven.’10 Met deze 
onverholen steun aan zijn partijgenoot voorkwam minister-presi-
dent dreigende verdeeldheid binnen het CDa-kamp. Van Agt wenste 
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geen enkel oordeel over het oorlogsverleden van een gewaardeerd 
partijlid te vellen. Dat was een zaak van de Kamer. Middelpuntvlie-
dende krachten van onder meer dissident Aantjes moesten in deze 
partij-in-wording voortdurend in toom worden gehouden. Van Agt 
woonde dinsdag 14 november zowel het fractieberaad als de vergade-
ring van het dagelijks bestuur van het CDa bij, terwijl De Ruiter acte 
de présence gaf in het wekelijks overleg van het dagelijks bestuur van 
de aRP, die het zonder Aantjes moest stellen.11

De VVD-minister van Onderwijs had de taak de onvoorspelbare 
De Jong als ambtenaar in het gelid te houden. Pais gaf hem telefo-
nisch te verstaan dat hij geen verdere mededelingen over deze zaak 
naar buiten mocht brengen dan na uitdrukkelijk overleg met hem 
of zijn plaatsvervangend secretaris-generaal, Jan Veldhuis.12 De Jong 
liet zijn minister schriftelijk weten wel de vrijheid te nemen jour-
nalisten desgevraagd te antwoorden dat hij bij nader inzien besefte 
dat zijn optreden agressief was overgekomen. Dat was niet zijn be-
doeling geweest. ‘Het diepingrijpende onderzoek’ had emoties bij 
hem losgemaakt die hij ‘blijkbaar niet volledig had bedwongen’. Bo-
vendien had hij bij gebrek aan een zaalmicrofoon ‘ongewoon luid’ 
moeten spreken om zich in de bedompte zaal verstaanbaar te maken 
voor de meer dan honderd journalisten. Hierdoor was zijn stem-
geluid door de batterij microfoons, die op de spreektafel voor zijn 
mond stonden opgesteld, veel te nadrukkelijk geregistreerd voor de 
televisie- en radio-opnames. Hij rekende zich deze fout als ervaren 
presentator persoonlijk aan en hechtte eraan hierover publiekelijk 
zijn spijt te mogen betuigen.13

De Jong evalueerde twee decennia later dat hij de paar dagen 
voor zijn persconferentie en erna ‘bijzonder geëmotioneerd’ was 
geweest. Hij had zich ‘heel beroerd’ gevoeld over deze zaak, waar 
hij bij hoge uitzondering slecht van had geslapen, herhaalde hij nog 
eens.14 Het grote publiek had voor het eerst kennisgemaakt met een 
emotioneel geladen De Jong die voorheen altijd goed in staat was 
geweest zichzelf in de hand te houden. Zijn eigenzinnig gedrag was 
alleen bekend bij kenners. Intimi, RIOD-collega’s en enkele vakgeno-
ten wisten in welke gemoedsgesteldheid hij zijn boeken schreef. Op 
kantoor hadden de medewerkers ook gemerkt dat de directeur, die 
normaal gesproken de hele dag teruggetrokken schreef, niet in zijn 
gewone doen was. Loyaliteit sloot echter een kritische houding ten 
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aanzien van de directeur uit.15 Aantjes’ uitspraak ‘Ik ben niet fout ge-
weest. Ik heb fouten gemaakt’ werd afgedaan als een ‘bezweringsfor-
mule’ om de kwade lading van zijn ss-lidmaatschap te verdoezelen.16 

Toch realiseerde zelfs Sijes zich dat De Jong in het vooronder-
zoek was doorgeslagen en op de geruchtmakende persconferentie 
te hard van stapel was gelopen.17 Nanno in ’t Veld zei daags na De 
Jongs persconferentie tegen zijn collega Hans van der Leeuw dat hij 
er wellicht verstandig aan had gedaan Loe tegen zichzelf in bescher-
ming te nemen. Van der Leeuw had op de persconferentie meer aan 
het woord kunnen zijn of Paape had namens het instituut achter de 
perstafel plaats kunnen nemen. De introverte Van der Leeuw was de 
vaak bijtende humor van In ’t Veld wel gewend, maar ditmaal been-
de hij nijdig de kamer uit.18 Daan Giltay Veth, medeauteur van het 
Weinrebrapport, schreef De Jong twee dagen na de persconferentie 
dat hij ‘Aantjes [ook] allang zo’n onsympathieke en oneerlijke knul 
[had] gevonden’. De Jong had echter geen ‘aanklager’, maar ‘objec-
tief rapporteur [moeten zijn], het aan de regering en andere recht-
streeks betrokkenen overlatend, om daar conclusies uit te trekken’. 
Hij sloeg de spijker op zijn kop: ‘Nu jij zo duidelijk je tegen de man 
gericht hebt zal het, vrees ik, voor de regering moeilijk worden om 
niettemin dit aanvullende onderzoek aan jelui op te dragen.’19

De Jong ontving meer dan honderd reacties van briefschrijvers. 
‘Mij dreef geen “politieke stunt”, maar niets anders dan gerechtvaar-
digde bezorgdheid voor een ernstig onzuiver element in ons staats-
kundig bestel’, antwoordde hij een hem onbekende.20 Velen vonden 
de bedrieger Aantjes een schande voor het Nederlandse volk. ‘Dank 
voor uw instemming met het feit dat we deze kwalijke zaak aan het 
daglicht hebben gebracht.’21 Zoals altijd stelde hij zijn publiek ge-
rust: ‘U behoeft niet bevreesd te zijn dat onze instelling zich iets 
aantrekt van de negatieve reacties waartoe de publicatie van het Aan-
tjes-rapport heeft geleid.’22 Een briefschrijver kreeg te horen dat het 
‘ons’ natuurlijk spijt ‘dat zoveel mensen bij de beoordeling hoofd- en 
bijzaken niet van elkaar weten te scheiden’.23 De Jong was weliswaar 
emotioneel geweest, maar ‘ik heb de volstrekte overtuiging dat die 
verontwaardiging geen enkele rol heeft gespeeld bij de formulering 
van het rapport en in de formulering op de persconferentie’. Hij be-
nadrukte dat ‘zijn geest toch beslist objectief, koel en zakelijk’ was 
blijven werken.24 
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Er waren ongeveer drie keer meer positieve dan negatieve reac-
ties. Een anonieme briefschrijver wilde ‘weten hoeveel stapeltjes 
“ogenschijnlijk onbelangrijke stukken” er nog bij de ‘Rijks Inquisitie 
Oorlogs Delicten” (RIOD) gereed liggen om te worden geraadpleegd 
zodra men daar de tijd rijp acht weer iemand door de moderne guil-
lotine te executeren’.25 Een briefschrijver in De Tijd verloor een idool 
in De Jong: ‘Ik heb altijd gedacht dat we met de heer De Jong het 
toonbeeld in huis hadden van een rustig benaderende, afstand ne-
mende en diepgravende onderzoeker’.26 Hij verweet de directeur van 
het RIOD partijdigheid, vooringenomenheid en fanatisme. 

De Jongs speculatie dat Aantjes zijn Nederlanderschap kon heb-
ben verloren, werd al snel gelogenstraft. Nog voor het Kamerdebat 
van 16 november maakte de minister van Justitie bekend dat verlies 
van Nederlanderschap was uitgesloten.27 Op grond van het recht-
sprincipe dat elke staatsburger met een paspoort Nederlander is zo-
lang het tegendeel niet is gebleken, droeg de regering op dit punt 
ook geen enkele verantwoordelijkheid.28 Eventuele misdrijven waren 
verjaard; indiensttreding bij een vreemde krijgsdienst was in 1956 
verjaard en valsheid in geschrifte bij de studentenzuivering was in 
1957 verlopen.29 Alleen misdaden tegen de menselijkheid door oor-
logsmisdadigers verjaarden nooit.30 

Precair was dat de heer Helder uit Rolde in Trouw van 15 novem-
ber 1978 verklaarde dat via Cost Budde uit Assen bekend was gewor-
den dat De Jong een antecedentenonderzoek naar Aantjes verricht-
te. Hij wilde niet kwijt hoe hij dit wist.31 Het leidde tot boze reacties 
en hilariteit in Trouw, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer 
over de vraag of De Jong dit lek opzettelijk had laten ontstaan.32 Jan 
Blokker voerde in zijn column een ‘Herman’ [Duitse verbastering 
van Henk] Cost Budde’ ten tonele die opzettelijk zou hebben gelekt 
om zijn bekende zwager, die niet op zijn verjaarspartijtje was komen 
opdagen, een hak te zetten.33

Eindredacteur Eef Brouwers beriep zich voor de commissie-Pa-
tijn op zijn journalistieke verschoningsrecht. Hij was trots op de ade-
quate manier waarop zijn krant zijn ‘eigen man’ in bescherming had 
genomen. Hij benadrukte alleen dat er tijdens het onderzoek geen 
enkel contact was geweest tussen het Het Nieuwsblad en de familie 
van De Jong. Dit kon Henk Cost Budde de Kamercommissie zon-
der meer bevestigen. Het was niet meer dan een ‘bagatel’ en er was 
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zeker geen opzet in het spel geweest. De Jong had ‘common sense 
genoeg om te beseffen welke verdenking van kwade trouw tegen je 
gewekt wordt’. Zo nodig had hij wel discretere wegen gekend om 
zijn nieuws te lozen.34 De Jong antwoordde een briefschrijver dat hij 
niet boos was geweest op zijn vrouw, ‘ik heb er alle begrip voor dat 
zij even haar hart moest luchten’.35

De commissie-Patijn concludeerde dat de precieze toedracht over 
dit lek naar Het Nieuwsblad gedoemd was tot ‘het journalistieke ge-
heim van Assen, Rolde en Groningen’ te blijven behoren. Het ‘lek 
van De Jong’ viel twee decennia later wel degelijk te ontrafelen.36 
Van een complot om moedwillig te klikken, was geen sprake, maar 
de verspreking van De Jongs vrouw had er – zij het onbedoeld – wel 
toe geleid dat het bliksemonderzoek van haar man in een stroom-
versnelling raakte en dat er op maandag 6 november een chaotische 
situatie was ontstaan.

tiJdeliJk SPreekverBod

Het Kamerdebat werd donderdag 16 november rechtstreeks uit-
gezonden op televisie. Zowel de regeringspartijen als de oppositie 
toonden hun verontwaardiging over deze affaire. Elke fractie vond 
het onaanvaardbaar dat Aantjes de juiste toedracht van zijn oorlogs-
verleden had verzwegen. Op dit cruciale punt was men het eens met 
De Jong, maar diens werkwijze werd ten strengste afgekeurd. Als 
rijksambtenaar in functie trof hem staatkundig echter geen blaam. 
Het CDa/VVD-kabinet-Van Agt-Wiegel was hier politiek verantwoor-
delijk voor. De regeringsploeg maakte een weinig fraaie beurt, maar 
het centrumrechtse kabinet werd geen moment aan het wankelen 
gebracht. 

D66-fractieleider Jan Terlouw speelde kundig de bal en niet op 
de man. Het RIOD-rapport schoot volgens hem tekort om het pre-
dicaat wetenschappelijk te verdienen. Het ontbrak aan zorgvuldig-
heid, afstandelijkheid en evenwichtigheid, terwijl het principe van 
hoor en wederhoor onvoldoende was gerespecteerd: ‘Niet één his-
toricus zou in staat zijn binnen deze randvoorwaarden in zo’n korte 
tijd een wetenschappelijk rapport samen te stellen.’ Terlouw zei in 
keurige bewoordingen dat De Jong zijn klus had afgeraffeld.37 De 
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RIOD-onderzoeker bleef buiten schot, maar de spreker stelde vast dat 
zich een ernstige fout had voorgedaan bij de wetenschappelijke ver-
antwoordelijkheid van het RIOD en de staatkundige doorgeleiding 
van een onvoldragen RIOD-rapport door de ministers aan de Kamer. 

CDa-vicefractievoorzitter Ruud Lubbers had op 7 november het 
– aanvankelijk tijdelijk – fractieleiderschap van Aantjes overgeno-
men. Hij balanceerde op een slap koord. De CDa’er moest zijn ge-
sneuvelde fractiegenoot Aantjes sparen zonder diens verzwijgen van 
zijn oorlogsverleden te vergoelijken en tegelijkertijd moest hij zijn 
partijgenoot-premier bekritiseren zonder hem politiek af te vallen. 
De veiligste tussenweg was om zijn pijlen op De Jong te richten. 
Er was achter het (toen nog) groene gordijn van de vergaderzaal 
stevige druk op hem uitgeoefend om zich terughoudend te uiten. 
PvdA-fractievoorzitter Ed van Thijn was woedend over een zin in 
diens CDa-speech die voor spreektijd circuleerde. De strekking van 
deze passage was dat Lubbers begrip had voor de emoties van De 
Jong, die zijn familie in de oorlog had verloren, maar die er wel toe 
hadden geleid dat diens opinie over Aantjes negatief was beïnvloed. 
Van Thijn had Lubbers terzijde genomen en gedreigd: ‘Als je die zin 
uitspreekt, gaan we op de vuist.’ Tien jaar later lichtte hij toe dat 
uit collegialiteit te hebben gezegd. Lubbers beschikte bij ‘dit soort 
gevoeligheden, die met de oorlog en met joden te maken hebben’ 
nu eenmaal niet over een goed functionerende antenne. ‘Als ik had 
vermoed dat hij echt iets lelijks bedoelde, had ik hem niet gewaar-
schuwd.’38

De aangekondigde fysieke aanvaring met Van Thijn miste zijn 
uitwerking, want Lubbers vermeed in zijn spreektijd omzichtig elke 
associatie met De Jongs Joodse herkomst. Hij trachtte Aantjes te 
bevrijden uit het morele zwart-witsjabloon waar De Jong hem in 
had geframed. De oorlogshistoricus had zijn partijgenoot ‘als zo 
duidelijk en volledig “fout” getypeerd’ dat ondergesneeuwd was ge-
raakt dat Aantjes ‘in zekere zin ook een dienstweigeraar [had] aan-
geklaagd’. De ‘verontwaardiging en ontzetting’ over het vermeende 
oorlogsverleden van Aantjes hadden bij de oorlogshistoricus emo-
ties opgeroepen die ‘soms bepalend waren geweest voor de gang van 
zaken’. Het kabinet had niet mogen toelaten dat het RIOD zijn eigen 
koers in dit onderzoek had gevaren. De spreker vroeg zich af of De 
Jong niet onder curatele gesteld had moeten worden. 
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In de tweede termijn kreeg Lubbers het zwaar te verduren. Hoe 
kon de CDa-spreker een ambtenaar in functie regelrecht bekritiseren, 
terwijl hij de door de oppositiepartijen ingediende motie van afkeu-
ring niet ondersteunde? Ria Beckers van de PPR wees hem terecht: 
‘Wat Lubbers nu doet met De Jong, is hetzelfde wat De Jong vorige 
week deed met Aantjes. Die kon zich ook niet verweren.’39 Lubbers 
liet het van zich afglijden. Hij vond dat de regering weliswaar proce-
durefouten had gemaakt, maar haar verantwoordelijkheid niet doel-
bewust was ontlopen en risico’s had getrotseerd.40

Achter de affaire-Aantjes schemerde een zaak-De Jong, al mocht 
dit formeel niet zo heten.41 Van Agt had de demarcatielijn vooraf 
getrokken door in een antwoord op een Kamervraag te stellen dat 
er ‘voor de wijze van presentatie [van De Jong] slechts een margi-
nale repressieve ministeriële verantwoordelijkheid bestaat’.42 Deze 
formulering werd in het debat niet aangevochten. De tactiek van 
de minister-president om van meet af gepaste politieke afstand te 
bewaren tot De Jongs onderzoek, wierp zijn vruchten af.43 De voor-
man nam de begane marginale procedurefouten voor zijn rekening, 
waardoor hij zijn beide vakministers Pais en De Ruiter uit de wind 
hield. Hij slaagde in zijn opzet de affaire-Aantjes op veilige afstand 
van de lands- en partijpolitiek te houden.

De Jong wilde zichtbaar aanwezig zijn gedurende het debat en 
had plaatsvervangend secretaris-generaal van Algemene Zaken Jan 
Veldhuis verzocht ‘seating arrangements’ voor Van der Leeuw en 
hemzelf te regelen.44 Hij reserveerde plaatsen in de ambtenarenloge 
van de publieke tribune. Dat verschafte hun de formele status dat zij 
de minister zo nodig konden adviseren bij de verdediging van zijn 
beleid, maar dat was allesbehalve de bedoeling. Pais had Veldhuis 
geïnstrueerd De Jong geen moment uit het oog te verliezen en te 
voorkomen dat hij de gelegenheid kreeg om met de pers te spreken 
of PvdA-Kamerleden te souffleren. Veldhuis kon echter niet voor-
komen dat het tweetal tijdens de schorsing van het avonddebat met 
George Puchinger dineerden in restaurant de ‘House of Lords’, de 
vaste stek voor politici van het Binnenhof.45

Het was welhaast een geluk bij een ongeluk dat het RIOD niet 
over een deugdelijk bestuursreglement bleek te beschikken.46 Dat 
stelde Pais in de gelegenheid om de handelingsvrijheid van het RIOD 
binnen afzienbare tijd strak aan banden te leggen. Twee dagen voor 
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het Kamerdebat had hij de Kamer schriftelijk op de hoogte gesteld 
dat dit reglement na het instellingsbesluit tot de oprichting van het 
RvO ‘wegens onbekende redenen’ nooit tot stand was gekomen.47 
Geen mens kon zich nog herinneren dat artikel 4 van het kb van 5 
september 1947, waarin het RvO was heropgericht, nooit was geëf-
fectueerd.48 De Jong had in 1950 na brede consultatie een concept-
reglement gestuurd naar zijn contactambtenaar. Deze had het docu-
ment geruisloos in een la doen belanden, aangezien hij verwachtte 
dat het RvO toch binnen korte tijd zou worden opgeheven.49 De 
Jong deed er in de beantwoording van de 116 doorgestuurde vragen 
ook het stilzwijgen over. Deze procedurele nalatigheid sinds 1948 
kon de minister worden aangerekend, maar drie decennia was der-
mate lang geleden dat dit niet meer verwijtbaar was als onzorgvul-
dig bestuur.50 De volksvertegenwoordiging kon bovendien een vorm 
van selectieve verontwaardiging niet worden ontzegd; Kamerleden 
van de grootste partijen hadden al die tijd zitting gehad in de Com-
missie van Bijstand van het RvO. De verantwoordelijk bewindsman 
stelde de volksvertegenwoordiging een streng RIOD-reglement in het 
vooruitzicht.51 

PvdA-Kamerlid Ger Klein vond dat De Jong er met zijn pers-
conferentie ‘een publiek spektakel’ van had gemaakt. Hij greep de 
gelegenheid aan om het RIOD te disciplineren.52 Enkele dagen voor 
het Kamerdebat had hij in een interview uiteengezet hoe het RIOD 
als ‘vierde macht’ teruggedrongen diende te worden door een helde-
re verantwoordelijkheidsafbakening. Het RIOD-bestuur waakte over 
de kwaliteit van het vrije wetenschappelijke onderzoek (boeken en 
artikelen), maar voor rapporten in opdracht waren deze ambtelijke 
onderzoekers verantwoording schuldig aan de minister van Onder-
wijs & Wetenschappen.53 Het addertje onder het gras was dat als de 
VVD-minister dit zou beamen, hij ook de volle verantwoordelijkheid 
diende te nemen voor het inhoudelijk zwakke Aantjes-rapport. De 
Jong had Pais tevoren gewaarschuwd eventuele interpellaties van 
Klein subiet af te kappen.54 ‘Quod non, want [een] regeling is niet 
getroffen’, troefde Pais de interpellant af toen deze in het Kamer-
debat aanstalten maakte zijn punt te maken dat wetenschappelijke 
en ambtelijke rapporten wezenlijk verschillend waren.55 De minis-
ter achtte het werk van het RIOD ten principale wetenschappelijk en 
wenste geen onderscheid tussen wetenschappelijke en ambtelijke 
rapporten te maken. 
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‘Wij vinden dat vooral minister Pais ons voortreffelijk verdedig-
de’, meldde De Jong een briefschrijver tevreden.56 Maar zijn compli-
ment markeerde dat hij een stevige schrobbering kreeg. De directeur 
van Oorlogsdocumentatie had zich drie decennia lang niet in een 
ambtelijk keurslijf laten rijgen waardoor hij vrijelijk in de media had 
kunnen schitteren.57 De Jong onderhield een directe band met zijn 
luisteraars op de radio, kijkers op televisie en lezers van zijn Konink-
rijk. Hij was er niet voor teruggedeinsd om zijn politieke meerderen 
via de publieke opinie onder druk te zetten door te dreigen iets in 
de openbaarheid te brengen of zijn serie resoluut te beëindigen. Zijn 
nakend pensioen per mei 1979 was een geschikt moment voor de 
minister om het RIOD in de overheidsbureaucratie te incorporeren.58

Het debat was mosterd na de maaltijd. Aantjes had zijn politieke 
functies al neergelegd. De ‘motie van treurnis’, die de PvdA indien-
de, verkreeg alleen de steun van de drie kleine linkse oppositiepartij-
en D66, PPR en PsP.59 Zij had een academisch en historisch karakter 
en diende om de maatschappelijke discussie te kanaliseren binnen 
de politieke arena, evalueerde parlementair historicus Duynstee.60 
Van eventuele terugkeer kon geen sprake zijn zolang de ware toe-
dracht van het oorlogsverleden van Aantjes en het geheime onder-
zoek van De Jong nog niet was vastgesteld.

Even na middernacht sloot de voorzitter de vergadering. Meteen 
liep kro Brandpunt-verslaggever Willibrord Frequin af op de direc-
teur van het RvO om zijn eerste reactie te vragen. De Jong maakte 
een licht afwerend gebaar en keek in de richting van de minister van 
Onderwijs die aan kwam snellen. Pais posteerde zich pontificaal tus-
sen De Jong en de reporter en vroeg Frequin welke vraag hij beant-
woord wenste te hebben. Waarom de minister niet toestond dat De 
Jong zou antwoorden? De minister lichtte fijntjes toe dat de motie 
was gesneuveld en dat de regering en zeker ambtenaren van O&W 
‘en als zodanig gelden ook de mensen van het Rijksinstituut in dit 
verband’, in alle bescheidenheid keurig netjes de volgende stappen 
van de Bijzonder Kamercommissie dienden af te wachten. Tot die 
tijd deed de regering geen nadere mededelingen. Terwijl de minis-
ter sprak maakte de camera tot tweemaal toe een sfeerschot van De 
Jong die terzijde stond en doodgemoedereerd in de weer was met 
zijn rookaccessoires. Zijn nonchalante houding kon niet verhullen 
dat hij in de affaire-Aantjes een lelijke pijp rookte.61
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De politie waarschuwde De Jong voor vertrek naar huis dat er 
geluiden waren opgevangen dat een groepje jonge Anti-Revolutio-
naire partijgangers hem zouden willen ontvoeren uit woede over het 
onrecht dat hij hun politiek leider had aangedaan. Een surveillan-
cewagen begeleidde zijn auto tot ver voorbij Wassenaar. Ter hoog-
te van Schiphol zou een escortewagen van de Amsterdamse politie 
klaarstaan om met hem naar huis te begeleiden, maar de logistiek 
liep mis. De Jong reed op eigen gelegenheid door naar de Lijnbaan-
gracht, waar hem op de stoep voor zijn huis een bloemenzee wacht- 
te die fans hadden neergelegd.62

Minister Pais liet de volgende dag een persbericht uitgaan waarin 
stond dat ‘in overeenstemming met De Jong was afgesproken dat 
hij in de zaak Aantjes geen verdere mededelingen zou doen, dan in 
overleg’.63 De Jong was hoogst geïrriteerd over deze maatregel. Voor-
af had hij enkele malen met het ministerie gebeld over de precieze 
formulering.64 Onder geen beding mocht de term ‘zwijgplicht’ of 
‘spreekverbod’ worden gebruikt, al werd het door de kranten, soms 
tussen aanhalingstekens, wel zo genoemd.65 De Jong werd niet moe 
journalisten en briefschrijvers uit te leggen dat dit woord ‘veel te 
sterk [is] uitgedrukt’ en ten onrechte ‘verkeerd in de media is over-
gekomen’.66 

Het onderzoek, de affaire-Aantjes en de beslommeringen die 
deze met zich meebracht, kostten De Jong bijna een volle maand 
kostbare schrijftijd. Het doorkruiste zijn strakke publicatieplan-
ning.67 Pas de laatste week van november zat hij weer dagelijks ach-
ter zijn schrijftafel. Minister Pais vond het uitstekend dat Van der 
Leeuw de resterende werkzaamheden van de affaire afhandelde.68 De 
Jong nam medio januari 1979 de vrijheid om in de kleine regionale 
krant het Nieuw Kamper Dagblad te zeggen dat hij ‘bij meer voorbe-
reidingstijd […] bepaalde elementen van de presentatie van het rap-
port Aantjes misschien wat anders zou hebben gekozen’. Zijn luide 
stem had ‘een agressieve indruk gemaakt die u in mijn woorden niet 
zult terugvinden’.69 De minister trok twee maanden later De Jongs 
voorwaardelijk spreekverbod, dat niet zo mocht heten, in om hem 
in staat te stellen te getuigen voor de beide onderzoekscommissies 
Enschedé en Patijn.70 Pais benadrukte schriftelijk dat De Jong en 
Van der Leeuw geacht werden hun uitlatingen strikt te beperken tot 
hun wetenschappelijke taakstelling.71
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Plooien en Schikken in de zAAk-lunS

Begin maart 1979 raakte De Jong geheel tegen zijn zin opnieuw be-
trokken in een politiek schandaal. Joseph Luns was in oktober 1971 
secretaris-generaal van de NaVO geworden nadat hij negentien jaar 
minister van Buitenlandse Zaken was geweest. Hij was vertrokken 
zonder een traan te laten. Eind jaren zestig was hij als personifica-
tie van de Nederlandse Atlantische politiek het mikpunt van linkse 
critici geworden.72 Zijn benoeming was mede een beloning van de 
Amerikaanse president Richard Nixon voor zijn niet-aflatende steun 
in de Vietnamoorlog. De naam Luns stond garant voor onvoorwaar-
delijke trouw aan de Vs en de NaVO, en wel precies in die volgorde. 

Rond 1950 was het RvO in het bezit gekomen van de Nsb-leden-
lijst.73 Waarschijnlijk eerder, maar zeker in 1964, wisten onderzoe-
kers van het instituut dat de naam J.M.A.H. Luns op minstens twee 
plaatsen in dit archief voorkwam: omstreeks mei-juni 1933 toen hij 
werd ingeschreven als lid onder stamboeknummer 5399, en op 14 
april, oktober of november 1936 – de precieze maand was onleesbaar 
– toen hij was uitgeschreven.74

Vrij Nederland-journalist Igor Cornelissen herinnerde zich dat 
hij begin juni 1968 door Meijer Sluyser was gebeld dat Luns bij de 
Nsb had gezeten.75 ‘Bel Oorlogsdocumentatie maar!’, moedigde hij 
aan. Kort daarna belde hij terug: ‘Vergeet alles, ik heb me vergist!’ 
De journalist hield Meijer Sluyser te vriend, maar liep ‘een primeur 
van jewelste’ mis. Cornelissen beweert dat De Jong de oplevende 
anti-NaVO-houding in Nederland niet onnodig had willen aanwak-
keren, en Meijer had gezegd dat dit geheim maar beter onder de pet 
kon blijven.76

De Jong en Sijes hadden in het weekend van 8 en 9 juni 1968 
inderdaad vernomen dat ‘een figuur in de radiowereld en een redac-
teur van het weekblad Vrij Nederland door derden was meegedeeld 
dat minister Luns een tijdlang lid was geweest van de Nsb’. De Jong 
bracht zijn bestuur op de hoogte dat het instituut hier geen medede-
lingen over deed; op geruchten wordt niet ingegaan. Die maandag 
belde hij uit voorzorg wel met de secretaris-generaal van Algemene 
Zaken, A.J.M. van Nispen tot Pannerden, om hem in vertrouwen te 
vertellen dat de RIOD-archieven uitwezen dat Luns Nsb-lid was ge-
weest.77 Of hij dit wilde doorgeven aan Luns. Als advies gaf hij mee 
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dat hij er verstandig aan zou doen dit feit simpelweg niet te ontken-
nen als hem hier ooit naar zou worden gevraagd. Hij kon het afwim-
pelen als een ‘politieke jeugdzonde’.78 Zoiets is ‘geen halsmisdrijf ’, 
zei De Jong in 1980.79 Hij was van mening dat de Nsb in die beginja-
ren geen fascisme van Hollandse bodem was, maar aanvankelijk een 
protestbeweging tot behoud van een kleinburgerlijke maatschappij, 
weliswaar omstreden, maar nog niet geïnjecteerd met het verderfe-
lijk nationaalsocialistisch gedachtegoed.80 Luns heeft echter altijd 
volgehouden dat De Jongs boodschap hem nooit had bereikt.81 De 
in 1972 overleden Van Nispen kon het niet meer worden gevraagd. 
Toenmalig premier, P.J.S. de Jong, stond hier ook niets van bij.82 

Het gerucht van Luns’ Nsb-lidmaatschap leidde een taai bestaan. 
Het weekblad Nieuwe Revu schreef er in 1971 over.83 In 1973 haalde 
Vrij Nederland-journalist Martin van Amerongen in zijn herden-
kingsartikel bij het overlijden van Meijer Sluyser ironisch uit: ‘Vroe-
ger belde hij nog wel eens echt op met een tip van je leven’. Hij 
herinnerde zich hetzelfde voorval uit 1968 als Cornelissen. De tips 
van Sluyser kwamen meestal neer ‘op een geheimzinnige medede-
ling over Jacques Gans’ aanstaande overgang naar het Handelsblad of 
Luns’ geheime gewezen lidmaatschap van de Nsb’.84 

Kees Bastianen, journalist van de Volkskrant, legde De Jong kort 
voor 10 juni 1974 de vraag voor wat er klopte van het gerucht dat 
Luns Nsb-lid was geweest. De directeur van het RvO merkte dat 
zijn bezoeker niet over harde gegevens beschikte en beperkte zich tot 
de formele mededeling dat het instituut geen vragen beantwoord-
de over individuele burgers.85 Hij giste dat de informatie afkomstig 
was van doctoraalstudenten demografie die enkele maanden eerder 
in het instituutsarchief statistisch onderzoek hadden verricht naar 
Nsb-leden.86 De Jong liet Van der Beugel aan Luns vragen of hij 
Nsb-lid was geweest. Luns antwoordde dat De Jong hem die vraag 
rechtstreeks mocht stellen.87 Het spoor van de Volkskrant moet zijn 
doodgelopen, want publicatie bleef uit.88

Vijf jaar later strandde het spookschip toch. De Jong kreeg op 
woensdag 21 februari 1979 een telefoontje van IJsselmuiden, een 
journalist van het Algemeen Dagblad, die hem een paar dagen eer-
der ook al over dit onderwerp had gebeld. Kringen van oud-illega-
le werkers uit de provincie Groningen beweerden dat Luns tot in 
1941 Nsb-lid was geweest.89 Het cruciale verschil met voorgaande 
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keren was dat Hans van der Leeuw recentelijk contact had gehad 
met een lid van de Groninger Groep van ex-verzetstrijders en na-
zi-jagers. De RIOD-onderzoeker had in dit gesprek min of meer 
bevestigd, althans niet ontkend, dat Luns bij de Nsb was geweest. 
Blijkbaar had Van der Leeuw, die in het Groningse studentenverzet 
had gezeten, gemeend zijn oud-strijdmakkers een eerlijk antwoord 
niet te mogen onthouden. Zijn informatie moest naar het Algemeen 
Dagblad zijn uitgelekt, want IJsselmuiden voerde Van der Leeuw als  
bron op.90

Als De Jong zich formeel zou beroepen op het beleid van het in-
stituut dat er geen gegevens over individuele personen werden ver-
strekt, dan zou hij Van der Leeuw afvallen. Hij leidde de aandacht 
af door achteloos op te merken dat deze roddel al zo vaak was langs-
gekomen. Waarom belde de nieuwsgierige journalist Luns niet zelf? 
Dat had de journalist al gedaan en Luns had ontkend. 

Nu IJsselmuiden eenmaal zo ver was gekomen in zijn zoektocht, 
probeerde De Jong overeenstemming met hem te bereiken dat het 
vooroorlogs Nsb-lidmaatschap niet tegen Luns zou worden uit-
gespeeld. Wat hem betreft mocht IJsselmuiden publiceren dat het 
RIOD feitelijk kon bevestigen dat Luns op grond van ‘bewaard ge-
bleven stukken van de ledenadministratie van de Nsb van de lente 
van 1933 tot in 1936, vermoedelijk tot april 1936, lid is geweest van 
de Nsb’.91 

De Jong was er niet gerust op en belde IJsselmuiden die volgende 
vrijdagochtend terug. Hij wees hem er nog eens op dat van de circa 
100.000 Nederlanders die voor 1 januari 1940 lid waren geweest 
van de Nsb, twee op de drie de beweging ook weer hadden verlaten. 
Het RIOD was de mening toegedaan dat de motieven van deze bijna 
70.000 Nederlanders die in de jaren dertig Nsb-lid waren geweest, 
niet kon worden vergeleken met de landverraders van de Nsb tijdens 
de Duitse bezetting.92 

De Jong rekende Van der Leeuws verstrekkende uitlating naar 
de Groningse oud-verzetsleden aan als ‘ernstige fout’. Als ‘deze gang 
van zaken in de openbaarheid zou komen [had er] aanzienlijke scha-
de voor het instituut uit voort kunnen vloeien’, verweet hij zijn al-
tijd zo alerte collega. Van der Leeuw had de boot kunnen afhouden 
door de Groninger Groep erop te wijzen dat Luns in oorlogstijd 
geen Nsb’er kon zijn geweest, omdat hij vanaf maart 1940 tot aan 
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de aanvaarding van zijn ministerschap in 1952 diplomatieke posten 
in het buitenland had bekleed. Voor die tijd had Luns gestudeerd, 
en het verbod dat ambtenaren vanaf december 1933 geen lid van de 
Nsb mochten zijn, was dus niet op hem van toepassing geweest. Het 
is echter maar de vraag of Van der Leeuw met deze redenering zo 
makkelijk was weggekomen. Oud-minister Van Kleffens, die in 1938 
verantwoordelijk was voor de toelating tot de diplomatieke dienst, 
bevestigde in maart 1979 dat Luns het wel had kunnen schudden als 
hij destijds van diens Nsb-lidmaatschap had geweten.

Voor de zekerheid formuleerde De Jong tegen zijn bestuur dat 
het RIOD-beleid twee uitzonderingen maakte waarin informatie 
werd verstrekt over individuele gevallen. Iemand als Simon Wie-
senthal kon altijd rekenen op onbeperkte steun van Oorlogsdocu-
mentatie op grond van het algemeen Nederlandse belang dat mis-
dadigers opgespoord en berecht behoren te worden. Bepalend was 
of de betrokkene voorkwam in het opsporingsregister. Daarnaast 
verschafte het instituut incidenteel vertrouwelijke informatie bij 
voorgenomen straatnamen en aan jury’s over genomineerden voor 
prijzen. Als werd voorzien dat de genomineerde later in opspraak 
zou kunnen raken, werd hem in een vroeg stadium de mogelijkheid 
geboden zich discreet terug te trekken.93 Luns viel niet onder deze 
twee uitzonderingen. 

De minister had zijn spreekverbod in de affaire-Aantjes nog maar 
sinds een maand opgeheven. Het leek De Jong verstandig de ver-
antwoordelijkheid voor de afhandeling van deze dreigende primeur 
over Luns’ Nsb-lidmaatschap meteen bij de regering te leggen. ‘Per-
soonlijk’ en ‘spoed’ luidde het opschrift van de brandbrief die hij de 
dag na het telefoontje van IJsselmuiden aan Pais richtte, met een 
kopie naar Van Agt ‘gezien de betekenis van de functie die de heer 
Luns vervult’. De Jong zette hierin uiteen dat hij de avances van 
journalisten om de bezwarende informatie over Luns te achterha-
len altijd had afgeschermd. De gegevens die IJsselmuiden van het 
Algemeen Dagblad had voorgelegd ‘boden geen ruimte voor twijfel’ 
meer. De Jong had de onderzoeksresultaten van de journalist beves-
tigd ten einde wilde geruchten te ontzenuwen. Zeker enkele tien-
tallen mensen moesten op de hoogte zijn van het Nsb-lidmaatschap 
van Luns, aangezien de archiefstukken ‘in het kader van elk serieus 
wetenschappelijk onderzoek vrij toegankelijk’ zijn. Bij deze nogal la-
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conieke mededeling wrong nu juist de schoen. De Jong werd niet 
geacht journalisten van dienst te zijn; hij hoefde slechts wetenschap-
pers te faciliteren om onderzoek te kunnen verrichten. Pais was dan 
ook reuze geïrriteerd dat De Jong hem ten tweede male voor een 
voldongen feit plaatste. Hij was niet van zins ook maar iets te onder-
nemen zolang dit nieuws niet in de pers kwam.94

Intussen voerde de journalist IJsselmuiden de druk verder op. Hij 
belde De Jong dinsdag 27 februari dat Luns opnieuw had ontkend 
Nsb-lid te zijn geweest, maar ditmaal had hij aangekondigd contact 
met De Jong te zullen zoeken. Ze spraken af dat het Algemeen Dag-
blad niets over de zaak zou publiceren voordat dit gesprek met Luns 
had plaatsgevonden. De volgende avond belde niet Luns, maar IJs-
selmuiden. Het Nieuwsblad van het Noorden dat op 6 november van 
het voorafgaande jaar de primeur over Aantjes had gelanceerd, was 
nu ook het gerucht over Luns op het spoor gekomen. IJsselmuiden 
zat al een paar maanden op deze zaak, en de hoofdredactie wilde 
zich de primeur onder geen beding laten ontglippen. Het Algemeen 
Dagblad zou het nieuws hoe dan ook die volgende ochtend publi-
ceren. De journalist las de tekst van het artikel voor met weglating 
van de citaten van tijdgenoten. De Jong bracht enkele correcties 
aan en benadrukte dat deze publicatie volledig voor rekening van 
het Algemeen Dagblad kwam. Er stond in dat het RIOD het Nsb-lid-
maatschap van 1933 tot 1936 bevestigde en dat De Jong geen nader 
commentaar leverde voordat hij met Luns had gesproken. IJssel-
muiden voerde hoor en wederhoor stipt uit. Hij telefoneerde daar-
na een uur lang met Luns die erin toestemde dat het gesprek zou 
worden opgenomen en glashard bleef ontkennen Nsb-lid te zijn ge- 
weest.95

Enkele uren na de lancering van de primeur op donderdagoch-
tend 1 maart 1979 kreeg De Jong telefoon uit Brussel. Het was Luns 
die ‘naar zijn beste herinnering’ verzekerde dat zijn broer hem ‘bui-
ten zijn medeweten om’ had aangemeld bij de Nsb.96 Hij kwam graag 
de volgende middag naar het RIOD om De Jong het hele verhaal uit 
de doeken te doen. Den Uyl eiste nog diezelfde dag onmiddellijke 
opheldering in de Tweede Kamer. De PvdA-fractieleider vond het 
‘zeer ongezond’ dat De Jong als directeur van het RIOD in deze zaak 
betrokken was, terwijl niets was vernomen van de verantwoordelijke 
minister.97 De regering was bij voorbaat gewaarschuwd dat niet meer 
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werd getolereerd dat De Jong net als in de affaire-Aantjes informatie 
op eigen gezag naar buiten zou brengen.

Pais belde De Jong die vrijdagochtend om acht uur dat hij met 
spoed van De Jong alle beschikbare informatie op zijn bureau wilde 
hebben. Deze zaak diende uitsluitend te worden afgehandeld tus-
sen de regering en het parlement. De Jong mocht de pers zonder 
machtiging van de minister niet te woord staan.98 Hij kreeg in feite 
opnieuw een voorwaardelijk spreekverbod opgelegd, al nam Pais de 
term niet in de mond. De minister stond op het punt af te reizen 
naar China en zijn CDa-collega mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Be-
rendsen van CRM nam zijn portefeuille waar. Zij belde De Jong korte 
tijd later en stipuleerde nog eens dat niet hij, maar Luns na afloop 
van hun gesprek een verklaring aan de pers zou afleggen.99 Onmid-
dellijk na afloop van zijn gesprek met Luns diende De Jong haar 
op het ministerie hoogstpersoonlijk verslag te komen uitbrengen.100 
Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen van Den Uyl, 
stuurde Gardeniers de brandbrief die De Jong op 22 februari aan 
Pais had geschreven alvast door naar de Kamervoorzitter.101 Elk ver-
moeden dat De Jong, net als in de affaire-Aantjes, buiten medewe-
ten van kabinet of Kamer handelde, werd weggenomen.

De RIOD-directeur schikte zich in het dienstbevel van zijn politiek 
meerderen, zoals een gezeglijk rijksambtenaar betaamt. Vrijdagoch-
tend 2 maart zette hij zich aan zijn bureau en somde alle pogingen 
van de pers op om het Nsb-lidmaatschap van Luns te achterhalen tot 
aan de primeur van het Algemeen Dagblad op 1 maart 1979, inclusief 
de inspanning die het RIOD had verricht om dit nieuwsfeit tot louter 
feiten te beperken.102 Hij had zijn rapportage gereed toen Luns en 
zijn kabinetschef, dr. S.I.P. van Campen, arriveerden in de gechauf-
feerde Rolls-Royce.103 De hooggeplaatste gast vroeg bij binnenkomst 
aan de balie waar hij ‘zijn neus kon poederen’ en werd door de diens-
doende werkstudent naar het op dat moment enige beschikbare toi-
let op de overdekte buitenplaats gedirigeerd.104

De Jong verwelkomde Luns in zijn werkkamer. Hij introduceerde 
Van der Leeuw en Paape die het gesprek notuleerde dat Luns nader-
hand ter goedkeuring zou krijgen voorgelegd.105 De getergde hoog-
waardigheidsbekleder stak van wal. Hij vertelde in geuren en kleuren 
dat Romme hem in 1952 als kVP-fractieleider, voordat hij het minis-
terschap kreeg toegekend, had gevraagd naar zijn Nsb-sympathieën. 
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Luns had geantwoord dat ‘de defensieparagraaf uit het Nsb-program 
hem bepaald had aangesproken’ en dat hij enkele partijvergaderin-
gen had bezocht. Hij had toen niets geweten van het ‘misverstand’ 
met zijn broer Huib die zichzelf en ook zijn beide broers als Nsb-lid 
had opgegeven. Het was ‘niet uitgesloten’ dat zijn jongere broer tot 
drie keer toe zijn jaarlijkse contributie van zes gulden had voldaan 
en Joseph in 1936 weer stiekem had afgemeld. Sterker nog, dit was 
de enige sluitende verklaring, die hij pas kortgeleden te weten was 
gekomen. 

De Jong legde zijn gast zijn zojuist voltooide rapport voor over de 
voorgeschiedenis. Luns had er geen wezenlijk commentaar op. De 
Jong vatte de wederwaardigheden samen dat er eigenlijk maar één 
kernpunt was waar verschil van mening over bestond. Luns stelde 
dat hij tot ‘zeer recent’ niets van zijn Nsb-lidmaatschap had gewe-
ten, terwijl de RIOD-onderzoekers twijfelden aan het waarheidsge-
halte van deze bewering. Beide broers hadden immers jarenlang in 
Amsterdam op hetzelfde adres aan de Valeriusstraat 49 gewoond. 
Bovendien was slechts aannemelijk dat zijn broer hem ‘buiten zijn 
medeweten’ als Nsb-lid had opgegeven als hij werkelijk wist dat Luns 
geen principiële bezwaren tegen die partij had. ‘De Jong geloofde 
er niets van’, schrijft ook Luns’ biograaf Albert Kersten over deze 
door Huib ‘lang volgehouden en dure grap’, die ‘geen overtuigende 
verklaring’ is.106

De Jong liet merken dat de onderste steen niet boven hoefde te 
komen. Hij wilde niet in een situatie geraken waarin ‘ons ja’ over het 
lidmaatschap tegenover ‘uw neen’ staat. Daar zou een ‘prikkelend ef-
fect’ van uitgaan naar de publiciteitsmedia die dit met succes zouden 
uitbuiten. De onderzoekers waren niet voornemens te tornen aan 
het waarheidsgehalte van Luns’ getuigenis. Hij, Van der Leeuw en 
Paape hadden ‘de beschikbare stukken geëvalueerd’ en geconstateerd 
dat ‘wanneer de heer Luns, terzake gesteund door zijn broer, het zo 
wil stellen, dan wordt het door de objectieve gegevens niet weer-
sproken’. De Jong stelde voor een gezamenlijke persverklaring op te 
stellen die ‘dusdanig geformuleerd [moest worden] dat zij zou zijn 
gedekt door de objectieve gegevens’. 

Luns belde deze verklaring na afloop van hun gesprek vanaf het 
RIOD door naar het aNP. Hij rapporteerde dat hem tijdens het ge-
sprek duidelijk was geworden ‘dat de heer De Jong van meet af aan 
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van mening is geweest dat de vraag of iemand in de eerste jaren na 
de oprichting van de Nsb daarvan lid is geweest, niet alsnog tegen 
hem mag worden uitgespeeld […] De heer De Jong heeft mij ge-
zegd, ervan overtuigd te zijn dat ik als zodanig geen activiteiten van 
welke aard dan ook heb ontplooid. Hij heeft ten volle aanvaard dat 
deze zaak zich in mijn geheugen had vastgezet zoals ik naar beste 
weten verklaard heb. Ons gesprek vond plaats in een sfeer van we-
derzijds vertrouwen.’107

De Jong had de door Luns geënsceneerde vluchtweg over zijn 
onwetendheid over zijn Nsb-lidmaatschap in de jaren dertig gesanc-
tioneerd. Het schandaal had kunnen uitgroeien tot een politieke 
affaire, maar bleef beperkt tot de zaak-Luns. Een verongelijkte Aan-
tjes wees er niet onterecht op dat de RIOD-directeur de secretaris-ge-
neraal een ‘voorkeursbehandeling’ had gegeven.108 Het klopt dat de 
beide heren opvallend goed met elkaar overweg konden. Zij deelden 
hun herinneringen aan de kabinetten in exil, want ook Luns had in 
de tweede helft van de oorlog in Londen gewoond. In 1967 hadden 
ze in de zaak-Schnez vruchtbaar samengewerkt. In de tijd dat er op 
het Binnenhof buttons rouleerden met het opschrift ‘Luns-time is 
over’, had De Jong zijn defensierede uitgesproken, waarna Luns er 
als toenmalige minister van Buitenlandse Zaken openlijk zijn steun 
aan had betuigd.109 De Jong mocht hem dan een man zonder ide-
alen vinden die ‘in zekere zin een beperkte kijk had op wat er in 
de wereld gebeurde’, hij was wel een belangrijk steunpilaar van de 
NaVO en diens inside-information over de buitenlandse politiek im-
poneerde.110 De dag erna liet Luns via Paul van Campen telefonisch 
de boodschap overbrengen aan De Jong dat hij grote waardering had 
voor de wijze waarop hun gesprek was verlopen.111

RIOD-bibliothecaris Eduard Groeneveld bleef na sluitingstijd 
aanwezig om de pers die zich voor het kantoor had verzameld, bui-
ten de deur te houden. Binnen galmden de lachsalvo’s onder de deur 
van De Jongs werkkamer door de marmeren gang in. ‘Ome Joseph’ 
verstond de kunst om de spanning in lastige besprekingen te breken 
met anekdotes en moppen.112 De pers tastte in het duister waarom 
het onderhoud twee uur had moeten duren en wist niet dat Luns al 
in een vroeg stadium van het gesprek De Jongs zegen had ontvangen 
om zijn jeugdzonde te retoucheren. De Nederlandse taal werd die 
late vrijdagmiddag verrijkt met een gevleugelde uitspraak. ‘Dat heeft 
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mijn broer gedaan’ is een populaire manier van zeggen geworden als 
bedoeld wordt dat de spreker niet terugdeinst voor een leugentje om 
bestwil.113

Buiten Schot

’s Avonds om kwart voor zeven verliet Luns het kantoor van Oor-
logsdocumentatie. Er stond een haag van journalisten verzameld 
rond zijn dienstauto. Voordat hij in de Rolls-Royce stapte, liet hij 
zich ontvallen dat hij ‘zo zijn ideeën had over de manier waarop hij 
op de ledenlijst’ van de Nsb was gekomen.114 Luns vermoedde én cre-
eerde een linkse hetze om hem als secretaris-generaal bij de NaVO 
te wippen.115 CPN-woordvoerder Marcus Bakker merkte later in de 
Kamer op dat zijn losse uithaal deel uitmaakte van het vertrouw-
de repertoire van Luns in de links-rechtspolarisatie.116 De Jong zei 
bibliothecaris Groeneveld dat de hitsige journalisten helemaal niet 
geïnteresseerd waren in de student Luns, maar in de secretaris-ge-
neraal van de NaVO. Hij kon hun gerust laten weten dat het RIOD al 
lange tijd op de hoogte was geweest van het Nsb-lidmaatschap van 
Luns.117 De Jong stond geen enkele journalist te woord en liet zich 
door Paape naar Den Haag chauffeuren om de minister verslag uit te 
brengen en zijn RIOD-rapport te overhandigen. Minister Gardeniers 
liet zich bijstaan door de voorlichter van de premier, Hans van der 
Voet, en daar de plaatsvervangende secretaris-generaal van Onder-
wijs, Jan Veldhuis. De Jong kreeg opnieuw op het hart gedrukt zich 
‘in hoge mate terughoudend’ op te stellen naar de pers.118 Gardeniers 
informeerde de pers dat zij, evenals De Jong, niets had toe te voegen 
aan de verklaring van Luns.119 

Luns ging dinsdag 6 maart te biecht bij zijn geloofsgenoot Van 
Agt. De premier accordeerde het gespreksverslag van zijn onder-
houd met De Jong van vrijdagmiddag 2 maart.120 De Kamer ontving 
het rapport van De Jong ter voorbereiding van het debat over de 
zaak-Luns dat op donderdag 8 maart werd gehouden. De begelei-
dende brief vermeldt dat het kabinet geen ‘dwingende noodzaak’ 
had gezien om inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van 
Luns. Er was geen staatsbelang mee gediend geweest als bekend was 
gemaakt dat Luns Nsb-lid was geweest in de eerste paar jaren van 
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haar bestaan.121 De premier stuurde de volksvertegenwoordiging 
op de valreep een kort briefje dat hij woensdagavond van Luns had 
ontvangen en waarin hun gesprek van dinsdag in een volzin werd 
samengevat: ‘Een van mijn broers heeft mij laten weten, dat hij in 
1933 of 1934 lid geworden is van de Nsb en mij tezelfdertijd voor 
die partij heeft opgegeven, alsmede dat hij, toen hem duidelijk was 
geworden dat ik voor die partij niet voelde, mijn lidmaatschap heeft 
opgezegd.’122

De ‘merkwaardige eensgezindheid tussen de heren Luns en De 
Jong’ had CDa-fractieleider Lubbers bevreemd. Hij was niet veel wij-
zer geworden van hun ‘orakeltaal’. Net als in de affaire-Aantjes vier 
maanden eerder had De Jong opnieuw voor zijn beurt gesproken, 
besluiten genomen en beoordelingen gemaakt die de regering toe-
behoren. De CDa-fractieleider maakte het zijn regering in het Ka-
merdebat echter niet lastig. Het nieuwe RIOD-reglement moest zo 
snel mogelijk in werking treden, zodat in de toekomst in individu-
ele gevallen openheid en zorgvuldigheid konden worden gecombi-
neerd.123 Ook PvdA-fractieleider Den Uyl liet de rijksambtenaar bui-
ten schot. Het Algemeen Dagblad had de RIOD-directeur nu eenmaal 
geconfronteerd met inlichtingen die geen ruimte voor twijfel boden. 
De regering had daarentegen met ‘souvereine minachting’ geweigerd 
lessen te trekken uit de affaire-Aantjes. Ook hij zag in het nieuwe 
RIOD-reglement, dat nog liever gisteren dan vandaag aan de Kamer 
moest worden voorgelegd, een politiek glij- en wondermiddel.124 

Ruud Nijhof van Ds’70 legde de vinger wel op een zere plek. 
Op grond van welke feitelijke gegevens had de journalist van het 
Algemeen Dagblad De Jong nou precies kunnen overtuigen om het 
Nsb-lidmaatschap van Luns te bevestigen? Er was voorheen toch ook 
altijd over gezwegen?125 Van Agt bleef het antwoord schuldig en Nij-
hof kwam er niet meer op terug. Dat De Jong zijn collega Van der 
Leeuw rugdekking had verschaft, bleef onbekend.

Luns’ onwetendheid over zijn Nsb-lidmaatschap werd Ka-
merbreed betwijfeld. CPN-Kamerlid Bakker analyseerde dat het 
probleem of De Jong journalisten nu wel of geen feiten over het 
oorlogsverleden mocht verschaffen geen kernvraag was, maar een af-
leidingsmanoeuvre.126 Hij spuwde zijn gal over de ‘anti-linkse fascis-
tentaal’ die Luns in de jaren dertig had uitgevent in Propria Cures.127 
VVD-Kamerlid Rietkerk trachtte vergeefs uit te vissen of de premier 
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wellicht met Luns had besproken of er mogelijk nog een ander dan 
broer Huib in het spel kon zijn geweest.128 Koekoek van de Boeren-
partij hield het voor uitgesloten dat Luns drie jaar lid van de Nsb 
kon zijn geweest zonder er zelf weet van te hebben gehad.129 PsP-frac-
tieleider Van der Spek had als historicus het Nsb-archief op het RIOD 
geraadpleegd en getraceerd dat Joseph Luns helemaal niet ‘tezelfder-
tijd’, zoals hij had verklaard, lid van de Nsb was geworden als broer 
Huib, wiens Nsb-stamboeknummer tweehonderd nummers hoger 
lag.130 Waarom had De Jong hier geen overtuigende verklaring voor 
gegeven?131 

Lubbers onderschreef dat er consequenties moesten volgen als de 
verklaring van Luns een ‘aperte leugen’ zou zijn. Den Uyl ontmas-
kerde diens opzichtige bijval als een ‘waardeloze uitspraak’ zolang 
het CDa weigerde nader onderzoek te ondersteunen.132 De PvdA-lei-
der diende een motie in om ‘volstrekte duidelijkheid’ te verkrijgen 
over de beweringen van Luns.133 De regering kon tal van onduide-
lijkheden immers niet wegnemen. Luns was door zijn politiek ge-
draai beschadigd, omdat hij niet meteen klip-en-klaar had toege-
geven Nsb-lid te zijn geweest.134 Van Agt ontraadde een dergelijk 
onderzoek. De regering had geen reden om aan het woord van Luns 
te twijfelen, en wat zijn familielid had beweerd was ‘niet strijdig en 
zeer wel in overeenstemming te brengen met hetgeen de heer Luns 
voorheen verklaard heeft en ook mij zelf heeft verzekerd’.135

De premier had zich stevig verschanst achter de wal die De Jong 
en Luns vrijdagmiddag 2 maart hadden opgeworpen. Bakker zette 
nog een suikerzoete val. Er was ‘geen hond’ in de zaal die Luns ge-
loofde en, zo kreeg de CPN’er de indruk, ‘de premier [zelf ] ook niet’. 
Waarom mocht de Kamer de mening van De Jong, een ‘belangrijk 
ambtenaar van de Regering’, hierover niet vernemen? Als een offi-
cieel onderzoek niet mogelijk was, dan kon de regering de Kamer 
toch niet weigeren als ‘gebaar van courtoisie, om elkaar in gelijke 
termen toe te spreken’, De Jongs mening in de Kamer te mogen ver-
nemen? De premier pareerde de gestaalde communist door kortweg 
te antwoorden dat alles wat De Jong relevant had geacht, reeds was 
verwerkt in het RIOD-rapport van 2 maart. Daarna werd de minister 
van Onderwijs weer in stelling gebracht. Pais beloofde de Kamer 
plechtig het RIOD-reglement op zo kort mogelijke termijn voor te 
leggen.136 De motie van Den Uyl werd afgekeurd met 62 stemmen 
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tegen en 50 voor. Luns, die de kleinsteedse Haagse politiek al in 1971 
had verlaten, kon in Brussel verklaren dat hij zijn huidige functie 
bij de NaVO naar ‘volle tevredenheid’ van de Nederlandse regering 
vervulde.137 De 68 jaar oude secretaris-generaal zou nog vijf jaar op 
zijn post blijven.

Twee decennia later berichtte de Haagse Post dat Luns in de jaren 
dertig op de studentensociëteit had rondgelopen met een Nsb-speld-
je op zijn revers.138 Een dag later verschafte de weduwe van Huib 
Luns, mevrouw Adèle Luns-van der Maade, in Elsevier duidelijkheid 
over het ‘misverstand’ tussen de beide broers. Zijn schoonzuster 
onthulde de ware toedracht twee jaar voordat Luns zou overlijden, 
maar het had geen invloed meer op diens loopbaan. Ze vond dat 
de geschiedenis niet langer mocht worden opgezadeld met de lezing 
van haar zwager. Wijlen haar man was in februari 1979 door Joseph 
Luns onder druk gezet om te getuigen dat hij zijn broer bij de Nsb 
had aangemeld. Huib had aanvankelijk geweigerd, maar haar in-
timiderende zwager had slim ingespeeld op hun beider antipathie 
tegen oppositieleider Den Uyl. Zijn jongere broer was gezwicht voor 
het argument dat de PvdA bij machte was Luns als secretaris-gene-
raal ‘uit de NaVO te gooien’. Wijlen haar man had moeten leven met 
een dubbele straf. Sinds de oorlog was hij gebukt gegaan onder de 
schande dat hij de Nsb pas op 15 maart 1940 had verlaten en op zijn 
oude dag nam hij ook nog eens de schuld op zijn schouders voor het 
Nsb-verleden van zijn oudere broer. 

Journalisten benaderden Van Agt met de vraag of hij hier destijds 
van had geweten. De voormalige premier zei dat hij hierover ‘nul 
komma nul’ contact met Huib Luns had gehad.139 Dat was overigens 
geen volledig antwoord. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat 
Van Agt zich, net als De Jong op vrijdag 2 maart, dinsdag 6 maart 
niet geroepen had gevoeld de ware toedracht te willen weten.

De affaire-Aantje en de zaak-Luns – een schandaal wordt een 
zaak en geen affaire genoemd als het minder dramatisch voor be-
trokkene uitvalt – vertonen verwantschap. In beide gevallen ging het 
om vermeende Nsb-associaties van een beroemd landelijk politicus. 
De Jong leverde twee keer een RIOD-rapport af dat niet wetenschap-
pelijk gefundeerd was, maar vluchtig, selectief en opportunistisch 
geschreven. Hij was als onderzoeker niet werkelijk geïnteresseerd 
in de toenmalige intenties van Aantjes en Luns om lid te zijn van 
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een Nederlandse fascistische partij, maar hield het vizier gericht op 
de actuele politieke situatie. Niet de oorlogshistoricus die aan waar-
heidsvinding deed was aan zet, maar de RIOD-directeur die de media 
selectief informeerde. De Jongs politiek-morele geweten bepaalde in 
beide schandalen de uitkomst. De beslissing van een 23-jarige stu-
dent die had gelogen dat hij zeven jaar voor het uitbreken van de 
oorlog uit ideologische overwegingen drie jaar Nsb-lid was geweest, 
behoefde naar de mening van De Jong geen repercussies te hebben 
voor zijn naoorlogse publieke loopbaan, zelfs niet bij de diplomatie-
ke dienst. Dat lag echter wezenlijk anders voor iemand van 21 jaar, 
die volgens de wet volwassen was en Duitsland tegen het eind van 
de oorlog via de Germaanse ss om opportunistische redenen was 
ontvlucht. Een dergelijke figuur had moreel gesproken zijn recht 
verspeeld ooit nog een publieke functie te mogen bekleden. Voor of 
tijdens de oorlog, dát was bepalend voor De Jongs geweten.

Zo vervulde hij de rol van kwade genius voor Aantjes, wiens 
politieke carrière sneefde, en die van reddende engel voor Luns die 
deze dans ontsprong. De Jong had op 1 november 1978 hard bewijs-
materiaal in handen gekregen waarmee hij de politieke carrière van 
Aantjes kon breken, en hij deed het. Hij zorgde ervoor dat Aantjes 
op vrijdag 2 november 1978 niet meer kon liegen over zijn aanmel-
ding bij de ss. De Jong had op 2 maart 1979 de mogelijkheid om de 
loopbaan van Luns op zijn minst te beschadigen als hij had besloten 
om op basis van hard bewijsmateriaal nader onderzoek in te stellen 
naar Huib Luns, maar zag er bewust van af. Daarmee sanctioneerde 
hij Luns diens leugentje om bestwil, waardoor er in het Kamerdebat 
van 6 maart 1979 met enkele kleerscheuren vanaf kwam. Bij Aantjes 
was De Jongs media-invloed op maandagavond 6 november 1978 
uitzonderlijk groot, terwijl dit bij Luns beduidend minder het geval 
was, al oefende hij met zijn RIOD-rapport vanuit de coulissen wel 
degelijk shadow power uit. In beide gevallen was De Jongs aandeel 
kortstondig, maar van doorslaggevende betekenis voor de afloop.

een kAter Alom

Beide commissies inzake Aantjes presenteerden op 14 juni 1979, 
ruim zeven maanden na de persconferentie van De Jong en de poli-
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tieke val van Aantjes, gelijktijdig hun eindrapport.140 De Commissie 
van Drie sprak eufemistisch van een ‘latente conflictsituatie’ tussen 
beide heren.141 De onenigheid was echter manifest gebleven, want 
het onoverbrugbare verschil van mening tussen de kemphanen 
kwam meteen weer in de pers. Aantjes onderschreef de drie hoofd-
conclusies van de Commissie van Drie. Hij was geen lid geweest van 
de Waffen-ss, hij was in Port Natal geïnterneerd als dwangarbeider 
en hij had zijn Nederlanderschap nooit verloren. De Jong liet die-
zelfde dag weten geen enkele aanleiding te zien om Aantjes excu-
ses te maken over de ‘noodzakelijke zuiveringsoperatie’.142 Aantjes 
repliceerde dat hem was ontgaan wie De Jong had aangesteld als 
opperrechter.143 De Jong vond echter dat alleen maar weerlegd was 
dat Aantjes in Port Natal bewaker in Duitse dienst was geweest, een 
‘constructie’ waar hij en Van der Leeuw destijds – weliswaar onder 
tijdsdruk – over hadden gespeculeerd op grond van getuigenissen 
van twee medegevangenen.144 Op alle andere punten bespeurde hij 
geen ‘wezenlijke tegenspraak’ tussen zijn RIOD-rapport en dat van de 
beide commissies.145

In de publieke opinie ging de meeste sympathie uit naar Aantjes. 
Zes van de tien Nederlanders hadden geen waardering voor De Jongs 
optreden bij zijn onthulling op 6 november 1978.146 Van der Leeuw 
verklaarde dat de persconferentie maar beter niet volledig door de 
televisie uitgezonden had kunnen worden.147 De Jong veronderstelde 
dat Aantjes ‘mijn bloed wel kan drinken’.148 Hij kon zich echter ‘niet 
voorstellen dat het Nederlandse politieke bestel erbij zou zijn gebaat’ 
als Aantjes in de politiek zou terugkeren. ‘Dat is mijn persoonlijke 
opvatting, maar die mag iedereen naast zich neerleggen.’149 

In de zomervakantie ebde de commotie weg, tot De Jong en 
Van der Leeuw twee weken voor het geplande slotdebat van 29 en 
30 augustus over de beide commissierapporten voor een verrassing 
zorgden door een ongevraagd tweede RIOD-rapport te presenteren. 
De Jong noemde het een ‘logisch verlengstuk van het voorlopige 
rapport van november’ en een verdediging van de ‘deugdelijkheid 
van ons eigen werk’.150 Uit zijn ‘kritische herwaardering’151 bleek dat 
zijn vooronderzoek uit oktober-november 1978 vrijwel naadloos 
aansloot op de nieuw gepresenteerde feiten van de commissie-En-
schedé.152 In dit tweede RIOD-rapport van 13 augustus 1979 stond dat 
de onderzoekers slechts op één punt ‘onjuist’ (geen kampbewaker) 
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waren geweest. Zes punten waren ‘bevestigd’, twee punten waren 
‘ten dele onjuist’, één punt was ‘onvolledig’, één punt was ‘bevestigd 
noch weerlegd’, en één punt – de twijfel over het Nederlanderschap 
– was ‘terecht’ geweest.153

Aantjes verweet de RIOD-onderzoekers de uitkomsten van de 
beide commissierapporten te versimpelen tot een ‘optel- en aftrek-
som. U rubriceert de punten zo, dat uw aanvankelijke beschuldi-
gingen voor 75 procent overeind blijven. De resterende 25 procent 
wijt u dan nog voor 10 procent aan uw getuigen, voor 10 procent 
aan mij en voor 5 procent aan een “geheugenfout” van uzelf.’ De 
Jong en Van der Leeuw waren er louter op uit hun gelijk te behalen 
en verzaakten daarmee hun plicht als wetenschappelijk onderzoe-
ker om de waarheid te respecteren.154 Als het afsluitende Kamerdebat 
hem geen voldoende mate van rehabilitatie zou verschaffen, dreigde 
Aantjes met juridische stappen naar de staat, het RIOD en De Jong en 
Van der Leeuw.155 De regering hield De Jongs rapport ‘on hold’ om 
het op ‘strafrechtelijke aspecten’ te kunnen beoordelen.156 De drie 
ministers richtten een geïrriteerde brief aan het RIOD-bestuur. Het 
‘verweerschrift’ van De Jong was ongevraagd, bevatte geen nieuw 
onderzoek en droeg ook niet bij tot een ‘evenwichtig beeld’. Voldeed 
deze RIOD-publicatie eigenlijk wel aan de ‘in redelijkheid door U te 
stellen eisen’?157

Ingewijden wisten dat bestuursvoorzitter Manning de manier 
waarop De Jong zich in de affaire-Aantjes had opgesteld ‘scrabreus’ 
vond.158 Het bestuur had De Jong in november 1978 verdedigd. 
Diens eerste rapport was geen requisitoir geweest; verschil van in-
zicht over controversiële zaken was in de contemporaine geschiede-
nis nu eenmaal onvermijdelijk.159 Na het Kamerdebat van 16 novem-
ber 1978 had Manning Pais hartelijk bedankt voor de manier waarop 
hij het RIOD ‘in de context van een zo moeilijke en pijnlijke kwestie’ 
had verdedigd.160 

Ditmaal moest Manning werkelijk alle registers opentrekken om 
de ministers zodanig te antwoorden dat zijn brief bij een eventuele 
juridische procedure van Aantjes niet eenduidig kon worden uitge-
legd. Hij putte zich uit in taalkundige hoogstandjes en tweeslachtig 
woordgebruik. De Jongs nota – dat klonk alvast minder zwaarwich-
tig dan rapport – had niet primair het karakter van een wetenschap-
pelijke studie, maar ‘sloot wetenschappelijkheid allerminst uit’. 
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Het bestuur herkende in de puntige stijl ‘het styleren dat wij van 
de beide auteurs gewend zijn’. Op zichzelf was het ‘wetenschappe-
lijk niet aanvechtbaar’ dat de opstellers concluderen dat zij destijds 
terecht hadden aanbevolen een onderzoek naar de nationaliteit van 
Aantjes te laten instellen. Manning uitte ook omfloerste kritiek. ‘In 
de marge onzer toetsing ligt de vraag of deze conclusie niet te ab-
stract-wetenschappelijk is, gezien het maatschappelijke effect van 
het enkel opperen der gedachte.’161

De oppositiepartijen PvdA en D66 waarschuwden dat het Ka-
merdebat opgeschort moest worden als dit vermaledijde tweede RI-
OD-rapport bij de stukken zou ontbreken. De drie ministers gaven 
het vertrouwelijke document pas op de valreep vrij aan de vooravond 
van het afrondende Kamerdebat. De oppositie noemde de handel-
wijze van de regering, zowel in november 1978 als nu in augustus 
1979, ‘schutterig en beschamend’, ‘verbijsterend’ (PvdA) en ‘super 
onhandig’ (D66). De Kamerleden hadden de buik vol van de affaire 
die volgens Elida Wessel-Tuinstra van D66 kon worden samengevat 
met het oud-Hollands spreekwoord: ‘Woorden wekken, voorbeel-
den strekken’. De Jongs eerste rapport was zo bezwarend geweest 
dat Aantjes de Kamer onmiddellijk had moeten verlaten, maar zijn 
tweede rapport was zo licht dat het als een luchtballon uiteenspatte. 
Behoudens een enkele zijdelingse opmerking, werden er in het debat 
geen woorden aan vuil gemaakt. 

Inmiddels was het nieuwe RIOD-reglement op 28 juli 1979 vast-
gelegd bij kb en op 4 augustus 1979 in werking getreden. Pais had 
beloofd nader overleg te plegen over het functioneren met de be-
trokken Kamercommissies.162 Essentieel is dat er expliciet in wordt 
bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de onderzoeksresultaten 
niet bij de minister berust, maar ‘uitsluitend bij de onderzoeker’. 
Daarnaast zijn tal van procedures er nauwkeurig in uitgewerkt. 
Daaronder viel de toegang tot het archief en de verantwoordelijk-
heid van de staf en de politiek bij vragen die aan het RIOD zouden 
worden gesteld over personen en zaken die geen deel uitmaken van 
het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.163 Haagse politici ver-
trouwden erop dat met dit reglement in de hand eventuele toekom-
stige politieke affaires in de kiem konden worden gesmoord.

Van Agt rondde het debat af met de toezegging dat ‘de regering 
van harte bereid’ was om, ‘voor zover het in haar vermogen ligt’, 
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eraan mee te werken dat Aantjes in de toekomst zijn ‘grote kwali-
teiten van hoofd en hart’ weer dienstbaar kan maken aan de maat-
schappij.164 PvdA-woordvoerder Joop Voogd sprak op zijn beurt 
vergoelijkende woorden over De Jong. Hij negeerde diens mediaop-
treden en richtte de aandacht op zijn verdiensten als gedegen histo-
ricus: 

Wij wensen ons niet te scharen onder hen die het RIOD heilig 
en onaantastbaar verklaren, maar ook niet achter hen die het 
RIOD nu de oorlog verklaren, alsof er een zaak De Jong zou 
zijn in plaats van een zaak Aantjes. Wij vinden het Instituut 
niet feilloos, maar van grote betekenis. […] Wij kunnen niet 
inzien, zoals de heer Aantjes stelt, dat het RIOD zich tot partij 
zou hebben gemaakt. […] Zijn onderzoekers en zijn oud-
directeur zijn niet de soepelste mensen in Nederland. Ze zijn 
ook niet de meest tactvollen die op deze aarde rondlopen, 
maar ze zijn wel actief en vastbesloten. Ze zijn gedreven door 
het zoeken naar de waarheid. Wij hopen dat én het Instituut 
én dr. De Jong daarmee zullen doorgaan.165

Aantjes liet na afloop van het debat weten dat hem duidelijk was 
geworden dat zijn systematisch zwijgen over zijn ‘vlucht via de ss’ 
hem als publieke figuur zwaar was aangerekend, veel meer nog dan 
die handeling op zich. ‘Als ik daarover – het verzwijgen – ben ge-
struikeld, is dat terecht.’166 Hij stelde geen gerechtelijke procedures 
in tegen De Jongs tweede RIOD-rapport dat was neergesabeld in de 
pers. Aantjes-biograaf Rob Vermaas hekelde De Jongs ‘zeldzaam 
kleinzielige en gelijkhebberige manier’ om zijn ‘ongelijk met zijn 
wetenschappelijke [cursivering Vermaas] rapport van vorig jaar te 
verdoezelen’. Waarom gaf hij niet gewoon toe dat hij vorig jaar in 
zijn haast en emotionele geladenheid grote onzorgvuldigheden had 
begaan? Vermaas maakte een trieste balans op: ‘Nadat De Jong met 
zijn eerste werkstuk de reputatie van Aantjes had gebroken, heeft hij 
nu zijn eigen reputatie te gronde gericht.’

Geen enkele commentator nam het op voor De Jong, noch ter 
linker- of rechterzijde van het politieke spectrum. Henk Hofland 
karakteriseerde hem als een ‘sputterende verliezer’.167 In de grappen-
rubriek ‘Terzijde’ van Vrij Nederland werd de vergoelijkende uit-
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spraak van Aantjes van 7 november 1978 in de mond van de beide 
onderzoekers gelegd: ‘Wij hebben fouten gemaakt, maar wij zijn 
niet fout geweest.’ Even verderop heette het dat de RIOD-onderzoe-
kers nu ‘werken aan een derde rapport waarin zij al hun nog terug-
getrokken conclusies handhaven en toegeven dat Aantjes nooit heeft 
bestaan’.168 De latere directeur van het NIOD, Hans Blom, sprak bij 
het overlijden van De Jong in 2005 nog over een ‘uit de hand gelo-
pen bedrijfsongeval’, terwijl hij de affaire-Aantjes in 2011 evalueerde 
als ‘het grootste bedrijfsongeluk in de geschiedenis van het NIOD’.169 

De Jongs emotionele verbetenheid had de overhand gekregen 
boven zijn goed gevoel voor publiciteit. De opgelopen reputatie-
schade was hem uiteraard niet ontgaan, maar hij sprak er alleen over 
in termen van negatieve effecten.170 ‘Dat de affaire schade aan mijn 
eigen naam heeft toegebracht, ben ik mij ten volle bewust’, schreef 
hij zijn collega Puchinger in juni 1980.171 Het meest genereus met 
zelfkritiek was hij in een interview in Vrij Nederland in 1985. De 
Jong erkende daarin dat men ‘van mij [had mogen] verwachten dat 
ik in staat was geweest mijn woede te beheersen. Het kwam hard 
over. De presentatie was niet gelukkig. De toon was niet juist. Dat 
was jammer, maar dat heeft zich niet ten nadele van Aantjes, maar 
ten nadele van mijzelf gekeerd. En dan kan ik hoogstens zeggen: 
“Loe, dat heb je verdiend”.’172 In één van zijn laatste interviews uit 
2001 herhaalde hij nog eens dat hij op de persconferentie niet alleen 
te hard, maar ook ‘veel te ongenuanceerd’ had gesproken. ‘Ondanks 
mijn tv-ervaring was ik me er onvoldoende van bewust dat mijn 
stem als belerend en bij uitstek veroordelend zou overkomen.’173

De Jong is echter blijven volharden in zijn inhoudelijk gelijk dat 
Aantjes zijn val enkel en alleen aan zichzelf had te wijten door zijn 
oorlogsverleden te verzwijgen.174 De Jong is dan ook nooit ingegaan 
op zijn uitnodiging om het schandaal in aanwezigheid van een jour-
nalist te evalueren.175 In 1990 zei hij in De Groene Amsterdammer dat 
het uiteraard niet zijn schuld was dat de CDa-politicus voorgoed uit 
de politiek was verbannen, maar ‘van de mensen in kwestie’.176 Op 
televisie verklaarde in 1990 dat ‘als iemand lid is geweest van de ss en 
hij wordt daarom gevraagd, dan moet hij daarvoor uitkomen. En als 
iemand dan niet de waarheid spreekt dan zeg ik dat hij niet de waar-
heid spreekt.’177 In 1993 klonk zijn afkeer jegens Aantjes door toen 
hij op televisie schamperde: ‘Wat is hij geworden? Voorzitter van de 
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kampeerraad geloof ik. Hij moest tenslotte een baan hebben.’178 In 
1995 beweerde De Jong in een televisie-interview met Ischa Meijer 
dat Aantjes na de oorlog wellicht hoogstens tweeënhalf jaar gevan-
genis had gekregen als hij niet had ‘gelogen’. Daarna had hij alles 
kunnen worden, behalve politicus.179 

De forse reputatieschade die De Jong als mediafiguur had opge-
lopen in de affaire-Aantjes, speelde hem als oorlogshistoricus nau-
welijks parten.180 Het ingesleepte patroon dat er jaarlijks weer een 
nieuw deel van zijn levenswerk uitkwam, maakte hem zo goed als 
immuun voor de gevolgen van mediacommotie in de actualiteit. Bo-
vendien ging hij in mei 1979 met pensioen en liet hij zich daarna 
nog maar weinig aan het RIOD gelegen liggen. De periode van de po-
litieke affaires was voorbij. In de jaren tachtig kwam De Jong alleen 
nog in het nieuws als auteur van Het Koninkrijk.
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Trouwhartig

vAn ’t SAnt vóór 

De persconferentie van 12 oktober 1979 waarop De Jong deel 9 lan-
ceerde, trok ruim zeventig journalisten, een groter aantal dan ooit 
tevoren. Den Haag had erop aangedrongen dat Paape als nieuwe 
RIOD-directeur terzijde van De Jong aan tafel zou zitten als om te 
illustreren dat De Jong als auteur van Het Koninkrijk op eigen gezag 
sprak en niet namens Oorlogsdocumentatie. De Jong loste het soe-
peltjes op door de directeuren van het RIOD, de Staatsdrukkerij en 
Martinus Nijhoff van harte welkom te heten alsof het nooit anders 
was geweest. Als vanouds excelleerde hij bij de beantwoording van 
de vragen. Op de terugweg zei hij tegen Paape de indruk te hebben 
gehad dat ‘een stuk van de schade die we het afgelopen jaar hebben 
opgelopen, weer hersteld is’.1

Die volgende maandag reikte De Jong intern zijn gesigneerde 
exemplaren uit. Paape speechte dat het instituut toch wel ‘een deuk-
je’ door de affaire-Aantjes had opgelopen. Terwijl De Jong voorheen 
wel eens was weggezet als ‘rooie’ of ‘oranje Loe’, had Paape nu de 
term ‘zwarte inquisitie Loe’ opgevangen. In de pers fungeerde deel 
9 als ‘toetssteen’. Het Koninkrijk zou in recensies ‘kritischer’ en ‘wel-
licht op negatiever toon’ worden besproken, maar hij vertrouwde 
erop dat de ‘aanvallen en de ongerechtvaardigde kritiek’ weer spoe-
dig plaats zouden maken voor ‘gerechtvaardigde eerbied en bewon-
dering’.2

Paapes verwachting werd binnen enkele jaren ingelost, maar 
nog niet bij deel 9. De Jong kreeg vooral kritiek op zijn sensatione-
le onthullingen over prins Hendrik, die een bastaardzoon verwekt 
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zou hebben bij een geheime minnares. Zijn versie van dit verhaal 
betekende postuum eerherstel voor de verguisde François van ’t 
Sant die als adjudant van koningin Wilhelmina voor en in de oorlog 
een verdachte rol had gespeeld. De Jongs versie van dit verhaal was 
doordesemd van zijn eigen – inmiddels welhaast spreekwoordelijke 
– aanhankelijkheid aan het koningshuis. Zoals blijkt uit deze en de 
volgende paragraaf, leidde dit ertoe dat de vereiste wetenschappe-
lijke objectiviteit van Het Koninkrijk in deze passages zowel in de 
redactionele fase voor publicatie als in de kritieken na verschijning, 
in het gedrang is gekomen. Vooral deze zaak heeft eraan bijgedragen 
dat De Jong de naam verwierf in Het Koninkrijk ‘Wilhelmina-we-
tenschap’ te bedrijven; hij zou erover hebben gewaakt dat Wilhelmi-
na er gunstiger vanaf kwam dan de rol die ze werkelijk had gespeeld.

De Jong toonde zich in zijn paragraaf over van ’t Sant zoals het 
publiek hem had leren kennen: hij had een voorliefde voor concrete 
verhalen – ook als die niet overmatig relevant of betrouwbaar zijn, 
hij had een hang naar onthullingen en scoops – ook al waren deze 
lang niet altijd onderbouwd volgens de eisen van het historisch vak-
manschap. Hij was bereid zijn principiële onafhankelijkheid tot op 
regeringsniveau te bevechten – ongeacht de positieve of negatieve 
publiciteit die dit teweegbracht, en hij volhardde in zijn eenmaal 
ingenomen standpunt – ook als dit ten koste ging van de vereiste 
genuanceerdheid van een historicus.

De vooroorlogse affaire-Van Vredenburch, waar het in dit geval 
om ging, leest als een politieke thriller over een dubieus dubbelspel 
vol misleiding en bedrog.3 De nabestaanden van de in december 
1927 overleden jhr. Carel van Vredenburch, de Nederlandse gezant 
in Brussel, werden nog voor diens teraardebestelling overrompeld 
door de geheime nieuwstijding van de Haagse hoofdcommissaris 
van politie Van ’t Sant, dat de overledene een maîtresse had gehad. 
Deze Elisabeth le Roi had gedreigd op de begrafenis te zullen ver-
schijnen met hun 3-jarig zoontje Henny aan de hand. Hij kreeg de 
familie zover dat ze het schandaal afkochten met 47.000 gulden 
zwijggeld. Van ’t Sant fungeerde als enige bemiddelaar in deze dis-
creet door hem afgeronde afpersingstransactie en zorgde dat moeder 
en zoon geruisloos het veld ruimden naar een onbekend ver oord, 
waarschijnlijk Nederlands-Indië. 

Na verloop van jaren kreeg de jongere broer van de overleden 
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gezant echter achterdocht of deze vrouw van lichte zeden werkelijk 
had bestaan. Hij klaagde Van ’t Sant aan wegens oplichting.4 Beide 
partijen waren niet gebaat bij ongewenste publiciteit en kwamen 
overeen dat een Ereraad achter gesloten deuren een bindend oordeel 
zou vellen over deze zaak. Tot verbazing van de familie Vredenburch 
kreeg Van ’t Sant eind 1934 echter geheel onverwacht op 47-jarige 
leeftijd eervol ontslag om vervolgens met directe ingang in dienst te 
treden als particulier secretaris van koningin Wilhelmina. Niet lang 
daarna vonniste het scheidsgerecht dat de oud-politiecommissaris 
formeel onschuldig was. De verdachte had ‘aannemelijk’ gemaakt 
dat ‘er kort voor en kort na de dood van de gezant Van Vredenburch 
te Brussel een blonde dame heeft bestaan’.5

De Ereraad droeg geen overtuigend bewijsmateriaal aan, en dat 
deed vermoeden dat Van ’t Sant de zaak destijds had opgelicht en 
was blijven oplichten. Medio 1935 lekte deze curieuze juridische pro-
cedure – ongetwijfeld niet toevallig – dan ook uit naar de media. 
Het Haags gerechtshof stelde – ondanks protesten van Wilhelmina 
achter de schermen – alsnog een strafrechtelijk vooronderzoek in. In 
dit drie jaar durende proces werd de verdachte Van ’t Sant liefst 36 
keer gehoord, maar de door hem gefingeerde moeder en bastaard-
zoon konden nergens ter wereld worden getraceerd. De zaak werd in 
1938 gesloten, met als gevolg dat Van ’t Sant verder niet strafrechte-
lijk werd vervolgd.6

Hij was de dans ten tweeden male ontsprongen, maar hij betaal-
de de prijs dat hij er zijn verdere leven van verdacht werd een oplich-
ter te zijn. Die reputatie werd nog eens gevoed door een eerdere ver-
dachte wending in zijn carrière die hem in opspraak had gebracht. 
In de Eerste Wereldoorlog zou hij smeergeld hebben aangenomen 
bij spionage voor de Engelsen. Boze tongen beweerden dat hij zijn 
statige villa ‘Windekind’ in Scheveningen in de jaren twintig van 
dit kapitaal had bekostigd.7 Zijn duistere gangen achtervolgden hem 
toen hij in het gevolg van de koningin naar Londen was gevlucht. 
Uit bezet gebied kwamen voortdurend berichten binnen dat Van ’t 
Sant een handlanger van de Sicherheitsdienst was. Er werden hem 
steeds meer functies ontnomen, tot Wilhelmina haar ‘Sandyman’ 
onder druk van de geallieerde leiders in 1944 ook als particulier se-
cretaris moest ontslaan.8

Uit vrees voor represailles keerde Van ’t Sant pas in 1952 terug 

2 6  t r o u w h a r t i g



694

d e e l  5 :  1 9 7 9 - 2 0 0 5

naar Nederland. Hij was diep gevallen, maar slaagde er tot ieders 
verbazing in opnieuw een exclusieve vertrouwensrol aan het hof te 
veroveren, ditmaal bij de volgende generatie Oranjes. In de afhande-
ling van de affaire-Hofmans fungeerde enerzijds hij als liaison en be-
middelaar tussen Juliana en Bernhard en anderzijds als adviseur van 
de onderzoekscommissie van Drie, die zich ‘intern’ door hem liet 
bijstaan. Het legde deze man, die wonderwel gedijde bij intriges die 
uitliepen in affaires, geen windeieren. Van ’t Sant werd per juni 1957 
aangesteld als particulier raadsadviseur van het Koninklijk Huis. Die 
functie was hem op het lijf geschreven en zou hij blijven vervullen 
tot hij in 1963 tachtig jaar werd.9

De Jong sprak in het kader van zijn vooronderzoek voor het 
Hoofdwerk in ieder geval twee keer uitgebreid met Van ’t Sant in 
diens kleine witte villa naast paleis Soestdijk. Hun eerste gesprek 
was op 25 juni 1956 en duurde de ‘ochtend en middag’. Het tweede 
was op 2 oktober en duurde ‘de hele dag’, staat in de kwartaalversla-
gen waarin De Jong het heeft over een ‘reeks’ gesprekken met Van ’t 
Sant die plaatsvonden na ‘machtiging van H.K.H. Prinses Wilhel-
mina’.10 Zijn gastheer onthulde de geschiedschrijver in het diepste 
geheim dat de bastaardzoon geen nakomeling van Carel van Vre-
denburch was geweest, maar door prins Hendrik was verwekt.11 De 
naam Henny was een verbastering van Hendrik naar wie hij was ver-
noemd. Van ’t Sant was in 1922 door Wilhelmina aangetrokken om 
er als een soort toeziend voogd op toe te zien dat de buitenechtelijke 
escapades van haar man uit de publiciteit bleven.12 De vertrouwens-
man was er op onnavolgbare wijze in geslaagd elk spoor dat naar 
prins Hendrik leidde, uit te wissen door de identiteit van Elisabeth 
le Roi en Henry tijdens zijn verhoren in de Ereraad en het tweede 
strafrechtelijke vervolgonderzoek opzettelijk te verdonkeremanen. 
Hij had er zijn ambtseed voor moeten schenden en had jarenlang 
valsheid in geschrifte gepleegd, maar tegenover De Jong liet hij zich 
er op voorstaan dat hij de eer van zijn meesteres had gered.13

De gerenommeerde historicus liet zich overtuigen door de on-
betrouwbare Van ’t Sant die snakte naar eerherstel. Hij geloofde dat 
moeder en zoon Le Roi werkelijk hadden bestaan, mogelijk zelfs nog 
steeds in leven waren. De Jong lijkt zich geen moment te hebben af-
gevraagd of Van ’t Sant het complete verhaal van de bastaardzoon, of 
hij nu door prins Hendrik of Van Vredenburch was verwekt, uit zijn 
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duim had gezogen teneinde het zwijggeld te eigen bate achterover 
te drukken. Op basis van het bronnenmateriaal kan geen uitsluit-
sel worden gegeven over feiten, interpretaties of overweging van De 
Jong. Interviews legde hij niet op bandrecorder vast en evenmin liet 
hij zijn uitgewerkte aantekeningen door Van ’t Sant ondertekenen. 
Er resteren slechts enkele losse uitspraken uit deze hoogst vertrou-
welijke gesprekken op zijn fiches.14

De Jong tekende dit verhaal van de buitenechtelijke escapades 
van prins Hendrik en het feit dat Wilhelmina hierom een scheiding 
had overwogen pas 23 jaar later op in deel 9. Hij had dit complexe 
verhaal met dubbele bodem in de paragraaf ‘Van ’t Sant’, die dertien 
bladzijden telt, in concept gereed in september 1978.15 Een deug-
delijke bronvermelding ontbrak.16 De Jong verwees slechts in één 
kale voetnoot zonder nadere toelichting naar zijn gesprek op 24 juni 
1956 met Van ’t Sant.17 De historicus trok diens gangen ook niet na 
voor zijn korte levensbeschrijving.18 Hij sprak wel met twee andere 
personen, die hem meedeelden wat Van ’t Sant hun had verteld.19 
Nergens is vastgelegd wat mevrouw Timmermans, die van 1920 tot 
1935 Van ’t Sants particuliere secretaresse was geweest, De Jong in 
1956 heeft verteld.20 De Jongs andere getuige, Gerbrandy, vertelde 
dat Elisabeth le Roi in 1945 aan Van ’t Sant had laten weten dat ze 
– zo nodig onder ede – bereid was te bevestigen dat ze f 47.000 had 
ontvangen.21 Merkwaardig genoeg kreeg De Jong geen argwaan toen 
deze Le Roi, naar wie het Openbaar Ministerie jarenlang vergeefs 
had gespeurd, in 1945 zowaar toch weer van zich liet horen.22

Het verbaast dan ook niet dat het conceptmanuscript over Van ’t 
Sant in het najaar van 1978 op felle kritiek stuitte bij de meelezers.23 
Men achtte zijn beweringen veel te zwak onderbouwd en weinig re-
levant. H.L.F.K. van Vredenburch, de zoon van de Brusselse gezant, 
kreeg ook inzage in het manuscript. Hij vond deze reconstructie zo 
‘ongerijmd en tegenstrijdig, duister en derhalve onopgehelderd’ dat 
het hem beter leek als De Jong de affaire van zijn vader hoogstens 
summier behandelde. Het was toch hoogst verdacht dat Van ’t Sant 
zijn stug volgehouden zwijgen tegenover Justitie en het scheidsge-
richt voor de oorlog wel had willen doorbreken tegenover een histo-
ricus? Op deze manier prolongeerde De Jongs tekst een halve eeuw 
verdachtmakingen jegens zijn vader en bezorgde hij Van ’t Sant, die 
in 1966 was overleden, postuum de rehabilitatie die de intrigant bij 
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leven had gearrangeerd. Terwijl het de taak van een historicus is om, 
waar mogelijk, uitsluitsel te bieden of op zijn minst misverstanden 
uit de weg ruimen, pookte De Jong het vuurtje in Het Koninkrijk 
nog eens op.

Zo keek De Jong er niet tegenaan: ‘Laat ik het bij algemeen-
heden, dan zal men dat interpreteren als een streven om bepaalde 
personen te beschermen. Ik zou hiermee aan wat mijn werk, naar 
ik hoop, als reputatie opgebouwd heeft, onherstelbare schade toe-
brengen’, schreef hij Van Vredenburch. Van ’t Sant had een ‘scheve 
schaats gereden en is daardoor in akelige omstandigheden terecht 
gekomen, maar ik beschouw hem als volstrekt betrouwbaar. Dat hij 
tweemaal meineed gepleegd heeft, doet daar niets aan af. […] Na-
tuurlijk is het Van ’t Sant blijven kwellen dat hij als een oplichter de 
geschiedenis in kon gaan: alleen daaruit valt te verklaren dat hij mij 
opening van zaken heeft gegeven, het daarbij aan mij overlatend wat 
ik met zijn mededelingen zou doen.’24 De Jong kondigde wel aan 
deze zaak in Het Koninkrijk meer als veronderstelling te belichten en 
minder als stellige geschiedschrijving.

Op 26 oktober 1978 kreeg De Jong een telefoontje van Herman 
de Ru, plaatsvervangend hoofddirecteur Rijksvoorlichtingsdienst 
(RVD), die namens de minister-president nadere toelichting vroeg op 
de paragraaf over Van ’t Sant. De auteur zei dat deze ‘openhartigheid’ 
in zijn geschiedschrijving nodig was om te kunnen verklaren waar-
om Van ’t Sant in Londen al in zo’n vroeg stadium door het verzet 
als verrader werd beschouwd en waarom Wilhelmina haar adjudant 
door dik en dun in bescherming was blijven nemen.25 Uiteraard was 
De Jong bereid deze passages desgevraagd met koningin Juliana en 
de minister-president te bespreken. Hij kondigde bij voorbaat aan 
geen inbreuk op zijn vrijheid als wetenschapper te dulden, maar te 
allen tijde bereid te zijn naar eigen inzicht verbeteringen en wegla-
tingen in zijn concepttekst aan te brengen. De Ru moest weten dat 
hij zijn regeringsopdracht onmiddellijk zou neerleggen als hem niet 
werd toegestaan te publiceren wat hij noodzakelijk achtte.26

Er volgde een gesprek met De Ru op 16 januari 1979, waarna 
De Jong een aantal details over het koninklijk paar schrapte die hij 
bij nader inzien minder relevant vond. Zijn gesprekspartner was er 
niet gerust op, want op 22 januari richtte minister-president Van Agt 
een brief aan De Jong met de vraag of het werkelijk nodig was zo 
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uitvoerig over prins Hendrik te schrijven. Hij wilde De Jong niet 
‘instrueren of op een onbetamelijke wijze beïnvloeden’, maar drong 
met klem aan op consideratie voor het koningshuis. De druk werd 
nog eens opgevoerd door drie ministers van Staat, Piet de Jong, Wil-
lem Drees sr. en Eelco van Kleffens, die De Jong stuk voor stuk lie-
ten weten dat publicatie over privéaangelegenheden van het Oran-
jehuis niet gepast zou zijn. Details over een buitenechtelijk kind en 
een dreigende scheiding tussen Wilhelmina en Hendrik brachten 
het koningshuis per saldo meer schade toe dan het aan waardevolle 
geschiedschrijving opleverde. De Jong zei later dat die laatste twee 
hem ‘toch echt met hel en verdoemenis dreigden, als dit zou worden 
gepubliceerd’.27

De leden van de begeleidingscommissie twijfelden in de verga-
dering van 30 januari 1979 niet zozeer aan de historische relevantie 
van de concepttekst, maar aan de omstreden figuur Van ’t Sant als 
bron. Van Winter, Paape en Van der Leeuw konden zich erin vinden 
het te laten bij de constatering dat diens slechte reputatie klaarblij-
kelijk rectificatie verdiende. Klein, Sijes en Manning bleven diens 
betrouwbaarheid in twijfel trekken. Inkorting was nodig, en als De 
Jong daar niet voor voelde, dan was uitbreiding gewenst om de no-
dige achtergronden en verdieping te bieden. Brugmans vond dat het 
hele verhaal in tien regels diende te worden afgedaan. Het bastaard-
kind kon worden genoemd, maar een privézaak als echtscheiding 
diende in een regeringspublicatie achterwege te blijven. Hij vreesde 
politieke implicaties.28

De Jong was er ‘volkomen van overtuigd dat de essentie juist is 
weergegeven’. Van ’t Sant was geen leugenaar, maar iemand die de 
positie van Wilhelmina zo effectief mogelijk had willen bescher-
men, en dat was te prijzen aan de man. Bovendien bracht De Jong 
met zijn tekst het functioneren van de monarchie op geen enkel 
manier in het geding. Met een verwijzing naar Truman – ‘I’ll cross 
that bridge when I get to it’ – liet hij in het midden wat hij uitein-
delijk zou vermelden over het privéleven van het koninklijk paar. 
Hij toonde zich wel bereid een extra zin op te nemen: ‘Geven wij 
de ons bekende gegevens naar beste weten weer, dan willen wij er-
kennen dat zij geen antwoord bieden op alle vragen welke men zou 
kunnen stellen.’ Als voorbereiding op zijn gesprek met Van Agt en 
mogelijk minister Pais van Onderwijs, hechtte hij eraan nauwkeu-

2 6  t r o u w h a r t i g



698

d e e l  5 :  1 9 7 9 - 2 0 0 5

rig te weten in welke mate hij zou worden gesteund. Hij verzocht 
de voorzitter om stemming over zijn tekst, de enige keer dat dit in 
de begeleidingscommissie gebeurde. Er was slechts één tegenstem, 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid die van Brugmans. 
Voorzitter Manning vatte samen dat niemand De Jong had gevraagd 
‘essentialia’ weg te laten en poogde de gelederen te sluiten. De tekst 
kon ‘uit historisch-wetenschappelijke overweging […] zo en nu ge-
publiceerd’ worden.29 Inhoudelijke argumenten liet hij achterwege 
bij deze louter procedurele slotsom.

De Jong stuurde Van Agt op 5 februari 1979 de tekstversie die 
hij voornemens was te publiceren. In hun bespreking op 29 maart 
bepleitte de premier opnieuw bepaalde privézaken van het konings-
huis buiten beschouwing te laten. De media zouden de escapades 
van prins Hendrik als ‘vrijbrief ’ kunnen beschouwen om over de le-
venswandel van prins Bernhard te berichten. Pais had Van Agt laten 
weten niet op wijzigingen in de tekst te willen aandringen, maar de 
premier wilde nadrukkelijk de reactie van Juliana laten meewegen 
in zijn definitieve besluit over deze paragraaf. Hij overwoog de tekst 
in de ministerraad te bespreken waarbij hij zich het recht van veto 
voorbehield wegens zijn staatkundige eindverantwoordelijkheid 
voor het koningshuis.

De Jong had voorzitter Manning van het RIOD-bestuur de avond 
tevoren telefonisch laten weten dat hij onverzettelijk zou reageren als 
Van Agt zou dreigen hem inhoudelijk de mond te snoeren. In zijn 
gesprek gaf hij de premier dan ook klip-en-klaar te verstaan dat hij 
in deze ‘extreme situatie’ de publicatie van deel 9, die al in de pers 
was aangekondigd, resoluut zou staken. Hij zou bekendmaken dat 
de regering geen staatkundige verantwoordelijkheid wilde dragen 
voor de publicatie van enkele gegevens over het Koninklijk Huis. 
De Jong voorzag ‘grote deining’; Kamervragen zouden niet uitblij-
ven. Overigens schatte hij in dat de zaak-Van Vredenburch ‘in pers-
kringen’ veel minder aandacht zou krijgen als zijn paragraaf gewoon 
werd gepubliceerd.30 De demarcatielijn was getrokken.

Vervolgens sprak hij op 25 mei met Juliana. De koningin was 
goed voorbereid dat ze De Jong staatkundig niets kon verbieden, 
maar niettemin stevige invloed kon uitoefenen. Ze drong er niet 
direct op aan zonder meer onjuiste en onnodige uitweidingen over 
het privéleven van haar ouders achterwege te laten, maar claimde als 
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enige dochter de positie van getuige-deskundige bij uitstek over haar 
ouders waardoor ze aanzienlijk beter was ingevoerd dan een figuur 
als Van ’t Sant. Het kan niet anders dan dat zij verbolgen moet zijn 
geweest dat Van ’t Sant, die nota bene van 1957 tot 1963 opnieuw in 
dienst van het hof was getreden, De Jong in 1956 zo vergaand had 
geïnformeerd over geheimen van haar ouders, terwijl haar moeder 
nog leefde. Ze kon De Jong verzekeren dat het huwelijk van haar ou-
ders ‘de laatste jaren uitgesproken goed’ was geweest. De historicus 
beloofde al haar punten te zullen heroverwegen. Na nog een twee-
tal telefoongesprekken kwam hij tot vijf ‘zakelijke verbeteringen’ op 
‘ondergeschikte punten’.31

De uitkomst van de zware kritiek op zijn paragraaf Van ’t Sant 
was dat De Jong in zijn definitieve, maar bijgestelde tekst wel dege-
lijk concessies had gedaan na alle zware kritiek. Er restten nog slechts 
enkele zinnen over de echtscheiding die Wilhelmina zou hebben 
overwogen. Zij was teruggedeinsd voor de klemmende waarschu-
wing van de ministers dat dit een ‘zware slag zou toebrengen aan de 
positie van het Oranjehuis en dus, zo zagen zij het, aan het gehele 
staatsbestel’. Een paar regels verder valt te lezen dat het huwelijk ‘na 
enige tijd […] weer een harmonische basis kreeg’.32 

De Jong informeerde zijn bestuur de dag voor de persconferentie 
in Nieuwspoort op 12 oktober 1979 ‘zeer tot zijn spijt’ dat de direc-
teur van de RVD, Gijs van der Wiel, journalisten had verteld dat de 
minister-president tegenstander was geweest van integrale publicatie 
van de bewuste paragraaf. Van Agt had dus geanticipeerd op zijn 
staatkundige verantwoordelijkheid door de volksvertegenwoordi-
ging zijn reserves over deze dertien bladzijden tevoren kenbaar te 
maken. De Jong kondigde alvast aan de pers uitsluitend te zullen 
meedelen dat hij de conceptteksten tijdig had overlegd aan de mi-
nister-president en de koningin. Alle betrokkenen hadden hun po-
sitie in de redactionele procedure correct ingenomen en maximale 
invloed uitgeoefend zonder hun boekje te buiten te gaan. De Jong 
had grote weerstand getrotseerd van ingewijden, meelezers en ver-
antwoordelijke politici, en was voorbereid op een storm van kritiek 
in de media.33
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vAn ’t SAnt ná

Dat prins Hendrik een buitenechtelijk kind had gehad, baarde kort-
stondig opzien, maar de kritiek op De Jongs betrouwbaarheid als ge-
schiedschrijver bleef aanhouden. De altijd scherpe Piet Grijs klaagde 
in Vrij Nederland: ‘Er zijn twee mogelijkheden. Of De Jong weet 
meer dan hij opschrijft, en dan is hij een slecht historicus, of De Jong 
weet niet meer dan hij opschrijft en dan is hij een slecht detective.’ 
Jan Rogier wond zich in zijn laatste recensie van Het Koninkrijk voor 
de laatste keer op over De Jongs ‘zonderling staaltje van goedgelovig-
heid en onwetenschappelijkheid’. De Arnhemse Courant schreef dat 
de beide zaken weliswaar ‘niets met elkaar te maken [hadden], maar 
iedereen herinnert zich de slordigheden van de geschiedschrijver’ in 
de affaire-Aantjes.34 

De rechtse pers bleef niet achter. Telegraaf-chef B. Lulofs en 
coauteur Kok fulmineerden dat in deze ‘keukenmeidenroman’ 
toch vooral ‘kletskoek’ en ‘goedkope sensatiezucht [stond die] de 
geschiedschrijver van Het Koninkrijk onwaardig’ was.35 Nog geen 
twee weken later achterhaalde hun verslaggever Jos Hagers dat prins 
Hendrik een langdurige verhouding had gehad met de in Den Haag 
wonende Mien Abbo-Wenneker. Haar in 1918 verwekte voorkind, 
Albrecht Willem (‘Pim’), was gewettigd door luitenant J.D. Lier. Hij 
was met de weduwe getrouwd in ruil voor financiële compensatie.36 
Hendrik fourneerde een ton voor het kind en onderhield het echt-
paar Lier-Wenneker met een maandgeld van duizend gulden. Van ’t 
Sant had later uit onderhandeld dat deze betaling kon worden ge-
halveerd. 

De bastaardzoon in kwestie, een bijna gepensioneerde jurist, 
herinnerde zich dat prins Hendrik vroeger wel eens bij zijn moeder 
thuiskwam. Hij had zijn vader als jongetje ook eens bezocht op zijn 
werkkamer van het Rode Kruis waarvan de prins voorzitter was. Het 
speurwerk van De Telegraaf maakte duidelijk dat de promiscue le-
venswandel van de prins niet zo geheim was geweest als Van ’t Sant 
wel had gesuggereerd. Ze haalden met hun onderzoeksjournalistiek 
meer boven water dan de historicus De Jong in jaren. Pim Lier be-
stond ten minste werkelijk, en dat kon van De Jongs ‘Henny’ nog 
altijd niet worden gezegd.

Conferencier Wim Kan grapte op zijn oudejaarsconference over 
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de manier waarop De Jong dat jaar in het nieuws was gekomen met 
Aantjes, Luns en de bastaardzoon van prins Hendrik: ‘Dat is geen 
geschiedenis meer schrijven, dat is je bureau opruimen!’37 De Jong 
bleef stoïcijns. Een van de briefschrijvers vond dat hij het konings-
huis beschimpte en De Jong meldde droogjes dat zo langzamerhand 
toch wel duidelijk was dat ‘ik aanhanger ben van het Huis van Oran-
je’. Hij verzekerde een andere lezer dat ‘op een uitzondering na [De 
Jong doelde op De Telegraaf, maar de kritiek was breed te beluisteren 
in de pers] de gehele Nederlandse dagbladpers mijn beleid in deze 
moeilijke aangelegenheid [heeft] goedgekeurd’.38

Ook ingewijden roerden zich. Oud-diplomaat J.G. de Beus en de 
oud-premiers Willem Drees en Piet de Jong meldden dat zij stevige 
druk hadden uitgeoefend op De Jongs paragraaf over Van ’t Sant. 
Een halfjaar later deden C.J. Warners en A.H.J. Lovink hun duit in 
het zakje. Premier Gerbrandy had hun destijds als rijksambtenaar 
in Londen gevraagd een geheim rapport over Van ’t Sant samen te 
stellen. Ze richtten op 7 april 1989 een brief tot Van Agt met een 
afschrift aan De Jong. De historicus had lang niet alle bronnen ge-
raadpleegd; zijzelf waren evenmin door hem geïnterviewd. Hun 
Londense rapport werd in Het Koninkrijk in strijd met de feiten 
weergegeven in passages die wemelden van ‘insinuaties’ en ‘vooroor-
deel’. De Jong confronteerde hen per brief met hun eigen twijfel-
achtige bronnengebruik. Ze hadden in hun verhoor van 16 februari 
1950 voor de Parlementaire Enquêtecommissie ‘onder ede’ verklaard 
dat de ‘beschuldigingen die ze aan het adres van Van ’t Sant hadden 
geuit, gebaseerd [waren] op mededelingen uit de derde hand’.39

Ook Den Doolaard verwonderde er zich in nrc Handelsblad 
over dat De Jong ‘het besmeurde blazoen van de dubieuze figuur 
Van ’t Sant zoveel mogelijk’ schoon trachtte te poetsen. In het najaar 
van 1980 maakte zijn oud-Radio Oranje-collega in een polemisch 
pamflet korte metten met de ‘legendevorming’ over de ‘innemende 
sprookjesverteller [die] zijn leugens met een meineed bekrachtig-
de’.40 ‘’s rijks geschiedschrijver’, zoals hij De Jong in zijn schotschrift 
een tiental keren aanduidde, had zich het ‘troebele Santjong-verhaal’ 
– die aanduiding ontleende hij aan Van Kleffens – op de mouw laten 
spelden door de voortreffelijke causeur Van ’t Sant die Den Dool-
aard in Londen wat al ‘te slijmerig en te vleierig’ had bevonden, en 
daarin was hij toch zowaar de enige niet geweest.41 Op grond van 
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eigen onderzoek maakte hij aannemelijk dat elke twijfel over de 
zaak-Van Vredenburch wordt weggenomen als er simpelweg van uit 
wordt gegaan dat Elisabeth le Roi nooit had bestaan. Hij verweet 
De Jong in zijn historische reconstructie à la Van ’t Sant over tal van 
hiaten en tegenstrijdigheden te struikelen waardoor Gerbrandy en 
Wilhelmina in een vreemd daglicht kwamen te staan.42 

Zijn oordeel loog er niet om: ‘Dr. De Jongs gewoon gezond ver-
stand, en zijn kennis van historische methoden, hadden hem moeten 
waarschuwen dat hij, geheel afgezien van de al of niet betrouwbaar-
heid van Van ’t Sant als getuige, door de publicatie van het Sant-
jong-verhaal zijn door hard en degelijk werken terecht verworven 
reputatie van betrouwbaar historicus op het spel zette.’ De paragraaf 
over Van ’t Sant stak af als ‘wrak getimmerte’ bij de meeste andere 
hoofdstukken in deel 9 die ‘in hun doorwrochtheid […] op massie-
ve eikenhouten meubels’ lijken. De ‘piëtistische uitbeelding van de 
figuur van Van ’t Sant’ stond in schril contrast met de sentimentslui-
ers en rookgordijnen die De Jong in zijn seriewerk juist altijd had 
weggenomen. De Jong had zijn ‘even boud als riskant voornemen’ 
uit het voorwoord van het eerste deel om ‘geen enkel falen met de 
mantel der liefde’ te bedekken, verloochend. Den Doolaard conclu-
deerde dat De Jong zijn ‘betrouwbaarheid als geschiedschrijver over 
de periode 1940-’45 stevig’ had gevestigd, maar dat zijn paragraaf 
over Van ’t Sant het predicaat ‘wetenschappelijk verantwoorde ge-
schiedschrijving’ moest worden onthouden.43

Den Doolaard was zeker van zijn zaak en daagde De Jong uit 
op zijn pamflet te reageren. Hun korte briefwisseling maakt dui-
delijk dat De Jong inhoudelijk niet wenste te reageren, maar hem 
wel kon verzekeren dat Van ’t Sant het zwijggeld niet zelf had ge-
houden. Diens ‘valse verklaring’ diende een ‘hoger doel waar akeli-
ge moeilijkheden’ uit waren voortgevloeid. Den Doolaards onjuiste 
uitgangspunt van oplichting leidde tot ‘allemaal karakteriseringen 
jouwerzijds die in de sfeer van veronderstellingen liggen die ik vol-
strekt afwijs. Je toont mijns inziens een betreurenswaardig gebrek 
aan voorstellingsvermogen door niet in te zien dat iemand in een 
bepaalde noodsituatie een handelwijze kan volgen die in strijd is met 
de wet zonder dat men daaruit conclusies mag trekken met betrek-
king tot het karakter van betrokkene.’44 

Den Doolaard antwoordde dat een debat over ‘noodsituatie 
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versus oplichting’ geen zin had, zolang De Jong in Van ’t Sants be-
trouwbaarheid geloofde en hijzelf niet. ‘Over geloof valt evenmin 
te twisten als over smaak.’ Het ergerde hem dat De Jong hem op 
de persconferentie van deel 10a publiekelijk had afgepoeierd door 
te beweren dat zijn typering van Van ’t Sant als ‘meinedig fantast 
te dwaas is om los te lopen’. Dat was ‘een zeer onbehoorlijke op-
merking […] van iemand van jouw leeftijd en eruditie. Het is bo-
vendien geen tegen-opmerking maar een kreet.’ Gepikeerd schreef 
De Jong in de kantlijn: ‘was een argumentatie bij’. Hij verweet Den 
Doolaard dat hij helaas op ‘losse gronden een voor prinses Juliana 
pijnlijke zaak [opnieuw had] opgerakeld die na alle deining bij de 
publicatie van deel 9 uit de publieke aandacht was verdwenen’. Ver-
bouwereerd schreef Den Doolaard terug: ‘Wie is er begonnen, jij 
of ik?’ Maar De Jong vond dat hij ‘als historicus gedwongen was, 
openheid van zaken te geven – voor jou was er m.i. geen enkele ver-
gelijkbare noodzaak om je relaas te publiceren’.45 Na deze onderlinge 
verwijten was wat De Jong betreft de discussie gesloten.

De Tijd constateerde dat De Jong niet serieus op de verwijten 
in dit ‘zinnige geschrift’ inging. Dertig jaar later stelde de journalist 
Harry van Wijnen vast dat Den Doolaard de ‘eer van de journalis-
tiek hoog [had] gehouden’. Een gepokt en gemazeld historicus ba-
seert zich niet exclusief op een hoogst eenzijdige bron. De Jong had 
nota bene 23 jaar lang gezwegen over deze bastaardzoon van prins 
Hendrik. Van Wijnen had vier jaar lang tevergeefs schriftelijke po-
gingen gedaan om meer achtergronden bij De Jong los te peuteren, 
en betreurde dat hij steeds nul op het rekest had gekregen.46

Kort na het pamflet van Den Doolaard wijdden Gerard Mul-
der en Hugo Arlman in Vrij Nederland een serie artikelen aan prins 
Hendrik. Zij opperden dat Alice van Hemert misschien de onbe-
kende Elisabeth le Roi was, om vervolgens meteen te concludeerden 
dat hun suggestie geen stand hield. Twee decennia later publiceerde 
Cees Fasseur zijn tweedelige Wilhelmina-biografie. Zou deze ge-
vestigde historicus misschien nieuw licht kunnen werpen op Van ’t 
Sants betrokkenheid in de zaak-Vredenburch? Fasseur genoot im-
mers het unieke voorrecht dat hij zonder enige beperking vooraf het 
Koninklijk Huisarchief had mogen raadplegen. 

De biograaf is de vrouwengeschiedenissen rond prins Hendrik 
niet uit de weg gegaan. Behalve de hierboven genoemde bastaard-
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zoon Albrecht Lier uit 1918, besprak hij Julia Keller die ook een 
vorstelijke vergoeding voor de opvoeding van haar begin 1922 gebo-
ren zoon, wederom een bastaardzoon van Hendrik, had weten af te 
dwingen. Sinds die tijd had Wilhelmina haar vertrouwensman Van 
’t Sant ingeschakeld om de promiscue levenswandel van haar man 
te dekken.47 Diens tussenkomst was nodig om in totaal drie gewe-
zen maîtresses van Hendrik maandelijkse betalingen te verstrekken, 
bedragen die Wilhelmina heimelijk betaalde uit haar eigen midde-
len. Het (mogelijk, maar waarschijnlijk niet) op 19 december 1924 in 
Parijs geboren zoontje Henry le Roi zou dan de derde op rij kunnen 
zijn geweest, maar uitsluitsel kon hij niet bieden.48

Fasseur stuitte in de collectie Ruijs de Beerenbrouck in het Na-
tionaal Archief op een briefje van Van ’t Sant die er geen bezwaar 
tegen had als de oud-minister-president zijn beide medeleden van 
de Ereraad informeerde over het feit dat hij gewoon was geweest 
‘zeer belangrijke vertrouwenszaken’ voor de prins te regelen.49 De 
Jong maakte in Het Koninkrijk geen melding van deze bron. In 1957 
had hij ook alleen maar inzage gehad in het ‘Geheim archief 1939, 
1940-1946’ en het ‘Londens Archief ’ van het Kabinet der Koningin, 
dus hij kon evenmin weet hebben gehad van een ander door Fasseur 
aangehaald briefje dat Wilhelmina in maart 1937 schreef aan Beelae-
rts van Blokland, de vicepresident van de Raad van State. Voordat 
hij als getuige door de Ereraad zou worden gehoord, moest hij weten 
dat de ‘bekende feiten [in de zaak-Van Vredenburch] niet in allen 
deele kloppen’. Van ’t Sant had zich geen geld toegeëigend voor de 
prins of voor zichzelf. ‘Ik heb alles betaald’, verzekerde Wilhelmina 
hem.50 De koningin was dus niet ‘te gierig’ geweest om alimenta-
tie voor het kind van haar man te betalen, zoals Jan Rogier in 1980 
speculeerde.51 Uit haar briefje blijkt echter niet of de koningin wist 
of veronderstelde dat Elisabeth le Roi behoorde tot het exclusieve 
gezelschap van deze drie dames die zij financieel ondersteunde.

Fasseur meende dat het onmogelijk lijkt ‘precies te achterhalen 
in hoeverre Van ’t Sant tegenover De Jong de waarheid sprak en in 
hoever hij loog’, al is er veel dat erop wijst dat ‘Hendrik op een of 
andere wijze in de zaak-Van Vredenburch gemengd was’. Alle getui-
gen waren overleden en relevante archieven waren verloren gegaan.52 
Dit genuanceerde en afgewogen standpunt van een historicus die in 
2001 al zijn bronnen overzag, staat haaks op De Jongs gebod in 1979 
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dat de lezer hem in deze zaak dient te volgen over wat er ‘in werke-
lijkheid gebeurd’ was, omdat ‘wij […] geen reden [zien] te twijfelen 
aan de wezenlijke juistheid van hetgeen Gerbrandy en Van ’t Sant 
ons verteld hebben, en zulks vooral daarom niet omdat hun over-
eenstemmend relaas naar ons oordeel de enige constructie vormt die 
de kern van wat in deze zaak geschied is, begrijpelijk maakt’.53 

Fasseur veronderstelt dat De Jong louter een ‘ontvankelijk luiste-
raar’ was geweest, die zich nietsvermoedend ‘had laten beetnemen’ 
door Van ’t Sant die ‘hem erin [had] laten lopen’.54 Dat wringt. Er 
mag toch van worden uitgegaan dat De Jong als professioneel his-
toricus wist dat hij niet blind kon varen op de hoogst verdachte ge-
tuigenis van belanghebbende Van ’t Sant die hij ook nog eens als 
(ogenschijnlijk) enige bron opvoert. Bovendien trotseerde De Jong 
de overweldigende kritiek van goed ingewijde politici, ambtenaren, 
journalisten en historici welvoorbereid. Hoe kan zijn welhaast onna-
volgbare eigenzinnige opstelling in deze complexe zaak-Van ’t Sant 
worden begrepen?

‘wilhelminA-wetenSchAP’

De Jong had in de begeleidingscommissie van 30 januari 1979 aan-
gegeven dat hij zijn paragraaf Van ’t Sant had gebaseerd op ‘langdu-
rige gesprekken’ met onder meer Wilhelmina zelf.55 Daarmee kan 
hij alleen de drie gesprekken hebben bedoeld die hij in februari en 
maart 1956 onder vier ogen had gevoerd met de 77-jarige prinses. 
Mogelijk is ze toen uit de school geklapt over geheime affaires van 
haar man. Als ze werkelijk op eigen initiatief tegen De Jong zou heb-
ben uitgeweid over de affaire-Van Vredenburch, zou dat onder de 
nadrukkelijke voorwaarde moeten zijn geweest dat hij hier geen no-
titie van zou maken en plechtig zou beloven haar nimmer als getuige 
op te voeren. Daarmee zou ze de historicus in 1956 – net als Van ’t 
Sant in 1922 – hebben gecommitteerd aan een ‘hoger doel’, zoals De 
Jong dit naar Den Doolaard had genoemd, ditmaal echter niet om 
bij leven te blijven verhullen, maar om postuum openbaren moge-
lijk te maken.56 Dat moet De Jong duidelijk zijn geworden toen hij 
drie maanden later minstens twee langdurig gesprekken voerde met 
Van ’t Sant, die hij wel als bron mocht opvoeren. 
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Deze hypothese maakt De Jong deelgenoot van een verborgen 
waarheid, die hij als historicus aan de vergetelheid zou kunnen 
ontrukken op een moment dat dit Wilhelmina na haar dood geen 
schade meer kon berokkenen én op een manier waarop zij als bron 
buiten beschouwing zou blijven. Deze uiterst speculatieve verklaring 
dat De Jong de historische waarheid heeft gediend zonder dat hij 
zijn tweede bron naast Van ’t Sant heeft geopenbaard, is op zijn best 
plausibel, maar onbewijsbaar en bovenal ongewenst, omdat het de 
oorlogskoningin opzadelt met de smet weet te hebben gehad van 
Van ’t Sants onoorbare praktijken.57 De zaak lag uiterst precair. In 
het geval Wilhelmina bij leven direct in verband was gebracht met 
malversaties en misleiding – Van ’t Sant offerde immers zijn reputa-
tie om haar betrokkenheid te maskeren – in de affaire-Van Vreden-
burch, dan was ook zij strafrechtelijk verdacht en strafbaar geweest 
wegens medeplichtigheid aan misleiding.58 

Het zal niet toevallig zijn geweest dat Jan Rogier aanleiding had 
gezien de rijksgeschiedschrijver ervan te betichten dat hij het niet 
had ‘kunnen opbrengen de koningin zelf te vragen om bevestiging 
van Van ’t Sants verhaal’. De Jongs criticus deinsde niet terug voor 
althans de gedachte. Had De Jong dat werkelijk gedaan, dan was 
zijn verworven vertrouwenspositie aan het hof onherstelbaar be-
schadigd geraakt, zeker als hij er ruchtbaarheid aan had gegeven. De 
Jong beschermde de weduwe van prins Hendrik, net als Van ’t Sant, 
staatsrechtelijk door elke veronderstelling te torpederen dat zij als 
geheime bron of opdrachtgever zou kunnen hebben gediend om de 
schande van buitenechtelijke kinderen buiten de deur te houden.59 
Dat kan verklaren waarom De Jong zich in zijn tekst in duizend 
bochten wrong om Van ’t Sant als enige getuige – en dan ook nog 
eens uiterst gebrekkig en dus niet overtuigend – op te voeren.

Dit zou ook De Jongs mysterieuze uitspraak begrijpelijk maken 
die Max Pam in 1985 optekende: als Wilhelmina ‘daarboven in staat 
is deel 9 te lezen, dan kan het haar in ieder geval een troost zijn 
dat de historicus, evenals zij zelf, overtuigd is van de wezenlijke be-
trouwbaarheid van Van ’t Sant’.60 Dit citaat kan begrepen worden als 
waren Van ’t Sant, Wilhelmina en De Jong gedrieën commissioners in 
crime. De anders altijd zo cerebraal ingestelde historicus was in 1976 
tegenover Bibeb niet minder geheimzinnig geweest. Hij had tijdens 
het bijwonen van de bijzetting van Wilhelmina in het praalgraf in 
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Delft in 1962 nadrukkelijk gevoeld dat zij hem voorhield dat ‘ik eer-
lijk en billijk over haar zou schrijven’. ‘Schrijf in mijn geest’ was het 
‘signaal’ dat De Jong vanuit de ‘witte kist’ had horen opklinken.61

Deze spirituele uitspraken kunnen niet wegnemen dat De Jong 
zich in zijn paragraaf over Van ’t Sant als wetenschappelijk histori-
cus heeft vergaloppeerd. Zijn ondoorzichtige gebruik van bronnen 
tast de kwaliteit van deze dertien bladzijden geschiedschrijving in 
Het Koninkrijk aan. De Jong heeft zich de strijdbare oer-Hollandse 
koningin te veel toegeëigend als belangrijkste figuur van zijn levens-
werk en haar geheel afgeschermd van haar mogelijk verdachte prak-
tijken.62 De bijdrage van de orangist De Jong aan het wetenschappe-
lijk onderbouwde beeld van Wilhelmina heeft nooit losgestaan van 
zijn overtuiging dat haar betekenis als samenbindend element in een 
constitutionele democratie zowel tijdens als na de oorlog van on-
schatbare waarde is geweest. Ook op dit punt achtte De Jong weten-
schappelijke transparantie ondergeschikt aan de morele boodschap 
die hij uitdroeg.

Parlementair historicus van Wijnen heeft De Jongs uitgebreide 
en in de tijd breed uitgesmeerde behandeling van de oorlogskonin-
gin als ‘Wilhelmina-wetenschap’ betiteld. De ‘strategische kwaliteit 
van De Jongs Wilhelmina-‘biografie’ had eruit bestaan dat de lezer 
‘stukjes bij beetjes, soms druppelsgewijs’ onthullend nieuws over de 
koningin kreeg voorgeschoteld. In zijn lezing over de Parlementai-
re Enquêtecommissie uit oktober 1958 had De Jong slechts aange-
kondigd dat hij ‘zonder enige restrictie’ met Wilhelmina had mogen 
spreken.63 De immer dienstbare historicus had in het vooruitzicht 
gesteld dat uit dit ‘Koninklijk vertrouwen’ slechts één verplichting 
voortkwam: ‘naar waarheid opening van zaken te geven’.64 Na zijn 
beknopte uitspraken in De Bezetting had De Jong in zijn kNaW-le-
zing van februari 1966 voor het eerst de dominante rol onthuld die 
de koningin vooral in de eerste paar maanden in het Londense rege-
ringsbeleid had gespeeld. 

De Jong portretteerde de vorstin uitgebreid in het tweede deel 
van zijn Koninkrijk. In deel 9 ontvouwde hij haar vergaande invloed 
als oorlogskoningin op het regeringsbeleid in Londen tot in alle 
detail. In het slotdeel 12 verraste hij nog eens met de bewering dat 
Wilhelmina in 1946 veel positiever over de Indonesische vicepremier 
Sutan Sharir was gaan denken nadat ze zijn gedenkschriften over 
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zijn gevangenschap in Boven-Digoel had gelezen. De Jong beweer-
de dat zij het toenmalige akkoord van Linggadjati met de Republik 
Indonesia in 1947, waarbij Sharir en gouverneur-generaal Van Mook 
betrokken waren geweest, ruimhartig had gesteund.65 Indië-kenner 
Pieter Drooglever tikte hem op de vingers. De vorstin was in haar 
koloniale visie niet naar links opgeschoven en toch heus meer verzot 
gebleven op generaal Van Heutsz dan op Sharir. De Jong nam diens 
correctie in deel 13 over.66

Volgens Van Wijnen had de historicus zijn exclusieve bron uit-
gebuit door steeds lang te wachten met publicatie en ook dan nog 
te verzaken zijn tekst te voorzien van een deugdelijke en traceerba-
re bronvermelding. De Jong hield dankzij ‘zijn goed afgeschermd 
bronnenmonopolisme [de] geschiedwetenschappelijke concurrentie 
ruim dertig jaar – een hele generatie lang – buiten zijn erf. Wat een 
incompensabel verlies was voor de geschiedwetenschap [te eniger 
tijd moesten historici toch ook inzage in de papieren krijgen] was 
het geschiedschrijversfortuin van De Jong geworden.’67

Eind november 1958 had De Jong het Londense deel van het ar-
chief van het Kabinet der Koningin aan de Prinsessegracht in Den 
Haag mogen inzien.68 Volgens Van Wijnen had Wilhelmina daarna 
‘de rampzalige aandrift’ gekregen ‘haar papieren te laten vernieti-
gen’, hoewel hij niet verantwoordde hoe hij dit wist.69 De Jong be-
schikte dus over materiaal dat ‘nooit iemand had mogen zien en dat 
nooit iemand meer heeft kunnen raadplegen’ en verantwoordde ook 
nergens welk fysiek gebruik hij van dat archief had gemaakt. Daar-
om hoopte Van Wijnen dat de aantekeningen van De Jong voor het 
nageslacht bewaard zouden blijven.70 ‘In een geval als dit waarin de 
geschiedschrijver zelf geschiedbron is geworden, is zoveel generosi-
teit niet meer dan een maatschappelijke plicht.’71 De Jong zelf sprak 
van ‘stapels buitengewoon interessante stukken’ waarvan hij ‘op 
grote schaal aantekeningen’ had gemaakt. Hij moet zijn persoon-
lijke aantekeningen over deze bronnen hebben vernietigd, meent 
Van Wijnen, want ze zijn nergens te traceren.72 Later relativeerde 
Wilhelmina-biograaf Cees Fasseur overigens dat men zich van deze 
geheime informatie niet te veel moet voorstellen. De archiefstukken 
zijn inmiddels overgedragen aan het Nationaal Archief en raadpleeg-
baar.73 

RIOD-medewerker David Barnouw vroeg De Jong in 1992 of hij 
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de drie gesprekken in een themanummer van het Jaarboek van het In-
stituut voor Oorlogsdocumentatie mocht opnemen, zoals in 1989 ook 
al eens was gebeurd met zijn gesprek met mevrouw Seyss-Inquart.74 
De Jong gaf zijn trofee veertig jaar na dato echter niet zomaar uit 
handen en nam ze liever integraal op in zijn Herinneringen ii.75  
Zijn zoon Thijs en Lideke Heuwekemeijer waarschuwden dat de 
prinses had gezegd dat hun gesprek alleen voor zijn ‘oren bestemd’ 
was.76 Zonder haar uitdrukkelijke toestemming mocht niet aan hun 
gesprekken worden gerefereerd, en zij had zijn uitgewerkte aanteke-
ningen ook nimmer geautoriseerd.77 De Jong wist voor zichzelf dat 
hij werkelijk vertrouwelijke informatie toch niet op papier had gezet 
en zag geen reden waarom de eigen woorden van Wilhelmina niet 
postuum gepubliceerd zouden mogen worden. 

Van Wijnen was kritisch over De Jongs arbitrair bronnenge-
bruik, maar uiteindelijk positief over zijn rijke en ‘voldragen con-
stitutionele biografie van de koningin in ballingschap’, al vergt het 
‘enige zelfwerkzaamheid om de fragmenten over Wilhelmina in de 
talrijke delen van het verzameld werk bijeen te lezen (want De Jong 
heeft er zo ongeveer een bouwplaat van gemaakt)’.78 Daarmee gaf hij 
een veelgehoorde mening van historici en journalisten weer. Harry 
Paape vond haar portret vanwege haar nogal vage denkbeelden over 
vernieuwing ‘niet alleen noodzakelijk, maar ook afgewogen’.79 Den 
Doolaard prees het ‘scherp licht’ dat De Jong op de oorlogskonin-
gin wierp, vooral de manier waarop hij wist te relativeren dat haar 
‘heldenvolk’ helemaal nooit heeft bestaan.80 Bank schreef waarde-
rend dat De Jong haar ‘gewild of ongewild een kroongetuige [had 
gemaakt] van de waardering die zij vanuit Londen in het bezette ge-
bied teweegbracht’.81 Fasseur vond De Jongs ‘raak en trefzeker beeld 
van een zeldzaam onverschrokken vorstin in vijf lange en bange oor-
logsjaren’ van een ‘welhaast verpletterende volledigheid’.82

Er klonken ook tegengeluiden, niet toevallig uit overwegend 
republikeinse hoek. De historicus Ger Harmsen merkte in zijn re-
censie uit 1969 van de eerste twee delen op dat de monarchale titel 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog klopte, 
want ‘de koningin alleen krijgt meer aandacht dan het hele werken-
de volk, lijkt het wel’. De Jong had er verstandig aan gedaan zijn 
serie niet Het Nederlandse volk in de Tweede Wereldoorlog te noemen, 
‘want daar ervaren we inderdaad in het algemeen maar weinig van’.83 
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De socioloog Abram de Swaan betrapte in De Jongs beschrijving 
van de oorlogskoningin op zijn voortdurende ‘hang naar staatsie’.84 
De republikein Jan Rogier schamperde dat De Jong zijn ‘vage notie 
van de werkelijke taak van de geschiedschrijver’ had ‘gesublimeerd 
[…] in suikerzoete klichees’ over Wilhelmina.85 Volgens de journa-
list Gerard Mulder stond De Jong ‘als een Atlantikwall achter haar, 
maar op basis van het materiaal wat hij over haar aandraagt, kun je 
opmaken dat je ook heel anders over de vorstin kunt denken’.86 Het 
was de auteur van Het Koninkrijk erom te doen de lezer ervan te 
doordringen dat we het in de oorlog ‘zonder de oude koningin niet 
gered’ zouden hebben.87 

verlieS

De Jongs onwankelbare loyaliteit aan koningin Wilhelmina had ver-
der geen gevolgen voor de voortgang van Het Koninkrijk en dat was 
evenmin het geval met een ingrijpende gebeurtenis in De Jongs pri-
véleven. In deze periode was zijn vrouw ongeneeslijk ziek. Liesbeth 
de Jong was in 1968 bij het MOb (Medisch Opvoedkundig Bureau) 
directrice geworden van het team van maatschappelijk werksters. 
Ze had het niet werkelijk geambieerd, maar haar collega’s hadden 
erop aangedrongen dat ze de functie zou accepteren. Ze was een 
vakvrouw, en onder haar doortastende leiding was de administratie 
altijd stipt in orde.88 Eind 1977 ging ze op 65-jarige leeftijd met pen-
sioen. Haar afscheidsreceptie was tevens haar veertigjarig jubileum 
(vanaf haar eerste aanstelling onderbroken door de oorlog).89 Een 
jaar later werd ze geridderd in de Orde van Oranje Nassau wegens 
haar grote verdiensten voor het MOb.90

Ze genoot van haar nieuwe levensfase. Ze nodigde vaak gasten 
uit en ging veel om met vriendinnen. Haar drie zoons hadden ieder 
twee kinderen, die regelmatig bij hun oma op de Lijnbaansgracht 
logeerden. Dikwijls betrok ze haar man bij het gezelschap: ‘Loe, zeg 
jij nou ook eens wat!’91 Haar immer zwijgende man was bij tijd en 
wijle een bijna ‘obsessieve last’, vertrouwde ze een van haar zoons 
toe.92 Ze zag ertegen op dat Loe na zijn pensioen nog tot minstens 
1985 thuis zwijgzaam zou doorschrijven aan Het Koninkrijk en drong 
erop aan dat ze buiten de stad zouden gaan wonen in een huis met 
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een tuin in een rustige omgeving dicht bij de natuur.93 In 1978 koch-
ten de De Jongs een huis in een lommerrijke buurt in Blaricum. 
Amsterdam bleef goed bereikbaar voor sociale contacten en Hattem 
zou dan eigenlijk niet meer nodig zijn. Als De Jong in april 1979 met 
pensioen ging, zouden ze verhuizen.94 Hij kon dan in het ritme van 
kantooruren doorschrijven en daarbuiten konden ze in een rustige 
omgeving samen genieten van de vrije tijd.

In januari 1979 bleek echter dat bij Liesbeth darmkanker was uit-
gezaaid.95 De ziekte was begin 1973 geconstateerd, maar het gevaar 
leek geweken na een zware operatie die ze goed had doorstaan.96 Uit-
zaaiingen naar de lever groeien traag en zijn pijnloos. Haar ziekte 
was ongeneeslijk en het vooruitzicht was dat ze nog vier maanden 
tot een jaar te leven had.97 In april brachten ze drie weken door in 
een hotel op het Griekse eiland Rhodos om zich met dit lot van 
het naderende levenseinde te verenigen. De kinderen kwamen met 
hun partners langs, maar niet tegelijk om Liesbeth de nodige rust te 
gunnen.98

Loe wilde haar per se thuis verzorgen zodra hij met pensioen 
was.99 De ongeneeslijke ziekte van zijn vrouw overschaduwde De 
Jongs afscheidsreceptie. Minister Pais prees zijn ‘strijdbare en in 
sommige opzichten onorthodoxe ambtenaar’ die de media altijd 
‘open en fair’ tegemoet was getreden om wat hij ‘voor ons land heeft 
betekend en nog betekent’. Het RIOD had ‘niet bepaald tot de rustig-
ste instellingen van zijn departement behoord’, maar hij had er het 
volste vertrouwen in dat Het Koninkrijk volgens het door de auteur 
‘ontvouwde werkschema’ in 1985 gereed zou komen.100 De Jong prees 
zichzelf gelukkig dat hij ‘een doelstelling, een ideaal, een visioen, in 
de jaren van onderdrukking en vervolging gekoesterd, ten volle ver-
wezenlijkt heeft gezien’. Hij dankte zijn vrouw die ‘de innerlijke af-
wezigheden van een in zijn werk opgaande man met evenveel liefde 
als geduld verdragen’ had.101

Lideke Heuwekemeijer zou in januari 1983 met pensioen gaan en 
mocht de resterende drieënhalf jaar van huis uit voor haar chef blij-
ven werken.102 Drie dagdelen per week handelde ze op de Lijnbaans-
gracht met Loe alle correspondentie af. Dat was gezelliger voor Lies-
beth die steeds langer het bed moest houden. Het Koninkrijk vlotte 
ondanks haar ziekte zonder noemenswaardig oponthoud.103 Loe 
schreef aan de eettafel, terwijl Liesbeth op bed lag.104 Het was zijn 
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gewoonte om op donderdagochtend negen uur bij het NIOD langs te 
gaan om er nieuwe fiches, verse literatuur en zijn laatste correspon-
dentie op te halen. Als hij tussendoor archiefmateriaal of schrijfgerei 
nodig had, kreeg de oud-directeur het gewenste materiaal spoorslags 
thuis bezorgd.105

Die zomer van 1979 brachten Liesbeth en Loe hun laatste vakan-
tie door in San Pietro. De kinderen en hun partners kwamen ook 
langs met de kleinkinderen, die in leeftijd varieerden van 4 tot 10 
jaar.106 Het moment dat er een verpleegster aan huis zou komen om 
Liesbeth te verzorgen, werd zo lang mogelijk uitgesteld. Loe deed de 
boodschappen en leerde koken. Het voornemen om naar Blaricum 
te verhuizen, was van de baan. Het huis ging vanwege de tweede 
oliecrisis van 1979 voor een aanzienlijk lager bedrag van de hand dan 
waarvoor het een jaar eerder was aangekocht.107 Het deerde niet. Ze 
vervroegden de viering van hun veertigste trouwdag naar 6 septem-
ber, zodat Liesbeth nog voldoende energie over zou hebben voor de 
gasten. Loe reed zijn vrouw in oktober in een rolstoel over begraaf-
plaats Zorgvlied aan de Amstel om samen een plekje voor het fami-
liegraf uit te zoeken.108

Op de ochtenden dat Lideke kwam, dronken ze gedrieën op de 
slaapkamer eerst een kop koffie. Terwijl Loe koffie haalde, vertelde 
Liesbeth dat ze het moeilijk vond dat Lideke als secretaresse eigenlijk 
meer van haar man wist dan zijzelf. Ze had vaak jaloezie gevoeld, 
omdat zij tweeën zo goed met elkaar overweg konden en wellicht 
beter bij elkaar pasten. Lideke stelde haar gerust: ‘Loe is werk. En ik 
ben een stukje werk van hem. Daarom speel ik zo’n grote rol.’ Hun 
werkzame leven was in vier decennia vergroeid en ze was in de loop 
van de tijd ‘verschrikkelijk’ op hem gesteld geraakt. Liesbeth vroeg 
of ze haar vaker boven gezelschap kwam houden. Ze vertrouw-
de haar toe dat het echt nodig was dat Loe een nieuwe vrouw zou 
vinden, anders zou hij te eenzaam worden. Beiden waren vertederd 
door de liefde die sprak uit Loe’s intensieve zorg.109 Eind februari 
1980 vertelde Loe zijn secretaresse dat de huisarts Liesbeth over vier 
dagen zou laten inslapen.110 Lideke ging naar boven om afscheid te 
nemen en kwam daarna in tranen beneden. Loe negeerde de emoties 
en vroeg haar de begrafenisspeech uit te typen die hij samen met zijn 
vrouw had geschreven.111 

Liesbeth de Jong-Cost Budde overleed op maandag 25 februari 
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1980 in het bijzijn van haar man en vier kinderen. In zijn begrafe-
nisspeech dankte Loe zijn vrouw dat zij hem had ‘geholpen en gesti-
muleerd om mijzelf te ontwarren en te ontdekken’. Hij legde veertig 
rode rozen op haar kist, voor elk huwelijksjaar een. Hij en zijn vier 
kinderen droegen haar kist naar het graf.112

Na een week vakantie met de kinderen in Zwitserland, toog De 
Jong weer aan het werk. Kort na zijn 66ste verjaardag voelde hij een 
aanhoudende pijn in de borststreek. Als verstokt roker vreesde hij 
nicotinevergiftiging en hij legde zijn pijp wat vaker opzij. Zijn huis-
arts stelde op 12 mei angina pectoris vast.113 De Jong werd meteen 
opgenomen in het Wilhelmina Gasthuis waar hij een eigen kamer 
kreeg waar hij de laatste hand kon leggen aan deel 10a, dat volgens 
planning nog voor het eind van het jaar uitkwam. Onderzoek wees 
uit dat enkele kransslagaderen van zijn hartspier waren vernauwd. 
Voorlopig kon een dreigend hartinfarct met medicatie worden voor-
komen, maar zijn zwakke slagaders moesten worden vervangen.114

Zijn arts, prof. dr. Dirk Durrer, genoot een reputatie als meest 
gezaghebbende cardioloog van Nederland. Bij hem thuis stonden de 
negen delen van Het Koninkrijk in de boekenkast, en hij begreep dat 
de voortgang van dit monumentale schrijfproject op het spel stond. 
Een openhartoperatie met zes bypasses was in 1980 geen novum 
meer, maar wel een risicovolle ingreep. Durrer was zelf geen hart-
chirurg, maar achtte zijn bevoegde collega’s in het WG onvoldoende 
competent en toegerust om deze operatie vlekkeloos uit te voeren. 
Hij moest de wachtlijsten omzeilen door een exclusieve behande-
ling voor De Jong buiten de deur regelen. Daarom nodigde hij de 
geneesheer-directeur Wim van Norden, die op dat moment voor-
zitter van de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis was, 
uit voor een kort bezoek aan De Jongs ziekbed. Na afloop nam de 
cardioloog zijn gast apart en vertrouwde hem toe dat het een ‘heel 
gepruts’ zou worden als ze in deze patiënt zouden gaan snijden. De 
Jong zou het vast wel overleven, maar het was de vraag of hij daarna 
nog een letter op papier kon krijgen. Een oud-verzetsman wenste 
toch niet op zijn geweten te hebben dat Het Koninkrijk onvoltooid 
zou blijven? Nu wilde het toeval dat Durrer die ochtend net de ver-
maarde Egyptische hartchirurg Magdi Yacoub aan de telefoon had 
gehad.115 De Jong kon meteen terecht in zijn particuliere kliniek in 
Londen die tot de best geoutilleerde ziekenhuizen ter wereld behoor-
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de. Leden van het Koninklijk Huis waren er geen onbekenden.116 
Uiteraard had de hoogste bestuurder van het academisch ziekenhuis 
geen zeggenschap over medische dossiers, maar Van Norden kon wel 
rugdekking bieden in het geval collega-medici zijn beslissing moch-
ten aanvechten. Durrer grapte naar zijn collega’s dat in dit bijzonde-
re geval niet de patiënt, maar ons Koninkrijk onder het mes moest. 
Even later verzekerde hij zijn patiënt dat hij binnen enkele weken 
weer verder kon met schrijven.117

De Jong gaf Paape voor vertrek een gesloten envelop in bewaring 
met instructies over hoe de serie aan de hand van de fiches voltooid 
zou moeten worden in het geval hij de operatie niet zou overleven.118 
De brief is nergens te traceren en zal naderhand vernietigd zijn. De 
medische ingreep werd buiten de pers gehouden, waardoor onge-
wenste speculaties over de bedreigde voortgang van Het Koninkrijk 
of mogelijke kritiek op de koninklijke behandeling van de auteur 
werden voorkomen.119 De Jong werd op vrijdag 30 mei 1980 opgeno-
men. Roel en Annette waren bij hem in Londen op de dagen rond 
zijn operatie. De volgende dag bleek dat vijf transplantaties volde-
den; een zesde kon achterwege blijven. De patiënt had meer dan 
honderd hechtingen over zijn lichaam.120 Een week later belde De 
Jong met Paape met het verzoek de drukproeven voor deel 10 mee te 
geven aan zijn zoon Joost die hem de volgende dag in Londen kwam 
bezoeken. Hij wilde weer ‘lekker aan het werk’.121 

Woensdag 11 juni keerde de patiënt terug naar het Wilhelmina 
Gasthuis en twee dagen later mocht hij naar huis. Het weekend 
bracht hij door bij mevrouw Lampl-de Groot in Wapenveld. Daar-
na revalideerde hij in Hattem, waar zijn kinderen hem bij toerbeurt 
verzorgden.122 Zijn herstel verliep zo voorspoedig dat hij tweeënhalve 
week na zijn operatie weer dagelijks aan zijn bureau schreef. Medio 
augustus verklaarde Durrer hem bij zijn laatste controle – drie weken 
voor de gebruikelijke genezingstermijn – weer volledig gezond. 123 
Hij mocht weer autorijden en colleges geven in Rotterdam.124 Zijn 
werk had – inclusief een week vakantie op zijn geliefde stek San Pie-
tro bij het gezin van zijn zoon Thijs – niet meer dan zes weken ver-
traging opgelopen. Deel 10b, eerste helft, werd weliswaar vertraagd, 
maar toch nog nét voor de kerstweek van 1981 uitgebracht. 
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nieuw geluk

Het duurde niet lang dat Loe de Jong alleen op de Lijnbaansgracht 
schreef zonder levenspartner om zich heen. Liesbeth was het ‘volko-
men’ met hem eens geweest dat hij een nieuwe vrouw zou zoeken, 
lichtte hij later in de pers toe.125 Zij had haar vriendin Friedel Couvée 
(geboren Komornik), die ze sinds haar opleiding als maatschappelijk 
werkster kende en die ook op het MOb werkte, gevraagd om na haar 
dood te bemiddelen bij de zoektocht naar een nieuwe levenspart-
ner voor haar man. Ze nodigde achtereenvolgens drie alleenstaande 
vrouwen uit haar kenniskring uit die kwamen dineren, waarbij Loe 
als speciale gast aanwezig zou zijn. 

Ingewijden kennen de koppelingsanekdote in verschillende vari-
anten. Sommigen wisten dat een wederzijdse kennis was ingescha-
keld, anderen meenden dat het om blind dates ging. Een enkeling 
herkende in de bemiddeling een Joodse traditie. De Jong zelf heeft 
er alleen over gezegd dat hij in Riel van Duren meteen de vrouw van 
zijn dromen vond.126 Hij viel als een blok voor haar. Friedel hoefde 
geen verdere etentjes meer te arrangeren. Hij vertelde Lideke en-
thousiast dat ze nog lang hadden nagepraat in de auto toen hij Riel 
naar huis reed. Ze kreeg de volgende dag een grote bos rode rozen 
thuisbezorgd en daarna nog een paar keer. Een NIOD-medewerkster 
die haar directeur op kantoor decennialang had gekend als een af-
standelijke man en zijn vrouw altijd ‘heel strak, deftig en bijna kil’ 
had gevonden, maakte nu mee dat De Jong er zomaar uitflapte dat 
hij verdrietig was over Liesbeth en tegelijkertijd zo blij met Riel.127

Marjoleine Oppenheim-Spangenberg, de dochter van Riel, licht-
te toe dat haar moeder ‘een heel moeilijke vrouw [was] om mee om 
te gaan, maar tegelijkertijd ook weer heel gemakkelijk, want niets 
was onbespreekbaar. Velen konden hun verhaal bij haar kwijt. Ze 
was heel open en spontaan met een enorme wijsheid. Niets was gek. 
Ze heeft iets in hem losgemaakt, waardoor hij meer outgoing werd.’ 
Loe begon haar ‘steeds meer mee te vallen’ en het ‘klikte eigenlijk 
wonderwel’.128 De prille liefde bloeide op nu haar zoon net op ka-
mers was gegaan. Er was ruimte in haar leven en haar huis voor een 
nieuwe relatie. Loe’s scheermes en tandenborstel stonden binnen 
een paar weken op een vaste plek in Riels badkamer. In zijn woning 
aan de Lijnbaansgracht was het leeg en stil, terwijl in het knusse rij-
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tjeshuis in de rivierenbuurt vlak bij het RaI-gebouw elke dag de geur 
van versgebakken boterkoek hing. 

Het hoogtepunt in hun romantische periode was de week voor 
kerst 1980 die ze in Parijs doorbrachten in Hotel d’Alby in het Quar-
tier Latin. Het toeval wilde dat Loe’s grootouders Levie de Jong 
en Sara Serlui op 15 december 1875 in diezelfde lichtstad waren ge-
trouwd. Hun kleinzoon kocht er 105 jaar later twee identieke ringen 
om hun liefdesrelatie te bezegelen. Riel stelde haar ‘nieuwe vriend’ 
voor aan haar dochter die in Parijs woonde. Ze hadden afgespro-
ken in ‘La Coupole’, een lawaaierige brasserie op de Boulevard du 
Montparnasse. Een gedistingeerd geklede Riel en Loe walsten door 
het gangpad naar het gereserveerde tafeltje waar haar dochter met 
haar vriend hen opwachtten. Het joyeuze stel eindigde met Riel ach-
terovergebogen in de arm van haar danspartner. De gasten applau-
disseerden spontaan en het koppel dat uit een schilderij van Edgar 
Degas leek te zijn gestapt, maakte een reverence. Loe toonde zich 
de weldoener die hij altijd voor Riel zou blijven. Hij trakteerde zijn 
gasten op de uitdrukkelijke voorwaarde dat er tijdens het diner niet 
over de Tweede Wereldoorlog zou worden gesproken.129

Zowel Loe als Riel had hun Joodse wortels lange tijd irrelevant 
gevonden, maar onderling voelde hun geassimileerd Joodse afkomst 
vertrouwd en vanzelfsprekend. NIOD-onderzoekster Kristel schreef 
dat De Jong door zijn nieuwe vrouw gevoeliger was geworden voor 
zijn Jood-zijn.130 Ook Lideke Heuwekemeijer sprak van een ‘grote 
omslag in zijn Joodse gevoel; zijn Jood-zijn werd toen wel belang-
rijk’. Journaliste Ageeth Scherphuis was langdurig bevriend met de 
elf jaar oudere Riel. Zij maakte hen van nabij mee en meende dat 
‘Loe in zijn relatie met Riel toch iets kon goedmaken dat hij aan 
zijn uitgemoorde familie verschuldigd was. Dat is dan hun Joodse 
verbondenheid.’ 

Het is verleidelijk te veronderstellen dat Loe via een Ausch-
witz-overlevende als levenspartner, vijfendertig jaar na dato een ze-
kere hereniging vond met zijn tweelingbroer. Tegen de achtergrond 
van de dramatische dodencijfers in de Holocaust, moeten gevoelens 
van verbondenheid en geborgenheid hebben doorgespeeld bij beide 
partners. Er zijn ongeveer 60.000 Nederlandse Joden naar Ausch-
witz gedeporteerd, van wie 972 personen terugkeerden; dat is 1,75 
procent.131 De Jongs ouders, zusje en tantes waren gedeporteerd met 
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één van de 19 transporten naar Sobibor waar slechts 0,005 procent 
de hel overleefde.132 De psychologische duiding kan verder achterwe-
ge worden gelaten, maar de resolute partnerkeuze van Loe de Jong 
kan mede begrepen worden uit zijn tragische oorlogsverleden en dat 
van zijn tweede levenspartner als Joods vervolgde.133

Tweeënhalf jaar internering in Westerbork (12 maanden), Ausch-
witz (16 maanden) en Bergen-Belsen (3 maanden) hadden het leven 
van Riel van Duren getekend. Zij had de concentratiekampen over-
leefd dankzij haar levenskracht, charme en morele onverschrokken-
heid. ‘De Tweede Wereldoorlog was altijd aanwezig bij ons thuis’, 
vertelde haar dochter, ‘het verleden van mijn moeder was ingeweven 
in mijn dagelijks bestaan’. Tussen het bestek in de keuken lag een 
mes met OFFIZIERshEIM bELsEN op het lemmet gegrafeerd als reli-
kwie uit Bergen-Belsen.134 Riel van Duren was eind 1942 verraden 
door een ‘fout’  schoolvriendje en opgepakt wegens betrokkenheid 
bij het kunstenaarsverzet. 

In Westerbork kwam ze bij de Vliegende Kolonne, de Vk, die 
post bezorgde in het kamp. Ze zat in barak 69 en droeg een gele 
overall. Soms bezorgde ze mensen die waren geselecteerd voor trans-
port nog een brief op het perron of al in de treinwagon. Ze maakte 
mee dat neven en nichten van haar met de dinsdagochtendtrein naar 
het Oosten vertrokken. Haar naam kwam acht keer voor op trans-
portlijsten die niet op het laatste moment was geplatzt. Ze verschool 
zich in haar barak, wetend dat een ander – vaak een zieke die niet 
transportfähig was – haar lege plaats zou innemen. Een andere keer 
had ze al in de wagon gezeten en had een soldaat die ‘heraus!’ com-
mandeerde, haar er vlak voor vertrek uitgehaald.135 

Op haar 21ste mocht Riel wettelijk zonder toestemming van 
haar ouders trouwen en sloot ze een schijnhuwelijk met haar kamp-
genoot Heinz van Mindeno, een in 1936 vanuit Berlijn gevluchte 
Duitse Jood die een Sperre genoot als ingezetene van Westerbork. In 
een administratiehokje op het kampterrein verbond de burgemees-
ter van Westerbork hen in de echt. Als echtgenote was ze ‘transport-
meisje’ af en genoot ze hetzelfde privilege als haar man, tot ook zijn 
Sperre sneuvelde. Op 14 september 1943 werden ze beiden afgevoerd 
naar Auschwitz.136

Na een treinreis van drie dagen werd Riel op het perron geschei-
den van haar man, die ze nooit meer terug zou zien. Ze werd als één 
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na laatste van haar transport geselecteerd voor een groep van in totaal 
honderd vrouwen die door de chemische fabriek IG Farben werd ‘op-
gekocht’. Ze werd kaalgeschoren, ontluist en kreeg nummer 62516 op 
haar linkeronderarm getatoeëerd.137 Van Duren kwam in Block 10, 
naast het Block waar de beruchte kamparts Jozef Mengele zijn me-
dische proeven uitvoerde. De gynaecoloog, prof. dr. Carl Clauberg, 
onderzocht hoe vrouwen in een proefperiode van enkele maanden 
onvruchtbaar gemaakt konden worden door een formaldehydeoplos-
sing in de baarmoeder te spuiten, waardoor de slijmvliezen aan de 
binnenkant van de eileiders permanent verkleefden.138 Er werd getest 
of deze vrouwen tijdens deze sterilisatie tegen minimale kosten pro-
ductieve werkkrachten zouden blijven. Riels lotgenoten doorstonden 
heftige pijnen nadat ze gespritzt waren, maar zijzelf weigerde de ge-
vreesde injecties met doodsverachting. Ze suggereerde een verkeerde 
bloedgroep in het laboratorium, simuleerde dat ze ongesteld was en 
veinsde besmettelijke ziekten.139 Als ze naar Birkenau zou zijn door-
gestuurd en ‘het gas in had gemoeten, dan was ik weggelopen en dan 
schieten ze me maar dood’, vertelde ze in een interview in 1996 het 
UsC Shoah Foundation Institute dat de ervaringen van kampoverle-
venden heeft vastgelegd.140 

Eind januari 1945 was Auschwitz ontruimd voor de oprukkende 
Russische troepen. Riel overleefde de dodenmars samen met haar 
vriendin Betty Sanders met wie ze in Auschwitz was geselecteerd. 
Ze belandden in Bergen-Belsen waar ze werd geveld door tyfus. De 
Amerikanen bevrijdden het tweetal meer dood dan levend. Van de 
in totaal 240 uit Westerbork gedeporteerde Nederlandse vrouwen en 
meisjes die waren geselecteerd voor het Experimentenblock in Aus-
chwitz, haalden 110 de bevrijding.141 Ze hadden ‘waanzinnig geluk’ 
gehad en voelden zich voor het leven met elkaar verbonden als 
waren ze naaste familie. Na zoveel ellende probeerden ze met overga-
ve te genieten van het leven. 

Riel van Duren hertrouwde met Han Spangenberg en kreeg een 
dochter, Marjoleine (1958) en een zoon, Stan (1959). Lijfsbehoud in 
het kamp was geen heldendaad geweest, maar dat ze na het Experi-
mentenblock kinderen kreeg, betekende niets minder dan een regel-
rechte overwinning op Hitler. Na haar scheiding in 1968 woonde ze 
als alleenstaande werkende moeder in een nieuwbouwhuis aan de 
Westerwoldestraat te Amsterdam. Ze voedde haar twee kinderen na-
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drukkelijk niet-Joods op, hoewel niet Joods leven en wel Joods zijn 
een emotioneel dilemma bleef.142

loe en riel

Loe en Riel verschilden sterk van karakter, maar boden elkaar waar-
devolle geborgenheid.143 De vrouw die veelvuldig aan het woord was, 
had een afstandelijke man aan haar zijde die zich in gezelschap hou-
terig kon gedragen en moeilijk toegankelijk was. Sommigen vonden 
hem egocentrisch, narcistisch en monomaan. Loe’s kinderen hadden 
er weinig moeite mee dat hun vader zo snel een nieuwe relatie aan-
ging. Het contrast met hun moeder had echter nauwelijks groter 
kunnen zijn. Liesbeth had Riel wel eens ontmoet bij Friedel Couvée 
en had haar niet erg gemogen. Waar Liesbeth een verfijnde klassie-
ke smaak had en hechtte aan tactvolle omgang, trad Riel met haar 
soms nogal directe uitspraken, meer op de voorgrond. Ondanks hun 
onmiskenbare verschillen waakten beide levenspartners over Loe als 
beschermende moedertypen. Hij schikte zich naar hun levensstijl, 
op voorwaarde dat hij ‘de gestage arbeid’ aan zijn levenswerk kon 
voortzetten.

In publieke uitingen sprak De Jong over ‘mijn vrouw’ en Riel 
liet zich aanspreken als mevrouw De Jong.144 Haar telefoonnummer 
fungeerde in wezen als geheim nummer voor Loe, die geen eigen 
privénummer had. Niemand in hun vriendenkring nam aanstoot 
aan het feit dat Loe en Riel samenwoonden, maar naar de buiten-
wereld deden ze voorkomen dat ze in Parijs waren getrouwd. Dat 
had Loe waarschijnlijk best gewild, maar Riel voelde niets voor een 
huwelijk. Ze genoot vanwege haar kortstondige huwelijk met Heinz 
van Mindeno een compenstatie als oorlogsweduwe van de bRD en 
daarnaast was haar een uitkering toegekend via de Wet Uitkeringen 
Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV), betaald uit Wiedergutma-
chungs-gelden. Als ze opnieuw in het huwelijk zou treden, zou een 
deel van deze inkomstenbronnnen vervallen.145 Dat wilde ze onder 
geen beding. Nadat ze eenmaal de stap had genomen Duits geld 
te accepteren, hechtte ze symbolische betekenis aan het feit dat de 
Duitse staat verplicht was haar levenslang financieel tegemoet te 
komen voor de vervolging en de vernietiging van haar naaste familie.
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Riel wilde niet in het grachtenpand wonen dat was ingericht 
naar de smaak van Loe’s overleden vrouw. Daarom verkocht Loe 
eind april 1982 zijn huis aan de Lijnbaansgracht voor f 390.000,-.146 
Ook het familiehuisje was de creatie van Liesbeth geweest en na haar 
dood was de bekoring verbroken. Loe’s kinderen konden er vrijelijk 
gebruik van maken, maar kwamen er met hun opgroeiende kinde-
ren steeds minder.147 De toegang naar het achter het huisje gelegen 
wandelgebied was doorsneden door de enkele jaren eerder aange-
legde A50 en het geruis van deze snelweg was met de overwegende 
westenwind vaak te horen.148 De Hommelbrink ging begin juni van 
de hand voor f 211.500,-.149 Er resteerde na aflossing van beide hy-
potheken een bedrag van ruim drieënhalve ton in guldens. Loe liet 
de voor- en achtertuin op de Westerwoldestraat herinrichten, zodat 
ze besloten buiten konden zitten. Hij genoot een ruim pensioen en 
ontving jaarlijks forse honorariumbedragen, maar de bedragen op 
zijn bankrekening interesseerden hem weinig. 

De slaapkamer van Riels dochter Marjoleine werd Loe’s werkka-
mer. Hij plaatste er zijn bureau en vaste leunstoel in. In de boeken-
kast stonden de gereedgekomen delen van Het Koninkrijk, zowel de 
wetenschappelijke als de populaire editie, zijn overige publicaties en 
de hoogstnoodzakelijke vakliteratuur. Op deze plek schreef hij de 
resterende tien boekdelen, vanaf deel 10b tot en met 13.150 De sta-
pels fiches voor het schrijven lagen op de vensterbank onder hand-
bereik.151 Eind 1982 ging Lideke Heuwekemeijer met pensioen. Loe 
de Jongs nieuwe secretaresse, Monique van Kessel, tikte zijn manus-
cripten veel sneller uit dan haar voorgangster, eerst op een elektroni-
sche schrijfmachine en spoedig daarna op een pc.152 Ze regelde ook al 
snel zijn privéadministratie, waarvoor hij haar op uurbasis betaalde. 
Riel sprak met een mengeling van vertedering en ontzag over ‘haar 
professortje’.153 Hun stilzwijgende afspraak was dat Loe alleen door 
de week werkte van halfnegen tot halfzes ’s avonds. Tussen de mid-
dag lunchten ze samen en ’s avonds speelden ze eindeloos scrabble 
aan de eettafel.154

De Jong begaf zich buiten Het Koninkrijk om vrijwel niet meer 
in het professionele circuit van collega-historici-hoogleraren. Op 
kNaW-vergaderingen liet hij meestal verstek gaan.155 De enige ver-
plichting die hij naast zijn schrijven aanhield, was zijn buitenge-
woon professoraat. Op 1 februari 1973 was hij hiervoor per Konink-
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lijk Besluit opnieuw benoemd, nadat de gemeentelijke Stichting 
Hogeschool in rijkshanden was overgegaan en Erasmus Universiteit 
Rotterdam (EUR) ging heten. Hij hechtte eraan koningin Beatrix een 
halfjaar tevoren te verzoeken om hem eervol te ontslaan per 1 mei 
1984 vanwege het bereiken van zijn 70-jarige leeftijd.156

Op verjaardagspartijtjes van Riel was het huis vol gasten. Oude 
getrouwen van het RIOD kwamen op de Westerwoldestraat niet over 
de vloer. De vertrouwde collegiale omgang die Loe op kantoor aan 
de Herengracht met zijn personeel had gehad, was na zijn pensi-
onering weggevallen. Het huiselijk gezinsleven met Liesbeth, dat 
zich had afgespeeld aan de Van Eeghenstraat en de Lijnbaansgracht, 
hoorde bij een vorige levensfase. Nu bezocht Ischa Meijer wel eens 
een partijtje en soms was er bezoek uit Amerika, zoals Ies Spetter of 
Simon Schama. Ook Joop van Tijn was van de partij samen met zijn 
partner Ageeth Scherphuis. De oude vijandigheid was verdwenen en 
Loe wilde graag weten hoe het Vrij Nederland verging.

Het echtpaar Loe en Riel leefde onbekommerd zonder financiële 
zorgen. Ze genoten van cultureel Amsterdam in bioscoop en the-
ater. Voortaan zat Riel op donderdagavond in het Concertgebouw 
op Liesbeths oude plaats, tweede rij Noord balkon. ‘Bellagio’ aan 
het Comomeer was op vakanties hun voorkeursstek, maar een en-
kele keer verbleven ze in het majestueus gelegen Grand Hotel ‘Kro-
nenhof ’ bij Pontresina, vlak bij het chique Sankt Moritz in Zwitser-
land.157 Riel bezocht als vanouds, maar nu met Loe, Jaap en Majoly 
Bronkhorst in hun zomerhuisje in de Dordogne. Jaap had Ausch-
witz overleefd en begreep Riels niet te stillen behoefte om over het 
kamp te praten. De enkele keer dat hij met Loe alleen was, passeerde 
wel eens een enkel detail over Auschwitz de revue. Loe vroeg hem er 
nooit persoonlijk iets over, en Jaap had de indruk dat hij louter pro-
fessioneel was geïnteresseerd in concentratiekampen. De historicus 
moest op een feestje bij Riel van Ies Spetter horen dat hij een kamp-
genoot van Sally was geweest. Loe was geen prater, maar een doener. 
Bij kunsttochten en wandelingen liep hij voorop en daagde hij ande-
ren uit een bergtop in de verte als eerste te bereiken. Bergwandelen 
was altijd zijn favoriete metafoor geweest voor het schrijfproces aan 
Het Koninkrijk:158 ‘Bij het beklimmen van een berg nooit naar de top 
kijken, want dan zinkt de moed je in de schoenen, maar […] stap 
voor stap’ doorgaan was zijn devies.159
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In 1981 bezochten ze gevieren Israël. Gezeten op een terras vol-
trok zich een mulischiaanse scène. Toen een groepje Duitse toeristen 
neerstreek aan het tafeltje naast hen, keerde Riel hun pontificaal de 
rug toe, waarbij ze ervoor zorgde dat haar getatoeëerde concentratie-
kampnummer op haar blote onderarm duidelijk zichtbaar was. Op 
luide toon mengde ze opzettelijk Duitse regels door haar conversa-
tie. Loe vond dat ze te ver ging en deed wat hij zelden deed: hij zei 
er iets van. Geduldig legde hij uit dat hij zich altijd publiekelijk had 
ingespannen de Duits-Nederlandse betrekkingen te verbeteren. Het 
maakte niet de minste indruk op Riel. Iedereen mocht weten – en 
zeker in Israël – dat ze na de bevrijding zo vaak met haar kampnum-
mer had moeten pronken als ze vanwege haar kale hoofd voor de 
zoveelste keer voor moffenhoer was uitgemaakt. Als in het zwembad 
in plat Amsterdams werd gejouwd dat ‘die mevrouw een tatoe heb’, 
hadden die rotjochies haar souveniertje uit Auschwitz van dichtbij 
mogen bewonderen.160

Half maart 1983 maakte Loe samen met Riel, en met Jaap en 
Marjoly Bronkhorst, een georganiseerde zesweekse groepsreis naar 
Indonesië. Het RIOD-bestuur verwachtte dat hij er vanwege de In-
dische delen waar hij aan schreef een studiereis van zou maken. De 
Jong zag het echter als vakantie waarop hij alleen maar wilde ‘ken-
nismaken met Indonesische geografie, topografie en sfeer’.161 In de 
media lichtte hij toe dat van zijn reis ‘misschien geen letter’ terug te 
vinden zou zijn in Het Koninkrijk, maar hij wilde niet over Indone-
sië schrijven zonder ooit een dessa of een sawah te hebben gezien.162 
Hij liet het RIOD wel een aantal voordrachten aan universiteiten re-
gelen. In overvolle zalen sprak hij over het koloniaal verleden aan 
de hand van een paar trefwoorden die hij een uurtje tevoren op een 
kladblaadje had gekrabbeld. Uit de gesprekken met Indonesische 
collega-historici maakte De Jong op dat hun kennis over dit onder-
werp uiterst beperkt was.163

Loe hechtte aan het contact met zijn kinderen, en Riel vond dat 
de neven Abel en Daan meer moesten worden betrokken in de fa-
milieomgang. Ze nodigden hen op hun kosten uit voor gezamen-
lijke wandelvakanties. De nieuwe familieconstellatie bestond uit 
haar beide kinderen, de vier kinderen van Loe én zijn twee neven, 
allen met aanhang. In september 1986 maakte het gezelschap een 
berghuttentocht in de Dolomieten. 600 meter onder de top van de 
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Sass Rigais gaf Loe de beklimming op, exact op de plek waar zijn 
vrouw Liesbeth in 1962 was achtergebleven toen hij met de kinde-
ren was doorgeklommen naar de top. Als 72-jarige had hij er vrede 
mee geen topprestatie meer te hoeven leveren.164 De onderneming 
beviel zo goed dat een jaar later liefst 24 familieleden in de Vercors 
wandelden.  

Riel genoot van de status en relaties die Loe in haar leven bracht. 
Een publiek optreden aan de zijde van haar man was een feest voor 
haar. Loe schepte een grote eer in zijn vriendschappelijke band 
met Beatrix en Claus. Liesbeth was in 1968 en 1976 een voorbeel-
dige gastvrouw geweest, maar hechtte minder waarde aan het hoge 
bezoek dan haar man. Eind 1981 introduceerde Loe de Jong zijn 
tweede vrouw aan de een jaar eerder beëdigde koningin Beatrix en 
haar echtgenoot Claus. Riel doorbrak knellende fatsoensregels. Ze 
liet niet ongezegd dat ze in Auschwitz in lompen gehuld was ge-
weest toen Claus in strak gevechtskostuum bij de Wehrmacht had 
gediend. Mogelijk klikte het daarom wonderwel tussen de gewe-
tensvolle prins en de extroverte tweede vrouw van Loe. Haar vrije 
manier van doen en laten, gaf een ongedwongen sfeer aan het hof-
bezoek, ook voor de drie kinderen die tussen de 12 en 15 jaar oud 
waren. De prinsen hoefden heus niet zo beleefd te doen; ze mochten 
gerust voor haar langs lopen. Na afloop stuurde ze de drie jongens 
als bedankje ieder de bescheurkalender van Van Kooten en De Bie 
voor het kalenderjaar 1982.165

Het ongedwongen contact tussen de beide echtparen werd jaar-
lijks onderhouden met een ontspannen diner. In Amsterdam was 
het Amstel Hotel favoriet, maar ze dineerden ook wel in een afge-
scheiden ruimte van restaurant ‘De Nederlanden’ in Vreeland met 
uitzicht op de Vecht. De koningin waardeerde zeer dat ze over tal 
van onderwerpen frank en vrij ideeën konden uitwisselen.166 Riel 
zette de exclusieve vriendschap niet op het spel en verzweeg aan haar 
vriendinnen wat er besproken was. Beatrix vond steun in het mede-
leven dat De Jong toonde voor Claus die sinds de zomer van 1982 
werd behandeld tegen depressiviteit. Ze moedigde het contact aan 
tussen Loe en haar man die ‘erg op hem gesteld’ was en diens zelf-
verzekerdheid benijdde.167 In het bedankbriefje voor het door Loe 
toegestuurde interview, dat hij in 1984 met Ischa Meijer voor Vrij 
Nederland had, schreef Claus: ‘Wat moet u ontspannen zijn om op 
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deze manier over moeilijke perioden in uw leven te kunnen spreken. 
Ik zou het niet kunnen.’168 De Jong schreef in het presentexemplaar 
van het veertiende deel van Het Koninkrijk als opdracht ‘ten af-
scheid’. In haar bedankbriefje grapte Beatrix dat ze zijn ‘persoonlijke 
woorden maar niet al te letterlijk’ opvatte.169
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Een lange adem

Productieve PenSioenJAren

De Jong hield zich vanaf 1968 nauwkeurig aan zijn planning.1 Bepa-
lend was zijn projectplan van juni 1969. Dat had ertoe geleid dat zijn 
serie niet vijftien jaar later in 1980 afgerond zou worden, zoals hij 
in het voorwoord van het eerste deel had geschreven, maar twintig 
jaar later, op 1 april 1985. Zijn opzet en tijdspad stonden vast, maar 
de omvang onttrok zich aan de controle van betrokkenen en mede-
verantwoordelijken. Zolang De Jong de deadlines van zijn strakke 
schema haalde, kreeg niemand vat op inhoud en omvang van zijn 
levenswerk. In de beslotenheid van zijn studeerkamer schreef hij zijn 
blocnotevellen onbelemmerd vol zonder dat hij vooraf aan een pa-
ginaomvang was gebonden of dat er daarna aan de omvang van zijn 
manuscript kon worden getornd.

Het vaste stramien was dat hij zijn omgeving en ook zichzelf, 
steeds opnieuw liet verrassen door de forse omvang van zijn hand-
geschreven manuscript. Veelvuldig geuite kritiek in het bestuur op 
de tekstomvang weerde hij geroutineerd af met geruststellingen over 
een beperktere omvang van het eerstvolgende manuscript, een ver-
wachting die telkens zou worden gelogenstraft.2 De eerste helft van 
het negende deel 9 over het regeringsbeleid in ballingschap van mei 
1940 tot juni 1944 voltooide hij kort na de zomervakantie van 1978. 
Het manuscript bestond uit circa 1400 handgeschreven bladzijden. 
De twee helften van deel 9 beslaan 1548 gedrukte bladzijden en vor-
men het dikste deel uit de serie.3 In 1972 had De Jong voorzien dat 
het tiende deel waarin de gebeurtenissen in bevrijd Londen en bezet 
Nederland zouden samenvloeien, twee boekbanden zou beslaan. 
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Het werden vier boekbanden van ruim 2500 bladzijden.4

Kristel stelde na de voltooiing van de Koninkrijk-serie vast dat het 
een ‘ernstig uit de hand gelopen overheidsopdracht [was die] vreemd 
genoeg nooit tot ophef van enige betekenis’ had geleid.5 Dat onder-
huidse kritiek op de omvang niet naar buiten kwam, is simpel te 
verklaren: De Jong had alle touwtjes in handen. De auteur vond dat 
zijn werk de omvang verdiende die het nodig had. Met de verschij-
ning van deel 10b in 1982, over het laatste oorlogsjaar was het verhaal 
van vijf bezettingsjaren in 12.330 bladzijden verteld. Korter had niet 
gekund, betoogde De Jong aan het eind van dat deel:

Wij hebben ons, het moge vreemd klinken, beperkt; 
niettemin is ons algemeen werk tot een grote lengte uitgedijd. 
De materie stelde nu eenmaal haar eisen en wij hebben ons 
aan die eisen onderworpen. Des te gereder hebben wij dat 
gedaan, omdat wij in het weergeven der gebeurtenissen 
niet alleen precisie, d.w.z. overal waar dat pas gaf: 
gedetailleerdheid, wilden nastreven, maar vooral ook omdat 
wij de gevarieerdheid dier gebeurtenissen en de gevarieerdheid 
van de menselijke reacties daarop wilden doen uitkomen.6

Loe de Jong stelde bij voorbaat elke kritiek op de omvang buiten 
werking. Hij had zijn serie kunnen voltooien met een enkel boek-
deel over Indië in de jaren 1940-’45 en een korte epiloog, maar in 
plaats daarvan volgden nog bijna 4500 bladzijden. 

De geroutineerde auteur schreef in zijn pensioenjaren op de Wes-
terwoldestraat onmiskenbaar sneller en uitgebreider dan op kantoor. 
Begin 1982 schatte hij deel 11 over Nederland-Indië op twee delen, 
maar het werden vijf Indische boekbanden van ruim 3000 bladzij-
den, vijf keer zo omvangrijk als hij in 1976 had aangekondigd.7 Het 
Koninkrijk was een reuzenproject waar commerciële belangen mee 
waren gemoeid. Zodra zijn secretaresse de verbeterde conceptversie 
van het typoscript had uitgezet naar de meelezers, werkte De Jong 
een strak logistiek traject af dat linea recta naar de overeengekomen 
publicatiedatum leidde. De Staatsdrukkerij plande het forse beslag 
dat Het Koninkrijk op de drukpersen legde ver vooruit in. Ingrij-
pende wijzigingen in zijn manuscript waren in deze productiefase 
niet meer mogelijk. Tijdige oplevering van het manuscript zette een 
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kostbare machinerie in werking. Betrokken partijen verging de lust 
om tegen de immer uitdijende omvang te blijven protesteren.

Druk uitoefenen om de omvang te beperken, was weer een hei-
kele, politiek gevoelige kwestie. De Jongs terugkerende dreigement 
om het debat over ongewenste inhoudelijke staatsbemoeienis op te 
rakelen, miste zijn uitwerking niet. Er was ook geen terugkerend be-
grotingsprobleem of budget dat steeds opnieuw verantwoord diende 
te worden. Het Koninkrijk genereerde immers zijn eigen omzet via 
de Staatsdrukkerij. De salarissen van het RIOD-personeel stonden op 
de vaste begroting van een wetenschappelijk instituut met een in-
drukwekkende track record. Zolang de gepensioneerde auteur over 
de spankracht beschikte om zijn schrijfwerk voort te zetten en de 
door hemzelf gecreëerde redactionele procedure volgde, was hij baas 
in eigen huis.

De groeiende omvang stelde het geduld van de lezers op de proef. 
In de jaren zeventig was het in de publiciteitscampagne toereikend 
geweest om nieuwsgierigheid te kweken, maar in de jaren tachtig 
had de Staatsdrukkerij er belang bij vast te houden aan het beproef-
de ritme van een deel per jaar. In februari 1981 bepleitte De Jong in 
een interne nota ‘De voltooiing van het Geschiedwerk’ dat hij nog 
tweeënhalf jaar extra nodig had. Het was de enige keer sinds hij in 
1969 was begonnen met schrijven, dat hij om verlenging vroeg. Niet 
het resterende onderzoek, maar het schrijven bleek veeleisender te 
zijn dan De Jong had voorzien. In 1972 was er vrijwel ongemerkt een 
deel bijgekomen, omdat hij toen pas had besloten elk oorlogsjaar 
onder te brengen in een apart deel. Evenmin had hij voorzien dat hij 
in het slotdeel zowel de koloniale geschiedenis van Indië zou gaan 
behandelen als de dekolonisatieoorlog na 1945. Zijn verzoek kon 
niet geweigerd worden.8 De Jong kreeg opnieuw de ruimte om extra 
omvang te genereren dankzij zijn hoge schrijftempo en vermogen 
om deadlines te halen.

Het slotdeel kwam uit op 27 april 1988. Drie jaar uitloop voor 
een twaalfdelige serie van zo’n immense omvang, mag op een oor-
spronkelijk geplande duur van zestien jaar schrijven, alleszins be-
scheiden worden genoemd. In de inleiding van zijn slotdeel evalu-
eerde de auteur dat de structuur van de serie hem van meet af aan 
helder voor ogen had gestaan, maar dat hem de moed in de schoe-
nen zou zijn gezakt als hij werkelijk van meet af aan de ‘lengte’ en 
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‘mate van detaillering’ van zijn opdracht had voorzien.9 In deel 13 
herhaalde De Jong wat hij in het bovenstaande citaat aan het eind 
van deel 10b ook al had geschreven. Hij had een ‘gedetailleerd re-
laas’ willen vertellen waarbij hij zich had ‘moeten onderwerpen (en 
ik heb dat, eerlijk gezegd, met weinig hartzeer gedaan) aan de eisen 
van de materie’.10 Toen Voorspel eenmaal was verschenen, zat [ik] in 
een bepaald patroon, in een bepaald ritme’, evalueerde de auteur in 
1995. Dat was hij eenvoudigweg blijven volgen.11 

oPloPende irritAtieS, confrontAtieS, 
imPASSeS en PrerogAtieven

In het nieuwe RIOD-reglement dat als gevolg van de affaire-Aantjes 
op 4 augustus 1979 in werking was getreden, werd de machtigings-
procedure voor Het Koninkrijk strak geformaliseerd.12 Er was nu 
formeel vastgelegd dat de bewindsman niet fungeerde als opdracht-
gever en inhoudelijk afzijdig bleef. De tijd dat publicatieperikelen 
over Het Koninkrijk in de Trêveszaal op de agenda had gestaan, was 
voorbij. De procedurele besluitvorming tot en met het publicabele 
manuscript berustte volledig bij het RIOD-bestuur. Voortaan diende 
deze formele opdrachtgever de minister van Onderwijs schriftelijk 
te verklaren dat ‘het manuscript van zodanig wetenschappelijk ni-
veau is, dat het verdient te worden gepubliceerd’. In de begeleidende 
brief moesten de kosten, verkoopprijs en oplage van het betreffende 
deel worden gespecificeerd, waarna de minister de uitgave ‘financieel 
mogelijk’ maakte. Met deze brief droeg De Jong tevens zijn auteurs-
recht over aan de staat. De Jong beschouwde de artikelen 14, 15 en 16 
waarin dit werd geregeld als een codificatie van de procedure die bij 
wetenschappelijke publicaties voor zijn instituut voorheen altijd was 
gevolgd.13 Ook Paape herkende er louter een bestendiging in van de 
gegroeide praktijk in de afgelopen 34 jaar.14 

De bepalingen in het reglement werden voor het eerst toegepast 
bij deel 9. De betrokken partijen namen van de weeromstuit over 
zoveel strikt juridische bepalingen het zekere voor het onzekere. Het 
ministerie van Onderwijs & Wetenschappen verzocht De Jong ten 
overvloede nog eens apart te tekenen voor artikel 22 waarin de inza-
ge van archiefbestanden werd geregeld. De staat diende te worden 
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gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstelling als de auteur 
‘nog in leven zijnde personen of hun direct nabestaanden […] on-
evenredig nadeel’ zou toebrengen. De koudwatervrees was een echo 
uit de tijd van de strubbelingen met staatssecretaris Klein over het 
Weinrebrapport en de confrontatie met Algemeen Rijksarchiva-
ris Ribberink over de kwestie-Verkijk. De Jong tekende, maar niet 
dan nadat hij namens zijn bestuur een brief naar de departementen 
Onderwijs en Justitie had laten uitgaan met de mededeling dat zij 
verantwoordelijk waren voor de controle van informatie die hij ont-
leende aan door de minister beheerde archieven over de zuivering en 
lidmaatschappen van landsverraderlijke organisaties, zoals gesteld in 
artikel 22, lid C.15

Bij de eerste drie delen van Het Koninkrijk waren de amicale om-
gangsvormen van het verzuild samengestelde RvO-bestuur uit de 
jaren vijftig nog voelbaar geweest. De bereidheid om een unaniem 
positief advies af te geven, was vanzelfsprekend. De individuele be-
stuursleden conformeerden zich aan het manuscript, zolang zij er 
voldoende van hun gading in vonden, en er geen heikele punten 
waren waar hun achterban die ze min of meer vertegenwoordig-
den aanstoot aan kon nemen. Het stille vertrek van het in februari 
1972 opgestapte bestuurslid Van der Kooy maakte een einde aan dat 
draagvlak. Met het aantreden van de nieuwe bestuursleden Man-
ning en Klein, en het vertrek van Van Winter en Hermesdorf aan 
het eind van datzelfde jaar, was er alleen nog sprake van de optelsom 
van individuele oordelen van bevoegde, onafhankelijke vakspecia-
listen. Leden van de leescommissie merkten dat de auteur terugke-
rende kritiek op conceptteksten steeds naast zich neerlegde. De Jong 
luisterde wel naar hun kritiek, maar als het puntje bij paaltje kwam, 
bracht hij vrijwel geen diepgaande of fundamentele wijzigingen 
aan.16 De gespannen verhoudingen tussen de eigengereide auteur en 
de geïrriteerde commissieleden waren begin oktober 1978 op scherp 
komen te staan in de discussie over de paragraaf over Van ’t Sant in 
deel 9.

In augustus 1980 zei Klein in de begeleidingscommissie over de 
tweede helft van deel 10a dat De Jong steeds wijdlopiger werd; zijn 
tekst ‘kabbelde voort’ en het ‘ontbrak aan spankracht en dynamiek’. 
Er was ‘puntige beknoptheid’ van de auteur nodig en ‘meer zelfbe-
perking’. De Jong wees de kritiek als ongegrond van de hand. Hij 
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was in deel 10 niet langer van stof dan in deel 9; de omvang was een 
gevolg van het feit dat er van juni ’44 tot mei ’45 nu eenmaal ‘enorm 
veel gebeurd’ was.17 Klein wilde als bestuurder niet zo ver gaan om 
zijn overwegende bezwaren tegen inhoud en stijl van het manuscript 
tot uiting te brengen door zijn handtekening onder de machtigings-
aanvraag te weigeren. Anders dan Van der Kooy acht jaar eerder, 
stapte hij niet op. Hij loste zijn dilemma op door zijn afwijkende 
visie na publicatie naar buiten te brengen in het receptiedebat.18

Op 27 maart 1981 publiceerde Klein in Het Parool een artikel over 
de Koninkrijk-serie, getiteld ‘Lou de Jong – of het orakel spreekt’. 
Het was een gepeperde polemiek over het ‘breed opgezette epos’ van 
de ‘alom geëerbiedigde zedenmeester’. Het ‘priesterlijk orakel’ maak-
te met zijn ‘excentriek optreden’ steeds ‘luidruchtige publiciteit’ over 
‘Het Geschiedwerk – de hoofdletter is kostelijk’. Kleins ongezouten 
kritiek eindigde in een lange volzin:

Zijn gemoraliseer, zijn pathetische toonzetting, zijn 
kroniekmatige aanpak, het gebrek aan thematische analyses 
van structuren en processen, zijn blindheid voor de werking 
van onpersoonlijke maatschappelijke krachten, zijn 
onevenwichtige behandeling van de stof – meer bepaald 
door wat bekend is dan door probleemgericht onderzoek 
–, zijn wijdlopigheid, de gebrekkige annotatie, het gemak 
waarmee hij zijn bron als juist dan wel onjuist accepteert, zijn 
ongebreidelde voor- en afkeuren – ten aanzien van met name 
personen, het is alles voer voor historische kritiek. 

Klein wees op het alternatief van thematische, probleemgerichte en 
analytische deelstudies, maar moest onderkennen dat zo’n project 
nooit de grote weerklank bij een breed publiek had opgeroepen als 
De Jongs epos.19

De Jong reageerde getergd. Hij wenste de vuile was over een be-
stuurslid niet buiten te hangen. Daarom weerlegde hij drie dagen 
later in een persoonlijke brief, met een kopie naar alle leden van de 
begeleidingscommissie, Kleins ‘onjuiste beschouwingen’.20 Klein 
was als ‘lid van het bestuur en een lid van de begeleidingscommis-
sie [publiekelijk] te velde [getrokken] tegen een werk dat, wat de 
historische studies betreft, als het belangrijkste resultaat van Oor-
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logsdocumentatie wordt gezien’. Hij had daarmee schade berokkend 
aan de plaats van Het Koninkrijk en het instituut in de Nederlandse 
samenleving. Deze brief is interessant, omdat De Jong zijn werkwij-
ze in kleine kring expliciteerde, iets wat hij niet eerder had gedaan. 
‘Wie, zoals ik, beredeneerd aantoont dat de illegale werkers een 
uiterst klein percentage van de gehele bevolking vormden, schrijft 
geen “heldenepos”.’ Hij meed waardeoordelen niet, maar er school 
ook begrip in zijn beschrijving van nazi- en Nsb-figuren. Hij had 
de opdracht gekregen om het ‘algemene beeld’ van de bezettings-
periode te schrijven, waarop anderen konden volgen met verdere 
analyses. Op persconferenties was er geen sprake van een ‘knappe 
regie’; het enige wat hij deed was met ‘begrip voor de werking van 
de publiciteitsmedia’ aandacht vragen voor Het Koninkrijk, niet ter 
meerdere eer en glorie van zichzelf, maar voor het ‘RIOD, voor con-
temporaine geschiedbeoefening en voor de gehele geschiedbeoefe-
ning in ons land’.

Er dreigde een bestuurscrisis. Voorzitter Manning kon zich in de 
eerstvolgende vergadering voorstellen dat Kleins stevige kritiek als 
insider ‘bevreemding’ had gewekt bij het publiek.21 Klein gaf toe dat 
‘stijl en toon’ van zijn artikel tot ‘wrevel’ konden leiden. Paape bleek 
de enige te zijn die vond dat De Jong en het instituut schade hadden 
geleden. Ook bij de interne staf was ‘aanzienlijke commotie’ gerezen 
over het gewraakte artikel. Klein stelde de verhoudingen op scherp: 
als zijn medebestuursleden vonden dat hij dit artikel niet had mogen 
schrijven, zou hij terugtreden. Hij kreeg de steun waarom hij vroeg. 
Manning stelde als beleidslijn vast dat een bestuurslid zich in het 
receptiedebat van Het Koninkrijk mag mengen onder de uitdruk-
kelijke voorwaarde dat het vertrouwelijk beraad in eigen kring voor 
publicatie niet zou worden geschonden.

Uiteindelijk zou Klein als bestuurslid de voltooiing van Het Ko-
ninkrijk in 1988 meemaken. In de begeleidingscommissie bekroop 
hem echter sinds deel 10a het gevoel ‘dikwijls minder gelijk te krij-
gen van De Jong dan waar hij, getuige zijn grondige kritiek, recht op 
had’. Hij vond De Jong een ronduit slecht econoom die zich baseer-
de op vooroorlogse inzichten.22 Bij sommige passages viel het hem 
zwaar om zijn handtekening uit volle overtuiging onder de machti-
gingsaanvraag te zetten.23 Zijn ‘bleke karakter’ had het echter voort-
durend afgelegd tegen De Jongs charisma. De auteur van Het Ko-
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ninkrijk wist altijd ‘vijf keer zoveel als ik’ in de turbulente discussies 
over de oorlog, evalueerde hij in 2001. ‘Over zijn opinies hebben we 
in de begeleidingscommissie veel ruzies gehad, maar ik won nooit.’24

Een jaar later had vrijwel iedereen in de begeleidingscommissie 
harde kritiek op de conceptteksten van deel 10b.25 Manning miste 
structuur en drong erop aan dat De Jong zijn lezer aan het begin 
van het hoofdstuk duidelijker zou informeren over zijn opzet.26 
Vooral hoofdstuk 10 over de concentratiekampen werd te wijdlopig 
bevonden. Het beslaat 110 pagina’s en was eigenlijk een vervolg op 
themadeel 8.27 Van der Leeuw vond dat ‘het grote lijden in deze pe-
riode door gebrek aan structuur niet als geheel zichtbaar is gemaakt’. 
Brugmans werd het ‘werkelijk des Guten zuviel’, een krachtiger va-
riant op zijn kwalificatie ‘Weniger wäre mehr’ die hij bij het achtste 
deel had geveld.28 De forse kritiek ten spijt handhaafde De Jong het 
door hem ‘geschetste beeld’.29

Er was in de leescommissie ook terugkerende kritiek op sommige 
passages waarin De Jong zijn geschiedschrijving wel erg persoonlijk 
maakte. ‘Hoe is mijn leven, hoe is dat van ongeteld velen door de 
oorlog getekend’, schreef hij op 74-jarige leeftijd aan het begin van 
het laatste deel als introductie op zijn overzicht van veertig jaar ver-
andering in de Nederlandse samenleving sinds de bevrijding. ‘Maar 
gevoelens veranderen niet en het is alsof de catastrofe zich gisteren 
voltrok.’30 Op de laatste bladzijde van datzelfde deel benadrukte De 
Jong nog eens dat ‘smartelijke herinneringen’ die tegelijk ook ‘norm-
gevende en inspirerende’ zijn, hardnekkig waren blijven voortle-
ven.31 De auteur van Het Koninkrijk verbloemt zijn onvermijdelijke 
subjectpositie in deze zinsnedes niet.32 Op het moment dat hij deze 
opmerking maakte is hij niet meer gericht op de historische werke-
lijkheid, maar herinnert en herdenkt hij als een tijdgenoot. Ook De 
Jong wist wel dat deze passages geschiedtheoretisch afbreuk konden 
doen aan zijn professionaliteit, maar hij eiste dit prerogatief simpel-
weg op door de constatering op te schrijven.

Hij vermeldde ook het lot van zijn eigen, als Joden vervolgde fa-
milie in passages die in totaal meer dan twee bladzijden en twee forse 
noten beslaan. In het tweede deel introduceerde hij zichzelf en zijn 
vrouw als jong stel dat kort voor de Duitse aanval nietsvermoedend 
door de weilanden fietst, genietend van de stralende voorjaarszon.33 
De Jong polste in de begeleidingscommissievergadering van 14 janu-
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ari 1969 de mening over deze persoonlijke passage. Sijes en enkele 
anderen vonden het niet passend, maar toch handhaafde De Jong 
zijn tekst.34

In deel 3 (1970) beschrijft hij zijn vlucht uit IJmuiden in bijna 
twee bladzijden, de langste passage over zijn persoonlijke ervaringen 
die in de Koninkrijk-serie voorkomt.35 In de volgende delen noemt 
hij zijn familiegeschiedenis nog slechts summier in noten. In deel 7 
schrijft hij over de vraag ‘Wat de Nederlander wist van de Holocaust’ 
en vermeldt hij in een noot wat hij tijdens zijn verblijf in Londen 
persoonlijk ‘wist’. In juli 1943 was hem per brief van het Rode Kruis 
bericht dat zijn ouders en zusje waren gedeporteerd. Hij wist dat 
zijn broer en schoonzus waren gevlucht en zijn beide neefjes waren 
ondergedoken. Hij voegt eraan toe dat zijn schoonzus in Auschwitz 
stierf en dat zijn tweelingbroer ‘omstreeks maart ’45 vermoedelijk 
in een klein kamp in of bij de Harz om het leven is gekomen’. Zijn 
gemengd gehuwde oom en diens beide dochters, een ondergedoken 
nicht en neef en de beide ondergedoken zoons van zijn broer waren 
‘de enige overlevenden uit een wijdvertakte familie die ik na de be-
vrijding aantrof ’.36 Kritiek dat zijn verwanten niet thuishoren in een 
wetenschappelijk werk, wimpelde hij af: ‘Het lot van de familie van 
de schrijver [dient] ergens in het werk verantwoord [te] worden, zij 
het op bescheiden wijze.’37 

In deel 8 (1978) wijdt De Jong een paar zinnen aan de mislukte 
vlucht van zijn tweelingbroer. Hij vermeldt dat de schoonzus van de 
auteur en de vrouw van Ies Spetter in Auschwitz werden omgebracht 
en dat Ies Spetter de enige overlevende is van de vier vluchtelingen.38 
In deel 9 (1979) over Londen schrijft De Jong enkele keren over zijn 
bijdrage aan Radio Oranje. Hij vermeldt in de lopende tekst dat hij 
‘teveel aan die eindoverwinning, [en] te weinig aan de Joden [had] 
gedacht’.39 Alleen zijn radiowerk komt aan bod; privéomstandig-
heden blijven buiten beschouwing.40 In deel 10b schrijft De Jong 
enkele regels aan het Bureau voor oorlogspleegkinderen (OPk). De 
voogdijprocedure met betrekking tot zijn neven Abel en Daan, die 
wel degelijk een uitvloeisel was van de Jodenvervolging, laat hij bui-
ten beschouwing.

In 1983 lichtte De Jong in het nrc Handelsblad toe waarom hij 
zijn eigen positie en het lot van zijn familie in de Tweede Wereld-
oorlog in zijn levenswerk had vastgelegd. Hij kwam tegemoet aan 
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de vraag die sinds de jaren zestig opgeld deed: ‘Vader, wat deed jij in 
de oorlog?’ Zijn vluchtverhaal was illustratief voor de paniek in die 
dagen, maar was vooral ook een verantwoording van de auteur. De 
lezer had er recht op zijn opstelling tijdens de oorlogsjaren te ken-
nen. Hij wilde zichzelf in Het Koninkrijk ‘niet mooier maken dan ik 
ben’. Als historicus mocht hij kritisch schrijven over andere mensen 
en dan moet je ook kritisch zijn over jezelf. ‘Als je dat niet doet, zou 
dat oneerlijk zijn.’41

Aan het begin van het slotdeel rondde Loe de Jong zijn familiege-
schiedenis in één zin af. Bij de nationale oorlogsherdenking op 4 mei 
1985 op de nationale begraafplaats van Arlington in Washington vroeg 
hij zich af: ‘Hoe is mijn leven, hoe is dat van ongeteld velen door de 
oorlog getekend!’ Hij moest denken aan ‘mijn vader, moeder, zusje en 
zovele familieleden en vrienden, de meesten in ’43 vergast in Sobibor, 
aan mijn tweelingbroer die in maart of april ’45 bij een kamp in de 
Harz werd afgemaakt of anderszins om het leven kwam’.42

Deze persoonlijke terugblik van de auteur leidde opnieuw tot 
discussie in de begeleidingscommissie. Meelezer Peter Romijn con-
stateerde een gebrek aan samenhang tussen de persoonlijke emoties 
van de auteur en de collectieve ervaringen van het Nederlandse volk. 
De Jong weigerde een methodologische discussie over aan te gaan; 
voor hem was het ‘veeleer een emotionele kwestie’. Het stond hem 
als enig auteur vrij zijn slotdeel ‘op deze wijze en geen andere te ope-
nen’.43

Alleen Sally en tante Alida zijn opgenomen in het register van 
Het Koninkrijk, zij zijn de enige twee familieleden die in de tekst bij 
naam worden genoemd.44 De Jong noemt Riel van Duren één keer 
aan het begin van zijn slotdeel (1988) – niet bij naam, maar als zijn 
‘tweede vrouw’. Tussen haakjes staat dat ‘mijn eerste, metgezellin in 
de Londense jaren, […] ruim vijf jaar eerder [is] overleden’.45 De 
vijf bladzijden die hij in deel 8 (1978) wijdt aan de groep vrouwen 
die het medisch experiment in Block 10 in Auschwitz onderging, 
schreef hij een jaar voordat hij Riel leerde kennen.46 Dat is tevens de 
reden dat zij niet voorkomt in De Jongs autobiografie, die eindigt in 
1967.47

Sally is de enige naam die steeds in De Jongs oeuvre terugkeert. 
Zijn tweelingbroer personifieert de vervolging van zijn familie bij 
uitstek. Loe herdacht Sally in zijn inaugurele rede in Rotterdam in 
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1967 en in zijn dankwoord bij de voltooiing van Het Koninkrijk in 
Den Haag in 1988. Eind 1988 verhaalde De Jong in zijn Harvard-lec-
ture dat zijn ouders, zusje en de meesten van zijn familie in Sobibor 
waren omgebracht, maar Sally is de enige die hij bij naam noemt: 
‘Na de oorlog heb ik zijn spoor kunnen volgen tot in een klein kamp 
in Midden-Duitsland waar hij enkele weken voor het einde van de 
vijandelijkheden nog in leven was. Waar, wanneer en hoe hij stierf, 
weet ik niet. Ik zal het nooit weten.’48 In 2001 zei hij bij het schrijven 
van Het Koninkrijk dat hij vaak aan Sally had moeten denken. Toch 
had hem ‘vooral het beeld van mijn door de nazi’s vermoorde vader 
voor ogen [gestaan]. Elke dag.’49

zichtBAAr en onzichtBAAr in de mediA

Vanaf deel 4 werd elk deel van Het Koninkrijk op televisie gepresen-
teerd als coproductie van het duo Van Meekren-De Jong. Ze be-
reidden de speciale aflevering van de nieuwsrubriek voor volgens het 
stramien woord-weerwoord-eindcommentaar. Eerst kreeg De Jong 
de mogelijkheid zijn nieuwe deel toe te lichten in een interview dat 
ruim tevoren was opgenomen in zijn werkkamer op kantoor of zijn 
studeerkamer thuis. Daarna haalden tijdgenoten herinneringen op 
aan de bezettingstijd. Van Meekren vroeg hun reactie op wat De 
Jong over hen of anderen had geschreven. Ten slotte kreeg de oor-
logshistoricus in zijn gesprek met Van Meekren in de studio het laat-
ste woord om te vertellen wat volgens hem de werkelijke toedracht 
was. Als vaste afsluiting vroeg Van Meekren zijn gast vooruit te blik-
ken op het volgende deel.

Van Meekren trok de aandacht door de oorlog te presenteren 
alsof het om de actualiteit van gisteren ging. Waar mogelijk werden 
getuigenissen uit De Bezetting ingelast. Dit format leverde smeuïge 
televisie op.50 De kijker leerde van jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, 
die als vicevoorzitter van de Raad van State bijna een kwarteeuw 
had gefungeerd als onderkoning van het land, dat Wilhelmina in 
Londen in 60 procent van de gevallen gelijk had gehad en de minis-
ters slechts 40 procent. Niettemin had de koningin de ministeriële 
verantwoordelijkheid nooit omzeild.51 

In de uitzending over deel 10a van 11 december 1980 werd uitge-
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breid stilgestaan bij de op 22-jarige leeftijd gesneuvelde Jan van Hoof, 
hoewel zijn naam in Het Koninkrijk slechts voorkomt in een forse 
voetnoot.52 Deze verzetsheld werd met maar liefst drie monumen-
ten in Nijmegen herdacht.53 Een onderzoekscommissie had echter in 
1948 geconcludeerd dat niet kon worden vastgesteld dat Van Hoof 
werkelijk had verijdeld dat de Duitsers de Waalbrug bij Nijmegen 
in september 1944 hadden opgeblazen. Bepalend was geweest dat de 
Duitse bevelhebber Walter Model had verordonneerd dat de strate-
gische brug onder geen beding in handen van de geallieerden mocht 
vallen. De door Van Meekren geïnterviewde medeverzetshelden von-
den het niet relevant of deze verzetsdaad nu wel of niet was gepleegd; 
Van Hoof bleef hoe dan ook hun held. Van Meekren vroeg De Jong 
zijn definitieve commentaar te leveren. De oorlogshistoricus confor-
meerde zich aan de onderzoekscommissie uit 1948 die had vastgesteld 
dat de sabotageactie misschien helemaal niet was verricht. Hij relati-
veerde dat, als Van Hoof hierin wél geslaagd zou zijn, dit een van de 
spaarzame successen zou zijn geweest in de Market Garden-operatie 
van de geallieerden die hoe dan ook was mislukt. Dat alles nam niet 
weg dat Van Hoof ‘een van die jonge kerels [was] die als zovelen in 
oorlogstijd uitnemend illegaal werk had verricht’.

De nieuwsmagazines werden in de jaren tachtig visueler, sneller 
én harder.54 De jonge omroep Veronica pionierde in deze stijl en 
haalde Van Meekren in 1984 binnen als anchorman van een eigen 
nieuwsrubriek Nieuwslijn. Vanzelfsprekend volgde De Jong hem 
naar de commerciële zender. In 1986 adviseerde hij Van Meekren 
bij de voorbereiding van zijn interview met de weduwe Rost van 
Tonningen, daags voor het debat in de Tweede Kamer, of ze wel aan-
spraak mocht maken op het pensioen dat haar man voor de oorlog 
had verdiend als volksvertegenwoordiger namens de Nsb ‘De Jong 
heeft gezegd dat Rost van Tonningen als geen ander bijdroeg aan 
de financiële plundering van ons land’, begon Van Meekren zijn 
eerste vraag. De weduwe haalde uit dat De Jong minder recht van 
spreken had vanuit Londen. Als hij niet gevlucht zou zijn, pareerde 
Van Meekren ad rem, ‘dan zou hij hoogstwaarschijnlijk net als zijn 
tweelingbroer zijn vermoord door het regime dat u en uw man zo 
trouw hebben gediend en dat u nog altijd blijft verheerlijken’. Het 
interview leverde Van Meekren zo’n duizend positieve brieven van 
kijkers op.55
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In de jaren tachtig figureerde De Jong alleen nog maar in de 
media om zijn Koninkrijk voor het voetlicht te brengen. Over het 
hardnekkige gerucht in de pers dat hij ‘een soort adviseur over oor-
logszaken’ was bij de koninklijke familie, wilde hij alleen kwijt dat 
er een ‘zekere mate van verder contact was voortgevloeid’ uit de tijd 
dat hij De Bezetting op Soestdijk in 1967-’68 had vertoond.56 In wer-
kelijkheid was dat contact met Beatrix geïntensiveerd nadat zij in 
1980 was aangetreden als koningin. Voormalig hoofddirecteur van 
de RVD, Hans van der Voet, bevestigt dat Beatrix en Claus De Jongs 
‘buitengewone waardevolle adviezen’ hebben gewaardeerd.57 Beatrix 
bewonderde zijn talent historische gebeurtenissen diplomatiek te 
verwoorden.58 De Jong was van dienst op de twee terreinen waarin 
hij uitblonk: de bezettingsperiode en de buitenlandse betrekkingen 
van Nederland met – vooral – Angelsaksische landen.59 

Begin 1980 liet ze De Jong weten door niemand liever dan door 
hem te worden geholpen om ‘te denken over – en vorm te geven 
aan de herdenkingsspeech’ die ze op 4 mei 1980 zou uitspreken, vijf 
dagen na haar inhuldiging.60 Het is de eerste van enkele redes waar-
in De Jong een aandeel heeft gehad. De koningin schreef hem bij 
terugkomst van haar staatsbezoek aan de Verenigde Staten dat zij 
verrukt was over de positieve reacties op haar redevoering voor het 
Amerikaanse Congres op 21 april 1982 in Amerika en in Nederland. 
Ze dankte hem hartelijk voor zijn conceptversie waar de ‘ministeri-
ele stofkam’ uiteraard nog doorheen was gegaan, maar die ‘in wezen 
onaangetast’ was gebleven.61 De formulering dat de Marshallhulp 
‘een uiterst constructieve combinatie [was geweest] van waarachti-
ge gulheid en van welbegrepen eigenbelang’ weerspiegelt De Jongs 
mening.62 Hij leverde ook een bijdrage aan de speech van Beatrix 
voor het Canadese parlement in 1988. De staf van paleis Noordein-
de had een ruwe tekst samengesteld over het begrip ‘responsible 
government’. De koningin vroeg De Jong zijn ‘critische geest en 
goede pen’ te hanteren om er ‘een goed verhaal’ van te maken.63 Zijn 
concepttekst onderging nog een aantal belangrijke wijzigingen van 
specialisten en daarna was het de beurt aan de ‘ministers om het rode 
potlood te hanteren’.64

De Jong leverde zijn laatste bijdrage aan Beatrix’ rede ter gele-
genheid van de vijftigjarige herdenking van de oorlog op 5 mei 1995 
– een van haar belangrijkste en persoonlijkste toepraken als staats-
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hoofd.65 De Jong becommentarieerde verschillende versies. Beatrix 
haalde de Duitse president, Richard von Weizsäcker, aan die tien 
jaar eerder, op 8 mei 1985, in de Bondsdag had gezegd dat de Duit-
sers hun verleden ‘zonder verzachtende woorden’ welwillend onder 
ogen hadden gezien, ‘zoals mijn man schreef in zijn inleiding bij de 
vertaling’. Ze vervolgt dat ‘in deze confrontatie met de waarheid 
[…] de sleutel tot verzoening’ ligt.66 Dee aanpak komt overeen wat 
De Jong met zijn Koninkrijk had beoogd. Beatrix lijkt geïnspireerd 
te zijn geweest door het eerste en laatste hoofdstuk van deel 12 (1988) 
waarin De Jong beschouwend schrijft over de betekenis van de 
Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse samenleving en begrip 
toont voor de velen die de moed niet hadden kunnen opbrengen om 
in het verzet te gaan.67 De koningin verwoordde echter ook: ‘Voor 
een juiste beeldvorming kan niet worden verhuld dat naast moe-
dig optreden ook passief gedrag en actieve steun aan de bezetter zijn 
voorgekomen.’68

Bij de toekenning van de Thorbeckepenning aan De Jong tracht-
te hij zich te ontdoen van het stigma dat hem als ‘Geschiedschrijver 
des Rijks’ aankleefde.69 Hij gebruikte de gewraakte term niet in zijn 
dankwoord aan de Thorbecke Stichting op 14 september 1984, maar 
baseerde zijn rede op dezelfde twee archiefstukken die de vermaledij-
de oud-archivaris Rogier vijftien jaar eerder ook had gebruikt.70 In 
het kb van eind 1826 had koning Willem I opgeroepen een ontwerp 
in te dienen voor een nationale geschiedenis ‘tot aankweking van 
vaderlandsliefde, bevordering van burgerdeugd en instandhouding 
van het Nationaal Karakter’. Het tweede document was de inzen-
ding uit 1827 van Thorbecke, destijds hoogleraar in Gent, getiteld 
‘Ontwerpen tot een nieuwe bewerking van de landsgeschiedenis’.71 
Hierin adviseerde hij de regering een ‘op brede basis samengestelde 
Centrale Commissie’ in het leven te roepen om relevante bronnen 
te inventariseren. De in 1902 opgerichte Commissie voor ’s Rijksge-
schiedkundige Publicatiën was hier schatplichtig aan. In haar werk-
plan van 1904 werd de vooruitziende geest van Thorbecke ruimhar-
tig geprezen.72

De Jong verhief zijn spotnaam tot eretitel door de naamgever 
van zijn prijs te bestempelen als schutspatroon van zijn levenswerk. 
Zonder zijn plaaggeest te noemen, weerlegde hij diens veronder-
stelling uit 1969 dat ‘officiële geschiedschrijving’ volgens Thorbe-
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cke ‘onmogelijk’ zou zijn geweest.73 Thorbecke had de prijsvraag 
voor een nationale geschiedschrijving zonder de beschikbaarheid 
van deugdelijk bronnenmateriaal prematuur bevonden. Dat was 
de reden geweest dat hij maar zeer ten dele was toegekomen aan 
het antwoord op de vraag hoe een opdracht tot nationale geschied-
schrijving moest worden aangepakt. Anderhalve eeuw na dato was 
De Jong echter verheugd dat tal van aspecten waarop Thorbecke wél 
had gewezen, overeenkwamen met zijn aanpak; de brede opzet van 
een (politiek-militair, sociaaleconomisch en cultureel) geïntegreerde 
geschiedschrijving, de langdurige fase van bronneninventarisatie en 
vooronderzoek, het toezicht door een begeleidingscommissie en het 
eenhoofdig auteurschap dat eenheid van conceptie garandeerde. 

De auteur van Het Koninkrijk had in dit laatste aspect ‘bemoedi-
ging (en die had ik, zo ver gekomen, wél nodig)’ geput. Thorbecke 
had ‘commissoriale arbeid’ van een Centrale Commissie afgewezen 
en de voorkeur gegeven aan een ‘aan de bijzondere persoon gebon-
den’ werk van één man. Eenstemmigheid doet ‘de voortgang [van 
geschiedschrijving] eerder schaden dan bevorderen, en kan slechts 
dat verderfelijke compromis tussen mening en mening ten gevolge 
hebben waarvan het resultaat ten laatste alle houding mist’. Een-
stemmigheid had De Jong nimmer nagestreefd. Er was hem althans 
nooit ter ore gekomen dat zijn eigen opvatting niet doorklonk in 
zijn levenswerk, grapte hij. Thorbeckes enige inhoudelijke vereiste, 
waaraan nationaal geschiedwerk te allen tijde dient te voldoen, had 
hij ter harte genomen: getuigen van ‘zuivere vaderlandse gezind-
heid’.

De laureaat trok een kaarsrechte lijn naar het heden. Hij appel-
leerde aan de fameuze zinsnede van de latere minister-president 
Thorbecke in een Tweede Kamerdebat uit 1862. Kunst is geen rege-
ringszaak; de staat dient zich te beperken tot de financiële voorwaar-
den.74 Alleen zo gedijt (objectieve) wetenschaps- en kunstbeoefening 
die inhoudelijk door deskundigen wordt beoordeeld. Dit liberale 
Thorbecke-adagium is het vaste kompas gebleven in de landspoli-
tiek: ‘Het is een vergelijkbare impuls waaraan in 1945 het Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie is ontsproten en waaruit ook de mij 
door de regering verstrekte opdracht is voortgevloeid.’ De Jong was 
er dankbaar voor dat hij, dankzij Thorbeckes ‘ruimhartig liberalis-
me’, dat de gehele samenleving ‘(en wij mogen ons daarin verheu-
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gen)’ had doordrenkt, in ‘volledige wetenschappelijke vrijheid’, kon 
werken en publiceren. 

De Jongs uitleg was heel anders dan Rogiers veronderstelling dat 
het RIOD ‘eigenlijk een Fremdkörper’ was dat afweek van de ‘princi-
piële lijn’.75 Rogier had zijn loopbaan als journalist in 1979 beëindigd 
en was directeur geworden van de Boekman Stichting.76 Hij had 
zijn recensies van Het Koninkrijk gestaakt op het moment dat het 
links-radicale tij eind jaren zeventig begon te verlopen. Zijn pole-
miek tegen De Jong was even onoverbrugbaar geëindigd als deze een 
decennium eerder was begonnen. De Jong zei twee jaar na Rogiers 
dood in 1986 dat hij ‘over het algemeen niets [had] gehad aan zijn 
artikelenserie. Van zijn algemene opmerkingen trek ik me niets aan; 
wel heeft hij mij op twee detailpunten geïnspireerd tot een tekst-
wijziging.’77 In 1995 deed De Jong een laatste poging de negatieve 
beeldvorming over hem te rectificeren: ‘Jan Rogier heeft mij “de Ge-
schiedschrijver des Rijks” genoemd en dat is onjuist.’78

Die spotnaam is onder het grote publiek in zwang gebleven. Ro-
giers kritiek dat De Jong aan staatsgeschiedschrijving deed, wordt 
onder historici echter vrijwel niet gedeeld. Hans Blom evalueerde in 
1983 dat Rogier wel degelijk ‘houtsnijdende opmerkingen’ had ge-
maakt, maar was vastgelopen in te ‘gretige aanvalslust en polemiek 
op irrelevante punten’. De Jong was geen moment belemmerd ge-
weest in ‘zijn vrijheid te schrijven wat hij juist acht’.79 Jan Bank kon 
in datzelfde jaar het epitheton ‘rijksgeschiedschrijver’ als ‘vondst’ 
beter waarderen dan de door Jan Rogier hem aangedragen argumen-
tatie. De Jong was voor die spotnaam ‘te zeer zelfstandig’ geweest 
– ‘voor wie hem het laatste decennium heeft gevolgd evident zelf-
standig’.80 In 1988 onderstreepte hij bij de voltooiing van Het Ko-
ninkrijk nog eens dat De Jong ‘geen rijksgeschiedschrijver [was] in 
de betekenis van dienaar van het establishment, van welke soort dat 
ook moge zijn’.81

Op 4 oktober 1987 was De Jong voor de laatste keer te gast in 
Sonja op zondag. Het VaRa-programma beloofde, net als tien jaar 
eerder, weer een lichtvoetige uitzending worden. De Jong leverde 
de presentatrice in de voorbespreking een kant-en-klare quiz aan.82 
In het programma sprak Barend met ontzag over de bijna voltooide 
boekenserie. Wist de professor dat allemaal uit zijn hoofd? ‘In de 
regel weet ik wel het deel, hoofdstuk en paragraaf, maar niet op de 
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pagina precies wat ik heb geschreven’, antwoordde De Jong gedwee. 
Toen zijn gastvrouw hem zogenaamd verraste dat ze hem een klein 
tentamentje over zijn eigen werk wilde afnemen, veinsde hij: ‘U wilt 
me erin laten lopen!’ Een van de vragen luidde wanneer Colijn de 
Nederlanders over de radio vaderlijk had gezegd dat Nederlanders 
er verstandig aan deden om ‘straks hun legerstede op [te] zoeken en 
even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is 
voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn.’83 ‘Dat is puur 
guesswork’, koketteerde De Jong.84 Het kon in 1936 zijn geweest, 
maar het had ook in 1938 kunnen zijn. Dat was op 11 maart 1936, 
vier dagen nadat Hitler het gedemilitariseerde Rijnland had bezet. 
De kijkers registreerden een vriendelijke en mild gestemde histori-
cus die de wijsneus niet uit wilde hangen.

totAAlkritiek oP deel 11A

De Jong had in zijn nota van juli 1949 voorgesteld alleen de positie 
van de Nederlanders in Indië in de periode van de Japanse invasie 
tot aan de capitulatie te behandelen.85 In het openingsdeel van Het 
Koninkrijk schetste hij de koloniale verhouding met Nederlands-In-
dië in vijftien bladzijden, zodat hij deel 11 kon beginnen met 8 de-
cember 1941, de dag waarop Nederlands-Indië Japan de oorlog ver-
klaarde.86 Twee maanden na dit eerste deel, in juni 1969, kwam de 
Excessennota uit, een regeringsdocument over misstanden van het 
Nederlandse leger in de koloniale oorlog. De regering onderkende 
dat er incidenten waren geweest die slechts deels waren berecht. De 
conclusie luidde echter dat, op grond van het verzamelde materiaal, 
over het algemeen niet kon worden gesproken van oorlogsmisda-
den.87 Aanvullend materiaal zou tot een omvangrijkere publicatie 
hebben geleid, niet tot een wezenlijk ander beeld.88 

De Tweede Kamer eiste nader onderzoek. De regering beloofde 
alleen historici te faciliteren door een grootscheepse bronnenstudie 
over Nederlands-Indië mogelijk te maken. Minister-president P.J.S. 
de Jong sondeerde of dit project bij Oorlogsdocumentatie kon wor-
den ondergebracht. De directeur liet echter weten dat zijn instituut 
‘die kennis over Indië niet in huis’ had. Op dat moment rekende hij 
de naoorlogse onafhankelijkheidsstrijd nog niet tot zijn taak.89 Dat 
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was nog altijd zo toen VVD-Senator Harm van Riel in maart 1976 in 
de Commissie van Bijstand informeerde naar de laatste stand van 
zaken van het deel over Nederlands-Indië. De Jong verwachtte dat 
dit wat minder gedetailleerd zou uitvallen dan de andere delen, aan-
gezien de Indische groep Nederlanders tamelijk klein was geweest. 
Een boek van 600 tot 700 bladzijden zou een voldoende ‘adequaat 
beeld’ opleveren.90 De vijf Indische boekbanden die uiteindelijk 
zouden verschijnen, werden echter het meest omvangrijke thema in 
de serie.

De Jong besloot pas na zijn pensioen tot een uitgebreide behan-
deling van de materie. In een interne nota van februari 1981 vroeg 
en kreeg hij toestemming om de koloniale voorgeschiedenis en de 
dekolonisatieoorlog in zijn onderzoek te betrekken. Vanaf 1 febru-
ari 1982 verdiepte hij zich in de belangrijkste collecties over Ne-
derlands-Indië uit het archief van het NIOD.91 Dat jaar nam hij ook 
de belangrijkste Indische archieven van het Algemeen Rijksarchief 
onder de loep. Ribberink zorgde ervoor dat hij gedurende enkele 
maanden een eigen kamer tot zijn beschikking had in Den Haag.92 
Die zomer besloot De Jong de ‘hele Indische samenleving’ te be-
schrijven, al wist hij dat zijn eerste Indische deel bij gebrek aan bron-
nen over het gouvernement en het Japanse bezettingsbestuur ‘op een 
minder stevige grondslag’ zou komen te staan.93

In het najaar begon hij met het schrijven aan deel 11a. De eer-
ste paar honderd bladzijden waren gereed toen hij half maart 1983 
vertrok voor zijn rondreis door Indonesië om de sfeer van het land 
te proeven. De eerste vijf hoofdstukken besprak hij meteen na te-
rugkomst in de leescommissie, waaraan twee extra Nederlands-Indië 
specialisten waren toegevoegd: prof. dr. mr. C. Fasseur, hoogleraar 
West-Europese Expansie Overzee aan de Rijksuniversiteit Leiden, 
en de oud-ambtenaar van het Binnenlands Bestuur, drs. R.C. Kwan-
tes.94 Hij ondervond felle kritiek van de twee. Waarom zo’n lange 
aanloop van bijna 500 bladzijden tot vlak voor de Tweede Wereld-
oorlog, temeer daar zijn betoog vrijwel uitsluitend was gebaseerd op 
secundaire literatuur en nauwelijks berustte op bronnen? De Jong 
zei dat hij zijn geschiedenis niet kort voor de Japanse inval had wil-
len beginnen, omdat er dan ‘teveel omstandigheden volstrekt in de 
lucht’ zouden zijn blijven hangen.95

Niettemin voerde hij aanzienlijk meer verandering door in het 
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manuscript dan in voorgaande delen. Hij herzag de eerste drie 
hoofdstukken, evenals hoofdstuk 6 over het ontwakend nationalis-
me en het zevende over de laatste twee decennia voor de Tweede 
Wereldoorlog.96 In de lopende tekst expliciteerde hij zijn perspectief: 
‘Zijn wij te ver gegaan met te schrijven dat Nederland de politiek-ac-
tieve minderheid der ontwikkelden en, zij het minder duidelijk, ook 
de brede massa des volks achter zich had? Wij menen van niet. […] 
Nederland had de innerlijke aanhankelijkheid van de Indonesische 
bevolking niet weten te winnen [; er was altijd een] band van dwang 
geweest.’ Het moederland was ‘derhalve, zonder het te beseffen, ge-
wikkeld in een achterhoedegevecht waarin het het onderspit moest 
delven’.97

Nieuwkomer Kwantes stelde zijn formele positie aan de orde in 
de vergadering van de begeleidingsgroep van 1 september 1983, nadat 
hij zich vooraf had verzekerd van de steun van Brugmans. Kwantes 
formuleerde datgene waar zijn collega’s in de leescommissie al jaren-
lang tegenop waren gelopen. Hun commentaren leidden slechts ‘tot 
marginale aanpassingen, afzwakkingen of correcties’ van De Jongs 
zijde. Hij herkende kritiek die ‘het wezen van de tekst raken en de 
structuur’ raken niet terug in de definitieve teksten. Kwantes deins-
de ervoor terug om medeverantwoordelijkheid te dragen voor een 
boek ‘waartegen ik qua structuur en grondtoon ernstige bezwaren 
heb’.98 

Brugmans zei later dat het tot ‘bekvechten’ was gekomen met 
De Jong over deel 11.99 De auteur deed Kwantes en Brugmans een 
vergaand voorstel. Als zij in de standaardbrief aan de minister hun 
afwijkende meningen of interpretaties als meelezer naar voren wil-
den brengen, was hij bereid hun bezwaren samen te vatten. Voor-
zitter Manning bevestigde dat de machtigingsaanvraag in principe 
nuanceringen toeliet, zolang het uiteindelijk advies positief uitvalt. 
Kwantes accepteerde na enige aarzeling deze ‘elegante oplossing’.100 
De Jong herhaalde in het voorwoord van deel 11a nog eens dat de 
wetenschappelijke verantwoordelijkheid ‘louter en alleen bij mij be-
rust; de pijlen der kritiek mogen zich slechts op één persoon richten: 
de auteur’.101 Daarna citeerde hij Brugmans en Kwantes die in dit 
deel door de ‘onevenwichtige verdeling’ van de aandacht geen ‘sa-
menhangend beeld’ van de ‘complexe Indische werkelijkheid’ her-
kennen. Er is te veel eenzijdige aandacht voor botsingen met ‘radica-
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le Indonesische nationalisten’, terwijl ‘de a-politieke aspecten van de 
maatschappij juist weer stiefmoederlijk [worden] behandeld’. In De 
Jongs hoofdzakelijk politieke geschiedenis komen te veel ‘negatieve 
kanten’ van de Nederlandse koloniale aanwezigheid naar voren en te 
weinig ‘gunstige resultaten’ van de Nederlandse overheid en het be-
drijfsleven.102 De Jong laat erop volgen dat hij terecht de ‘worsteling 
tussen het gouvernement en de Indonesische nationalisten’ centraal 
stelt, een aanpak die de lezer alle informatie bood om zich een volle-
dig beeld van de situatie te kunnen vormen.103

Het was voor het eerst dat inhoudelijk verschil van mening in het 
redactionele voortraject doordrong in enkele alinea’s van het betref-
fende deel. ‘Het enige dat telde,’ lichtte De Jong een jaar later zijn 
pragmatische oplossing toe, om zijn principiële visie te kunnen blij-
ven uitdragen, ‘was dat het deel op tijd uitkwam. Dat conflict wordt 
vergeten, dat deel blijft bestaan.’ Hij had gemerkt dat Brugmans en 
Kwantes met een ‘gewetenskwestie’ kampten. Vooral Brugmans on-
derhield nauwe contacten met oud-Indischgasten en had last van het 
gevoel: ‘als dit deel uitkomt, word ik daar straks op aan gekeken’.104 
De Jong zag Brugmans als een man met ‘uitgesproken reactionaire 
opvattingen’ over Indië. Hij veronderstelde dat hij nog altijd wrok-
kig was dat zijn ‘Indië-boek’ hem was ontglipt toen De Jong in juli 
1954 was aangewezen als enig auteur van het Hoofdwerk.105 Van die 
professionele rancune is echter niets terug te vinden in de felicitaties 
die Brugmans in februari 1964 had overgebracht naar aanleiding van 
het verschijnen van de zestiende aflevering over Nederlands-Indië 
in De Bezetting. Hij vond het ‘prijzenswaardig [dat] geen ogenblik 
merkbaar is geweest dat U nooit in Indië bent geweest, al dan niet in 
de oorlogsjaren’.106

Ook Klein verschilde in de leescommissie grondig van mening 
met De Jong over deel 11a. Hij hield zich beroepsmatig al jaren bezig 
met de geschiedenis van de Nederlands-Japanse verhoudingen en 
ergerde zich vooral mateloos aan één specifieke zin in De Jongs con-
ceptmanuscript: ‘Geen wonder dat de Japanners op anderen de in-
druk maakten volstrekt onberekenbaar te zijn. Dat wáren ze ook.’107 
Andere commissieleden vielen hem bij in zijn opmerking dat de 
wereld te klein zou zijn als zulke vooroordelen over Joden werden 
uitgesproken. Klein was – net als De Jong – van Joodse afkomst.108 
Hij vond De Jongs weerwoord op zijn kritiek onvoldoende en zag 
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dat er ook maar weinig aan de definitieve versie was veranderd. Naar 
zijn mening bereikte de kwaliteit van Het Koninkrijk met dit achtste 
hoofdstuk in deel 11a een ‘dieptepunt’. Hij zou zijn handtekening 
niet onthouden aan de machtigingsaanvraag, maar De Jong kreeg 
per brief van 4 juli 1984 alvast te horen dat hij het ‘gloeiend oneens’ 
was met zijn tekst. Hij zou de pen nogmaals tegen hem opnemen.109

Kleins recensie over deel 11a verscheen in nrc Handelsblad, de 
dag nadat deel 11a was uitgekomen. Klein had De Jong en zijn mede-
bestuursleden vooraf inzage verschaft. Op grond van hun commen-
taar had hij een aantal punten minder scherp geformuleerd, echter 
zonder de inhoud en strekking van zijn stuk aan te tasten. Door een 
ongelukkig misverstand werd zijn oorspronkelijke, harder geformu-
leerde, eerste versie echter toch geplaatst.110 In zijn artikel betreurde 
Klein dat De Jong het bestaande stereotype van de Japanner als on-
betrouwbare, agressieve en wrede oosterling niet had doorbroken. 
Integendeel, hij had in deel 11a juist raciale vooroordelen bevestigd 
door zich te baseren op onvolledig en verouderd onderzoek. Dat viel 
des te meer op daar hij geen enkele samenleving, zelfs de Nederland-
se niet, zo breedvoerig beschreef. Klein kon De Jongs ‘kwalificaties 
en vooral diskwalificaties van de Japanse volksaard moeilijk anders 
dan bizar’ noemen. De auteur was er helaas maar ‘zeer ten dele in ge-
slaagd opheldering te verschaffen omtrent de Japanse agressie uit het 
Interbellum’, terwijl hij had kunnen volstaan met een analyse van de 
vooroorlogse buitenlandse politiek van Nippon.111 

Vijf dagen later schreef De Jong aan Klein dat hij zijn ‘gedrag niet 
correct’ vond. Hij bood geen inhoudelijk verweer, maar was ‘diep 
teleurgesteld’ dat Klein hem tevoren de onmisbare modernere lite-
ratuur niet had aangedragen.112 De Jong stuurde hem de passages uit 
de Memorie van Punten en de verslagen waaruit bleek dat hij wel 
degelijk naar hem zou hebben geluisterd.113 Klein zette zich aan een 
lange verweerbrief om zijn inhoudelijke visie nogmaals toe te lich-
ten, maar Manning deed hem inzien dat hij toch ongelijk zou krij-
gen. Klein overwoog zijn positie ten tweede male ter beschikking te 
stellen. Zijn vrijheid als bestuurslid werd door de brief van De Jong 
op het spel gezet en hij vreesde voor de kwaliteit van de advisering 
in de toekomst. 

Manning medieerde door met beiden afzonderlijk te spreken 
en voorkwam een openlijk conflict. De ruzie werd bijgelegd op de 
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eerstvolgende bestuursvergadering van 7 februari 1985.114 De Jong 
vond het de ‘normaalste zaak van de wereld’ dat Klein de weten-
schappelijke discussie in de openbaarheid voerde, en Klein beloofde 
op zijn beurt voortaan relevante literatuur tijdig onder zijn aandacht 
te brengen. Beiden onderschreven dat hun geschil niet van persoon-
lijke, maar van zakelijke aard was.115 De lieve vrede was – althans op-
pervlakkig – bewaard. De Jong vertrouwde Vrij Nederland-journalist 
Max Pam een paar maanden later toe dat Klein hem een ‘rotstreek’ 
had geleverd. Hij had geen pressie op hem willen uitoefenen ‘als hij 
niet uit zichzelf vertrekt’. Was Klein twee maanden na zijn kritische 
artikel per kb als bestuurder ontslagen, ‘dan is het net of ik daar 
achter zat’. Klein zei in 2001 dat dit voorval hun ‘vriendschap had 
vertroebeld’.116

Deel 11a ontketende de meest controversiële recensies op uit de 
serie.117 De Jong kreeg finalisme in de schoenen geworpen, onwe-
tendheid over het ‘echte Indië’, een door de Duitse bezetting bepaal-
de visie op collaboratie van Indonesiërs met de Japanners, selectief 
bronnengebruik en bovenal een sociaaldemocratisch getinte antiko-
loniale visie. Oud-Indoloog en -bestuursambtenaar prof. dr. Jan van 
Baal meende dat De Jong in deze koloniale geschiedenis de grens van 
zijn kunnen had bereikt.118 Zijn ‘officiële geschiedschrijving [was] 
grievend voor allen die dat oude Indië zo lief hebben gehad, dat zij 
er de hoogste offers voor hebben gebracht’. De schrijver maakte dit 
niet goed met wat ‘gevoelig commentaar in het voorwoord, terwijl 
Brugmans en Kwantes hem hiervoor uitdrukkelijk hadden gewaar-
schuwd.119 

Een andere criticus uit de Indische hoek, P.J. Koets, had er als 
meelezer al op gewezen dat De Jong te veel het ‘romantisch idee 
van een naar vrijheid smachtende, naar verlossing uitziende miljoe-
nenmassa’ veronderstelde.120 Hij zei in de Volkskrant dat in De Jongs 
opvattingen over Nederlands-Indië twee kleurstoffen te ontwaren 
zijn: het ‘oude sDaP-zuurdesum’ en een ‘Rousseau-achtige roman-
tisering’. De auteur had deze kritiek ‘vurig [ontkend], maar ik weet 
niet of zijn zelfkennis in dit opzicht groot genoeg is’.121

Brugmans lichtte zijn bedenkingen die De Jong in zijn voor-
woord had samengevat nader toe in het Tijdschrift voor Geschiede-
nis. Ook hij vond De Jongs eenzijdige en subjectieve visie getuigen 
van de oude principiële sDaP-opvatting dat kolonialisme slecht was. 
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Niettemin mocht deel 11a er zijn als ‘mijlpaal in de discussie’ tussen 
verouderde standaardwerken.122 De Utrechtse koloniale geschiede-
nisspecialist, dr. Elsbeth Locher-Scholten, meende dat De Jong zich 
met zijn aanpak in een ‘eerbiedwaardige koloniaal-kritische traditie 
van voor 1942’ had geplaatst, maar tekortschoot als modern weten-
schapper. Het ideaal van de opvoeding tot zelfstandigheid had het 
koloniaal beleid ‘nooit als enige kompas’ bepaald.123 

De Jong zweeg zoals gebruikelijk stoïcijns. Een briefschrijver 
wilde hij wel kwijt dat Koets ‘een emotioneel man’ is. ‘Zijn bewerin-
gen dat in mijn geschiedschrijving zou doorklinken “dat alle koloni-
alen rotschoften zijn geweest” slaat op niets.’ De auteur onderschreef 
juist in deel 11a dat ‘geen land de bevolking van zijn kolonies zo had 
proberen te verheffen als Nederland’. Een andere briefschrijver kreeg 
te horen dat hij ‘enige deining’ wel had verwacht, maar ‘in feite was 
dat geweldig meegevallen’.124

Normaal gesproken was De Jong bij Van Meekren te gast op de 
dag van verschijning van zijn boek. Ditmaal verscheen hij pas vijf 
weken later op televisie, op 2 december 1984. Mogelijk was de pro-
grammering bij Veronica’s Nieuwslijn, waarin hij voor het eerst op-
trad, nog niet afgestemd op zijn publicatieschema. Ook voor Van 
Meekren was het even wennen om de juiste toon aan te slaan jegens 
de nieuwe, jeugdige doelgroep. Hij kondigde deel 11a aan als het 
boek ‘waar honderdduizenden jarenlang naar hadden uitgekeken’ en 
waarschuwde jolig dat ‘de kleurtjes van de boeken vrolijker zijn dan 
de inhoud’.125 De 70-jarige De Jong maakte een vermoeide indruk. 
Vroeger had hij altijd professioneel recht in de camera gekeken; nu 
las hij soms voor van zijn aantekeningen. Zoals gebruikelijk waren 
er weer fragmenten van getuigenissen van De Bezetting ingelast, dit-
maal van onder meer admiraal Helffrich en gouverneur-generaal 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.126

De meest weerbarstige kritiek kwam van de gemeenschap van 
Indo-Europeanen, de bevolkingsgroep van gemengde afkomst die 
geboren en getogen was in het voormalig Nederlands-Indië. Zij 
voelden zich pijnlijk miskend. De Jong deed het in deel 11a voor-
komen alsof de Indo-Europeanen de inheemse bevolking hadden 
onderdrukt. De auteur van Het Koninkrijk had volgens hun woord-
voerder, Ralph Boekholt, ‘gespuugd in de bron van mijn ouders en 
generatiegenoten’. Een bankgarantie van de vermogende oud-In-
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dischgast Gerard Jonker uit Bleiswijk maakte het mogelijk De Jong 
juridisch aan te klagen.127 Zijn critici organiseerden zich in het Co-
mité ‘Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië’ (GENI) en span-
den een civiel proces aan tegen de Nederlandse staat bij de arrondis-
sementsrechtbank in Den Haag namens 60.000 sympathisanten.128

Mr. L. van Heijningen trad op als advocaat, een oude bekende 
die De Jong in oktober 1978 achter de coulissen had bewerkt om het 
oorlogsverleden van Aantjes in de publiciteit te brengen. Hij wist 
dat De Jong als wetenschapper onafhankelijk was en mocht schrij-
ven wat hij wilde. Daarom zette hij de staat in het beklaagdenbankje 
die de opdracht voor het schrijven van Het Koninkrijk aan één man 
had toegekend. De Jongs subjectieve geschiedschrijving schoot vol-
gens hem tekort en het Comité GENI eiste dat er een herziene versie 
van deel 11a geschreven zou worden door een team van deskundi-
gen.129 De Jong werd in de dagvaarding van 29 maart 1985 verwe-
ten op grond van zijn persoonlijk standpunt onhistorisch te hebben 
geoordeeld dat oud-Indischgasten zich voor hun koloniaal verleden 
zouden moeten schamen.130 De eisers verwezen naar de afkeurende 
mening van Brugmans en Kwantes in het voorwoord van deel 11a.

De Jong reageerde in de pers dat het GENI de proceskosten beter 
had kunnen steken in ‘een publicatie contra de mijne’.131 Het RI-
OD-bestuur en het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen 
waren het onderling eens dat de aanklacht geen schijn van kans 
maakte.132 Advocaat mr. Den Hartog stelde zich in zijn pleitnotitie 
namens de staat op het standpunt dat de intensieve redactionele 
procedure wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving garan-
deerde waarvoor De Jong uit de aard der zaak als enig auteur inhou-
delijke eindverantwoordelijkheid droeg. De rechter wees vonnis op 
11 april 1986, zonder in te gaan op de inhoudelijke klacht. De re-
dactionele procedure kende ‘meervoudige toetsmomenten’ door ‘be-
stuursleden, adviseurs en meelezers’ die ‘voldoende waarborg’ boden 
op een wetenschappelijk verantwoorde tekst.133 

Het Comité GENI deed een tweede poging op 17 november 1988, 
de dag dat De Jong zijn persconferentie hield voor deel 13. Het eiste 
in een administratieve procedure bij de Raad van State dat De Jong 
de namen van alle leden van zijn begeleidingscommissie en de advi-
seurs bekend zou maken.134 De eis was overbodig, want vier dagen 
later verscheen deel 13 waarin De Jong elf bladzijden lang alle mee-
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lezers opsomt die zijn conceptteksten hadden becommentarieerd. 
De Raad van State wees het verzoek van Boekholt en de zijnen op 
30 maart 1989 af.135 Van Heijningen ging in hoger beroep tegen de 
eerste uitspraak, maar het Hof bevestigde op 10 april 1990 het vier 
jaar oude vonnis van de arrondissementsrechtbank. De Jong had 
niet onzorgvuldig gehandeld, want hij had het ‘onoverbrugbare me-
ningsverschil’ in het voorwoord vermeld. Bovendien werd op dat 
moment gewerkt aan deel 14 waarin kritieken op De Jongs werk 
werden verzameld, waarbij de auteur geen enkele invloed had op de 
selectie.136

Triomfantelijk maakte De Jong de slotsom op dat het GENI alle 
tussen 1985 en 1990 tegen hem aangespannen procedures had verlo-
ren.137 Boekholt keek terug op een ‘moedige erestrijd’ en financier 
Jonker was tevreden dat de Indische gemeenschap ondanks het te-
leurstellende vonnis ‘veel materiaal [had] verzameld waarmee nieu-
we generatie historici hun voordeel konden doen’.138 Een jaar na 
verschijning van deel 14 bracht het GENI een boek uit dat was vorm-
gegeven alsof het onderdeel uitmaakt van de Koninkrijk-serie. Het 
bevat een toelichting op de beide procedures en alle processtukken 
als bijlagen. Bestuurslid Klein nam het op voor De Jong en bestreed 
de ‘loze litanieën’ van het Comité GENI in het nrc Handelsblad. De 
Jong had zich, alle bedenkingen en bezwaren ten spijt, ‘in het alge-
meen op grootse, indrukwekkende, integere wijze’ van zijn opdracht 
gekweten.139

voorzichtiger oordelen in 11B en 11c

Deel 11b behandelt de Japanse bezetting, die eindigt op 17 augustus 
1945 als Soekarno de Indonesische Republiek uitroept.140 De Jong 
beschreef de Indonesische president als een nationalist die de Indo-
nesische vrijheidsstrijd aanvoerde, terwijl hij in naoorlogs Neder-
land werd gezien als een Indische Mussert.141 Alleen de romusja’s, 
de door de Japanners geronselde Indonesiërs die oorlogswerkzaam-
heden moesten verrichten, wierpen een smet op De Jongs gunsti-
ge portret. Soekarno had toegestaan dat de Japanners in het laatste 
oorlogsjaar enkele honderdduizenden Indonesische dwangarbeiders 
ronselden die waren omgekomen.142 Oorlogvoerend Japan had ‘op 
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Java geen beter propagandist gekend dan Soekarno’ die op dit punt 
had gecollaboreerd.143 Leden van de commissie wezen erop dat dit 
geen gangbaar begrip was in de Indische verhoudingen.144 Zij opper-
den de neutralere term ‘coöperatie’, die ook door Soekarno’s biogra-
fen Dahm en Van ’t Veer waren gebezigd. Mw. drs. P.M.H. Groen, 
medewerkster Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtsstaf, 
opperde ‘vergaande samenwerking, in Nederlandse ogen collabora-
tie’. De Jong wees de voorstellen van de hand, omdat hij zich de 
‘luxe van twee normenstelsels niet [kon] veroorloven’.145 

Het was een curieuze uitspraak om de discussie kort te sluiten. 
Een historicus heeft immers de taak uiteenlopende, met elkaar strij-
dige standpunten te belichten. Fasseur probeerde later in de discus-
sie nog eens dat het wellicht beter was het oordeel over te laten aan 
de Indonesiërs. De romusja’s hadden Soekarno na de oorlog althans 
in het openbaar niets verweten.146 De Jong benadrukte opnieuw dat 
‘elke historicus bewust of onbewust uitgaat van een bepaalde, de na-
tionaliteit overschrijdende ethiek’. Hij kondigde wel aan dat hij het 
verschil tussen collaboratie in bezet Nederland en Soekarno’s colla-
boratie in zijn definitieve tekst nader zou uitwerken.147 In deel 11b 
vermeldde hij dat de verhoudingen in Indië ‘fundamenteel anders’ 
lagen dan in bezet Nederland. Vanuit het perspectief van de Indo-
nesische bestuurder was slechts de ene vreemdeling voor de andere 
vervangen. De Indonesisch leider had bovendien niet als eenling ge-
handeld. ‘Integendeel: eenzelfde medewerking, zij het minder agita-
torisch, minder ostentatief, is aan de Japanse besturen in heel Indië 
verleend door nagenoeg alle Indonesische voormannen.’148

Op vrijwel alle overige punten kreeg De Jongs manuscript van 
deel 11b bijval van zijn meelezers. De beide boekdelen werden ook 
veel gunstiger gerecenseerd dan deel 11a. Van Baal sprak ditmaal 
lovend over een ‘indringende beschrijving’ zonder koloniaal voor-
oordeel, die voorziet ‘in een ernstige leemte in onze geschiedschrij-
ving’.149 Koloniaal-historicus Locher Scholten was kritischer. De 
Jong was hete hangijzers uit de weg gegaan zoals de vraag of Hiro-
hitho een oorlogsmisdadiger is geweest en het courante journalis-
tieke debat over het Indisch kampsyndroom.150 De auteur van Het 
Koninkrijk was in dit deel weer op vertrouwd terrein; Nederlanders 
figureerden niet in voor als daders, maar als slachtoffers die zich 
‘miskend voelden in hun Indische oorlogsverleden en -lijden’.151 De 
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Jong maakte duidelijk dat de Europese bevolking in Indië door haar 
absolute isolement, de onberekenbare bezetter en het uitputtende 
klimaat meer heeft geleden dan de gemiddelde Nederlander in het 
bezette moederland. 

In deel 11c werd de Japanse bezetting vooral vanuit Londen bena-
derd tot het moment dat gouverneur-generaal Van Mook op 3 okto-
ber 1945 in Batavia arriveerde. Oud-bestuursambtenaar Jacquet oor-
deelde in nrc Handelsblad dat van de drie delen Nederlands-Indië, 
de laatste twee delen goed waren.152 Brugmans en Kwantes waren 
opnieuw zeer kritisch over de conceptversie van het slothoofdstuk 9. 
Hierin evalueerde De Jong het Nederlands-Indisch beleid en analy-
seerde hij waarom het Nederlandse ‘begrip voor de Indische realiteit’ 
van het onafhankelijkheidsstreven te wensen overliet. Zij voorzagen 
dat De Jong hun opmerkingen niet aanvaardbaar zou verdisconte-
ren. De Jong voegde aan de tekst toe dat zijn beoordelingen ‘overi-
gens op zichzelf niets aan het geschiedverhaal als zodanig toevoegen’ 
en bood hun ten tweede male aan hun kritiek in korte bewoordin-
gen in zijn voorwoord op te nemen. Brugmans en Kwantes maakten 
van zijn aanbod geen gebruik.153

exceSSen en oorlogSmiSdAden

De Jong beschreef in deel 12 de dekolonisatieproblematiek. Zijn ze-
vende hoofdstuk, ‘De worsteling met de Republiek Indonesië’, leid-
de tot eenzelfde heftige discussie als bij deel 11a. Ditmaal voelden 
militaire Indiëgangers zich tekortgedaan in erkenning van de legi-
tieme strijd die ze in Indonesië hadden gevoerd. Een van hen, de al 
eerder genoemde socioloog Van Doorn, karakteriseerde het heftige 
publieke debat dat De Jong van november 1987 tot mei 1988 uitlok-
te, als de tweede excessenaffaire.154 De discussie spitste zich toe op de 
conceptparagraaf ‘Oorlogsmisdrijven’. De Jong oordeelde hierin dat 
er ‘op veel grotere schaal misdrijven waren gepleegd dan de regering-
snota uit 1969 deed vermoeden en dat de vervolging en berechting 
daarvan schril afstaken bij die van de oorlogsmisdrijven gepleegd 
door Duitsers en Japanners’.155 Hij schreef vooral vanuit het perspec-
tief van de klokkenluiders en de Indonesische slachtoffers die hij van 
1946 tot 1949 politiek had gesteund op manifestaties. 
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Deze visie werd door vrijwel niemand van de meelezers gedeeld. 
Hoofdpunt van kritiek op deze conceptparagraaf was dat de auteur 
te weinig achtergrond en overtuigend historische bewijslast had aan-
gedragen. Ditmaal waren er maar liefst zestien meelezers, onder wie 
een aantal mensen die een rol hadden gespeeld bij deze historische 
gebeurtenis.156 Vooral C.A. Heshusius benadrukte de tekortkomin-
gen. Deze kNIL-kolonel buiten dienst had De Jong in een brief van 
10 maart 1983 gewaarschuwd dat deel 11a in ‘welwillende Indische 
kringen’ tot grote onrust had geleid. Men vroeg zich af hoe de epi-
sode 1945 tot 1949 er in Het Koninkrijk vanaf zou gaan brengen. De 
Jong betrok hem als meelezer bij de conceptteksten over de dekolo-
nisatie, zodat hij gericht zou kunnen inspelen op deze kritiek.157 

Dat uitnodigend gebaar kwam hem duur te staan. Van Heshusius  
liet hem per brief van 11 november 1987 weten dat hij ‘onoverko-
melijke bezwaren’ had tegen de conceptparagraaf over oorlogsmis-
daden waarin derden hem steunden.158 De Jong kon wel raden wie 
hij hiermee bedoelde. De dag ervoor had hij een brief ontvangen 
van P.J.G.A. Ego van de OsL-Stichting Vrijheid en Veiligheid die zijn 
‘uiterst fel requisitoir […] volstrekt onaanvaardbaar’ vond.159 ‘Exces-
sen moeten blijven gerangschikt onder ontsporingen van geweld die 
door geen enkele verantwoordelijke gezagsdrager onder dergelijke 
omstandigheden te voorkomen waren.’ Zijn terminologie verwees 
naar het boek Ontsporing van geweld van Van Doorn en Hendrix 
dat in 1970 was verschenen. Deze auteurs hadden net als in de een 
jaar eerder verschenen Excessennota vastgesteld dat de omvang van 
deze excessen te beperkt was om te kunnen spreken van systema-
tische oorlogsmisdrijven. Als De Jong zijn ‘kwalijke en onterech-
te verdachtmakingen’ niet bijstelde, zou Ego er bij de minister op 
aandringen zijn goedkeuring te onthouden aan de publicatie van de 
epiloog.160 

Inmiddels had Heshusius het concepthoofdstuk doorgespeeld 
naar enkele krantenredacties. De Telegraaf kopte op 18 november 
‘Historici kraken De Jong’. Twee dagen later drukten diverse kran-
ten passages af van het zevende hoofdstuk. Heshusius noemde De 
Jongs geschiedschrijving in het Haarlems Dagblad van 20 novem-
ber 1987 een ‘trap na’. De krijgsraad had zich in 1949 al over deze 
misstanden uitgesproken en de Tweede Kamer had dit in 1969 ge-
daan. Hij beschouwde het als zijn taak te voorkomen dat komende 
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generaties De Jongs geschiedschrijving als de hele waarheid zouden 
beschouwen. De Jong nam het de kolonel in diezelfde krant ‘in hoge 
mate kwalijk’ dat hij de concepttekst had laten uitlekken.161 Dat was 
in de afgelopen twintig jaar nog nooit voorgekomen. Zijn concept-
teksten waren uitsluitend bedoeld voor bespreking in de leescom-
missie en hij weigerde dus elk verder commentaar. 

Presentator Karel van der Graaf ontving in zijn televisienieuws-
rubriek van 30 november 1987 de psycholoog Joop Hueting, die de 
excessendiscussie in 1969 had aangezwengeld, evenals de socioloog 
Van Doorn.162 De aflevering trok ruim 2 miljoen kijkers. Op 1 de-
cember werd kapitein Raymond Westerling begraven op de Oos-
terbegraafplaats in Amsterdam. Hij was de commandant geweest 
van het Depot Speciale Troepen dat op Zuid-Celebes een bloedige 
contraterreur had uitgeoefend. De plechtigheid liep uit op een pu-
blieke manifestatie tegen De Jongs geschiedschrijving. Anonieme 
veteranen riepen op tot een derde politionele actie onder het code-
woord ‘Madjomodo’ (MAakDeJongMOndDOod).163 Oud-strijder 
H. Düsger, die van augustus 1945 tot eind 1948 hoofd van de militai-
re inlichtingendienst was geweest, klaagde De Jong begin december 
aan wegens smaad. De Amsterdamse Officier van Justitie wees de 
aanklacht af. Sommige mensen mochten zich ‘miskend of gegriefd’ 
voelen, maar dat betekende nog niet dat De Jong een strafbaar feit 
had begaan.164

De criticus Jan Blokker had ‘geen medelijden met de rijksge-
schiedschrijver, die aan de verzalving van ons teer Volksempfinden 
zelf niet weinig heeft bijgedragen’.165 Van Doorn legde de vinger op 
de zwakke plek. Zijn analyse was dat de meerderheid van de Ne-
derlandse bevolking De Jongs bezettingsgeschiedenis had aanvaard; 
men geloofde maar al te graag dat er ‘goede Nederlanders, slechte 
Duitsers en nog slechtere collaborateurs’ waren geweest. Het wreek-
te zich dat De Jong ditzelfde ‘Nederlandse schema’ op de veel com-
plexere dualistische maatschappij van Indonesië had geprojecteerd.166 
Indië was altijd een problematisch concept geweest. Het lag in Azië, 
maar was niet Aziatisch; het werd door Nederland bestuurd en beïn-
vloed, maar was daarmee nog geen tropisch Nederland. De kolonie 
was een mengvorm: Indisch.167 De historicus Jan Bank sloot later 
aan op dit inzicht toen hij concludeerde dat De Jong met zijn Indi-
sche delen ‘kwam te struikelen over de drempel van wat in een “na-
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tionale” geschiedschrijving wel en wat niet gemeenschappelijk bleek’ 
te zijn.168 Van Doorn had begrip voor oud-militairen, die De Jongs 
ongegronde vergelijking met de Nederlandse situatie niet hoefden te 
aanvaarden. Hij herinnerde fijntjes aan de hegeliaanse wijsheid die 
De Jong ten beste had gegeven bij zijn onvoorwaardelijk steun aan 
Israël tegen de Palestijnen. Het Nederlands-Duitse conflict was een 
strijd van recht tegen onrecht geweest, terwijl in Indië onrecht tegen 
onrecht had gestreden en recht tegen recht. Het had geen zin om 
‘heel zwaar’ te oordelen in een ‘fel requisitoir’, zoals De Jong deed. 
Hij diende als historicus meer achtergronden te bieden.169

De Jong trok zich de kritiek aan. Ter voorbereiding van de lees-
commissievergadering van 21 december 1987 schreef hij een memo-
randum waarin hij een ‘geheel andere constructie’ aankondigde. Hij 
zou eerst feiten en achtergronden bieden en pas aan het eind van 
zijn betoog de kwalificatie oorlogsmisdrijven opvoeren. In dit ‘ge-
heel nieuwe hoofdstuk’ zou tot uiting komen dat er slechts enkelen 
betrokken waren geweest bij wandaden, die niet konden worden 
vergeleken met de Duitse of Japanse politiek. De Jong trok het boe-
tekleed aan: ‘Veel van dit alles had ik kunnen bedenken voor ik de 
betrokken paragraaf schreef. Ik betreur dat ik dat niet gedaan heb.’ 
Voordat de discussie over zijn concepttekst losbrandde, zegde De 
Jong toe dat leden er ‘uit wetenschappelijk en uit algemeen oogpunt 
recht op hebben dat hun afwijkende mening in deel 12 wordt opge-
nomen’ als zij zijn ‘geheel nieuwe hoofdstuk’ op ‘bepaalde punten 
bezwaarlijk’ zouden vinden. Hij zou in de lopende tekst verwijzen 
naar deze contrabeschouwingen.170

De kritiek was vergaand. Brugmans vond elke vergelijking tussen 
Nederlandse, Duitse en Japanse misdrijven ‘absoluut ongepast’ en 
Kwantes drong aan op meer soberheid en beperking in deze com-
plexe materie. De zwaarste kritiek kwam van luitenant-generaal 
buiten dienst, F. van der Veen, die De Jong vanaf deel 11c als advi-
seur bij de leescommissie had betrokken.171 Deze militaire diehard 
wierp formeel juridische bezwaren op tegen het gebruik van de term 
‘oorlogsmisdaden’.172 Petra Groen vreesde dat De Jong zich aan dit 
heikele onderwerp vertilde. Strafrechtbeleid verdiende een grondi-
ger behandeling. Zij raadde hem dringend aan om van ‘excessieve 
geweldpleging’ te spreken en overbodige juridische discussies over 
oorlogsmisdaden te mijden. Fasseur vond dat De Jong het ‘volste 
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recht’ had om te spreken over oorlogsmisdrijven, een term die sinds 
de Nederlands-Indische Amnestie-ordonnantie van 1949 toepasbaar 
was.173 Hij was zowel koloniaal historicus als jurist. Zijn mening 
telde temeer daar hij als secretaris van de Excessennota alle discussies 
van dichtbij had meegemaakt en de bronnen kende. Het was in 1969 
bij de voorbereiding van het rapport al duidelijk geweest, zeker voor 
de toenmalige minister van Defensie Den Toom, dat een deel van de 
‘excessen’ als oorlogsmisdrijven kon worden gekwalificeerd.174

De Jong wist dat hij kon rekenen op krachtige bijval van Fasseur 
bij wie hij advies had ingewonnen na de publicitaire rel over de con-
ceptparagraaf en die vond ‘dat de kritiek heel giftig was geweest’. Hij 
wilde voorkomen dat de 74-jarige De Jong aan het einde van deze 
‘gigantische klus’ ‘geïsoleerd’ zou komen te staan. Hij had De Jong 
in café-restaurant ‘De Posthoorn’ in Den Haag recente literatuur 
over kolonialisme aan de hand gedaan, evenals documenten uit de 
tijd dat hij de Excessennota had samengesteld (1969), waaronder een 
conceptversie van deze nota.175 

Zes weken later had De Jong zijn nieuwe herziene tekst klaar. 
Ditmaal heette de paragraaf niet ‘Oorlogsmisdrijven’, maar ‘Exces-
sen’. De morele verontwaardiging van de auteur was ditmaal aan-
zienlijk minder en zijn begrip voor de veteranen was toegenomen.176 
In zijn eerste voetnoot lichtte hij toe dat ‘één van de deskundigen 
met schending van het vertrouwelijk karakter’ het concepthoofdstuk 
in de pers had gebracht. Dit had ‘in den lande tot deining geleid’. 
Hij betreurde dat ‘enkele passages c.q. formuleringen […] (uiteraard 
geheel in strijd met mijn bedoelingen) door vele oud-militairen als 
kwetsend [bleken] te zijn ervaren’. Zonder Heshusius bij naam te 
noemen legde hij de verantwoordelijkheid geheel ‘bij diegene die 
het vertrouwelijke karakter van mijn concept geschonden heeft’. Hij 
onderkende dat zijn eerste concepttekst ‘gebreken vertoonde’. Ver-
volgens somde hij de verbeteringen op die hij had aangekondigd in 
zijn nota van 21 december 1987.177

In zijn tekst belichtte De Jong dat er tussen het Republikeinse 
en het Nederlandse leger over en weer wandaden waren gepleegd. 
Revolutionair geweld was beantwoord met contraterreur, die inder-
tijd bij de Nederlandse troepen werd aangeduid als ‘excessen’. De 
acties van het Korps Speciale Troepen van Kapitein R.P.P. Westerling 
waren er de meest typerende uitingen van geweest.178 In de nieuwe 
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versie werd nergens meer gespeculeerd dat het excessief geweld van 
het Nederlandse leger structureel was geweest.179 Hij stemde in met 
Van Doorn en Hendrix die de Excessennota van 1969 typeerden als 
‘een snel geproduceerde nota waarin de werkelijke antwoorden niet 
waren te vinden’. 

De Jong haalde hun conclusies uitvoeriger aan dan in de vorige 
versie.180 Pas op de laatste twee bladzijden kwam hij terug op de ge-
wraakte term ‘oorlogsmisdrijven’. Hij nam afstand van formeel-ju-
ridische bezwaren en opteerde voor de algemene definitie van een 
oorlogsmisdrijf als ‘daden in een oorlogssituatie gepleegd, die in 
strijd zijn met de algemene menselijkheid’. Hij achtte het niet juist 
dit woord ‘in de aangegeven algemene zin angstvallig te vermijden’, 
al was achteraf niet meer vast te stellen welke incidenten als oorlogs-
misdaden konden worden bestempeld. De primaire verantwoorde-
lijkheid hiervoor had destijds bij de ‘hoogste politieke leiding’ gele-
gen. ‘Van háár ging de opdracht uit om de Republiek te bedwingen, 
d.w.z. (in het Nederlands perspectief ) een gewapende opstand neer 
te slaan, en zij wist na enige tijd dat bedwingen gepaard ging met 
excessen en zij heeft, toen zij dat wist, onvoldoende ingegrepen.’181 

De Jong was op het probleem gestuit dat de vage conclusies 
van de Excessennota in de politiek voor kennisgeving waren aan-
genomen. Het had hem in 1949 als politiek activist ontbroken aan 
betrouwbare gegevens over de misstanden; in 1969 had de Tweede 
Kamer met datzelfde probleem gekampt, en in 1988 was de omvang 
van de Nederlandse en Indonesische oorlogsmisdaden nog altijd gis-
werk. De Jongs strijdbaarheid van vier decennia eerder had plaats-
gemaakt voor een evenwichtiger, beschouwender toonzetting, maar 
zijn onderliggende visie dat er wel degelijk oorlogsmisdaden waren 
gepleegd, bleef dezelfde.

Deze nieuwe tekst werd in de bespreking van 18 februari 1988 
van de leescommissie zonder uitzondering gunstig ontvangen. Het 
was een groot compliment dat juist Brugmans vond dat De Jong 
aan alle eerder geuite bezwaren volledig tegemoet was gekomen. Hij 
had vanwege zijn gevorderde leeftijd na deel 11 willen terugtreden 
als adviseur, maar De Jong had hem nadrukkelijk gevraagd aan te 
blijven voor dit laatste Indië-hoofdstuk. Kwantes had slechts kritiek 
op de lengte van de twee keer zo lang geworden paragraaf die bijna 
‘onleesbaar en slaapverwekkend [was] geworden’.182 Van der Veen 
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kwalificeerde de tekst als ‘evenwichtiger’, maar miste het punt dat 
het Nederlandse leger in een noodtoestand uit overmacht genoopt 
was geweest tot het nemen van maatregelen, wat een ‘schulduitslui-
tingsgrond’ had opgeleverd. Hij wenste gebruik te maken van het 
aanbod om deze mening uiteen te zetten in een bijlage. De Jong 
deed zijn belofte gestand. Van der Leeuw en Fasseur droegen een ar-
gument aan op grond waarvan hij het weerwoord van Van der Veen 
zonder gezichtsverlies had kunnen afwijzen. Het stuk van Brugmans 
en Kwantes in deel 11a was van ‘inhoudelijke aard’ geweest, terwijl 
Van der Veens bijdrage een ‘technisch-structurele kritiek’ was. De 
Jong handhaafde zijn aanbod echter onverkort.183 Hij noemt Van der 
Veens bijlage echter niet in de lopende tekst van deel 12 als hij de 
term ‘oorlogsmisdaden’ opvoert, maar verwijst in een voetnoot naar 
de contrabeschouwing. Het zakelijk geschreven stuk van Van der 
Veen detoneert met de verhalende stijl van De Jong.184

Bank evalueerde in april 1988 dat de ‘verbale politionele actie 
tegen De Jong in 1987 de auteur in zijn schulp heeft doen kruipen’.185 
Het lijdt geen twijfel dat De Jong tot deze herziening was overge-
gaan vanwege de publieke ophef over zijn concepttekst, ondanks het 
feit dat hij persisteerde in zijn formeel procedurele argument dat zijn 
wijzigingen uitsluitend waren voortgekomen uit ‘intern uitgeoefen-
de kritiek’.186 In 1996 bleef hij tegenover de onderzoekster Stef Scag-
liola echter op zijn formele standpunt staan dat de protesten hem 
‘emotioneel niets [hadden] gedaan, maar het spreekt vanzelf dat ik 
onder de indruk ben geraakt van de gemaakte opmerkingen’.187 Hes-
husius vond dat hij het volste recht had gehad om zijn concepttekst 
naar de pers door te spelen en feliciteerde Loe de Jong dat hij van 
zijn ‘uitglij-dwalingen’ was teruggekeerd. De Jong had hem kortaf 
geantwoord geen correspondentie met hem te willen voeren, zolang 
hij ontkende het ‘vertrouwelijk karakter’ van zijn concepttekst te 
hebben geschaad.188

De schrijver had met zijn concessies in deel 11a en 12 zijn altijd 
strak bewaakte eenheid van compositie laten aantasten. Het zou 
evenwichtiger zijn geweest als de tekst van zijn opponenten in het 
veertiende deel Reacties zou zijn opgenomen. De Jong heeft zijn con-
cessies echter niet als gezichtsverlies ervaren. Mogelijk bracht hij dit 
plengoffer als gebaar naar oud-strijders. Hij ging niet pardoes aan 
hun kritiek voorbij, zodat zij zich beter in De Jongs geschiedschrij-
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ving konden verenigen. Hij toonde zich op de persconferentie van 
deel 12 op woensdag 27 april 1988 ook van zijn deemoedige kant. De 
publieke deining had hem ‘moeilijke dagen bezorgd, omdat bleek 
dat ik – helemaal tegen mijn bedoeling in – mensen had gekwetst’.189 

Van Meekrens Veronica’s Nieuwslijn stond die avond voor de laat-
ste keer in het teken van Het Koninkrijk. De Jong lichtte toe dat hij 
door reacties van zijn meelezers had gemerkt dat hij niet voldoende 
had nagedacht over de ‘complexe materie van het Indische gebeu-
ren’. Hij was als wetenschappelijk onderzoeker ‘biased’ geweest. ‘Ik 
heb me na de bevrijding als Nederlander zó gekwetst gevoeld door 
de berichten over de excessen van de Nederlandse troepen. Daaruit 
ontstond, ik zou haast willen zeggen, een verontwaardiging. Die eer-
ste versie was teveel vanuit die verontwaardiging geschreven.’190 Hij 
beaamde tegenover De Telegraaf dat hij de paragraaf ‘teveel vanuit 
mijn emoties’ had geschreven. Waar in het eerste concept nog de ge-
voelens hadden meegespeeld van de jongeman die in de jaren ’45-’49 
geschokt was door de krantenberichten, had hij in de tweede versie 
meer afstand tot de stof genomen. ‘Ik vind wat er nu op tafel ligt 
genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord.’191

De Jongs concessies in de paragraaf ‘Excessen’ werden breed uit-
gemeten en overvleugelden alle overige thema’s bij de receptie van 
deel 12. Oud-Vrij Nederland-journalist Martin van Amerongen brak 
een lans voor De Jong in nrc Handelsblad. Sommige kranten sug-
gereren dat ‘de historicus zich dus toch door die zondoorstoofde 
snorrenbaarden op de knieën heeft laten dwingen’. Niets van dat al, 
de auteur van Het Koninkrijk had eenvoudigweg aangetoond niet 
Oost-Indisch doof te zijn.192 De Jong genoot met zijn antikoloni-
aal standpunt in zijn Indische delen weer als vanouds de sympathie 
van linkse journalisten, terwijl de rechtse pers hem bestreed. Begin 
jaren tachtig hadden De Jongs radicale lastposten hun ideologische 
standpunten gematigd en de strijdbijl begraven.193 Igor Cornelissen 
en Martin van Amerongen schreven waarderend over De Jongs werk 
zonder overigens hun kritische houding te verliezen. Joop van Thijn 
en Loe de Jong gingen zelfs amicaal met elkaar om. Alleen Gerard 
Mulder bleef scherp kritisch schrijven in een stijl die enigszins leek 
op die van Jan Rogier.

In 1990 wees De Jong er nog eens op dat hij had geweigerd de 
term ‘oorlogsmisdaden’ geheel te laten vervallen.194 Datzelfde jaar 
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schreef hij in een Engelstalige publicatie: ‘I believe that both the La-
bour cabinet and Admiral Mountbatten were wiser than the Dutch 
government and the overwhelming majority of Dutch public opi-
nion in understanding that an agreement with the government of 
the Indonesian Republic, […] was imperative.’195 In 1995 nam hij de 
wind uit de zeilen van critici die suggereerden dat hij de veteranen 
en rechts georiënteerde Nederlanders niet van zich had willen ver-
vreemden. Na de ‘gebruikelijke open discussie binnen de begelei-
dingsgroep [had hij] mildere bewoordingen [gekozen, maar hij had] 
absoluut geen knieval’ gedaan. Het was aan het ‘Indonesië-beleid 
van de regering’ te wijten dat ‘de diepe tegenstellingen over Indië 
zich in ons volk hebben kunnen handhaven’. Iedereen mocht weten 
dat hij in de naoorlogse jaren aan de juiste kant had gestaan en tot de 
kleine minderheid had behoord die publiekelijk had geprotesteerd 
tegen ‘de principieel onjuiste en heilloze weg’ om militair op te tre-
den tegen de Indonesische Republiek.196

In 1995 noemde hij het ‘waanzin’ om koningin Beatrix op haar 
staatsbezoek aan Indonesië een halve eeuw na het uitroepen van de 
Indonesische Republiek excuses te laten aanbieden voor de kolonia-
le oorlog. ‘Het zou een klap in het gezicht zijn van de mensen die er 
hebben gevochten.’ De militairen waren gestuurd door de regering 
en het parlement en de publieke opinie hadden er destijds achter 
gestaan. ‘Als het je van Indonesische kant niet gevraagd wordt, dan 
hoef je het van Nederlandse kant ook niet naar voren te brengen.’197 
De 80-jarige De Jong sloot met zijn mening aan bij de courante me-
ning in de publieke opinie.198 De koningin arriveerde vier dagen na 
17 augustus in Djakarta, mede met het oog op de gevoelens van de 
Indië-veteranen, en ze maakte ook geen formele excuses in haar rede 
richting president Soekarno.199 Politiek Den Haag was ingenomen 
met de Indonesische toespraak. De centrumpartijen PvdA, CDa, 
VVD en D66 vonden dat de koningin de ‘juiste toon’ had getroffen. 
Alleen GroenLinks had gewild dat er excuses voor de koloniale oor-
log werden aangeboden.200
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h O O F s t U k  2 8

Het Koninkrijk geëvalueerd

een verlAten iJkPunt

Woensdag 27 april 1988 gaf De Jong zijn laatste persconferentie in 
Nieuwspoort. Die dag werd de foto gemaakt van de auteur die zijn 
twaalfdelige levenswerk met zijn armen wijd omvat. Dit majestueu-
ze gebaar van de trotse auteur van Het Koninkrijk met de 26 boek-
banden is een iconisch beeld. Het nos Journaal van acht uur legde 
het historische moment vast waarop hij op maandag 21 september 
1987 om 14.55 uur een punt achter zijn laatste regel zette. Dat was 
weliswaar zeven maanden later, maar De Jong had voor de opnamen 
die middag zijn blocnote gewillig tevoorschijn gehaald.1

In de eerste week van mei verscheen een hausse aan artikelen 
over de voltooide serie. De media-aandacht richtte zich op het fe-
nomeen De Jong en veel minder op de inhoud van het slotdeel. De 
auteur van Het Koninkrijk had ‘eigenhandig een zeegat’ afgesloten, 
schreef nrc Handelsblad.2 Journalisten overtroffen elkaar in loftui-
tingen over ’s lands bekendste historicus die zijn opdracht met grote 
‘verbetenheid, vasthoudendheid en vakmanschap’ had volbracht en 
met zijn ‘kloeke’ rij banden, een ‘weergaloze prestatie’ had geleverd.3 
Eigentijdse geschiedschrijving had zich in Nederland dankzij de ‘on-
verminderd hoge oplagecijfers’ van Het Koninkrijk ‘nooit eerder in 
zo’n massale en intense belangstelling mogen verheugen’.4 Menig-
maal werd Geyls versleten wijsheid over geschiedenis als een discus-
sie zonder eind aangehaald. Gerard Mulder schreef in zijn kritisch 
portret van De Jong in Elsevier dat zijn boeken ‘telkens weer [waren] 
ontvangen alsof ze de uitgelekte Miljoenennota voor het volgend 
jaar bevatten’. Hij was een van de weinigen die de aandacht vestigde 
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op de opvallende paradox dat De Jong ‘miljoenen mensen’ wist aan 
te spreken, terwijl geen vakgenoot zijn stijl navolgde.5 De mening 
van hoogleraren over Het Koninkrijk illustreert dat De Jong geïso-
leerd was geraakt in de vakwereld.

De historicus H.W. von der Dunk was ronduit negatief. Hij 
was na deel 3 afgehaakt en bladerde alleen nog maar in de serie. De 
Jongs kroniek was ineengestort ‘onder een karrenvracht van feiten’. 
De Jong relativeert nooit en bij gebrek aan overzicht en inzicht 
‘verzuipt iedereen in dat werk’.6 De Utrechtse hoogleraar vergeleek 
diens ‘manier van geschiedschrijving met de vlucht van een piloot 
die aanhoudend tien meter boven de grond blijft hangen. Hij gaat 
niet omhoog om een overzicht te geven. Hij daalt niet om details uit 
te diepen. Hij blijft steeds op hetzelfde niveau.’7 De Jong reageerde 
vrijwel nooit op commentaar, maar ditmaal liet hij zich ontvallen 
dat het ‘eigenlijk een waardeloze opmerking’ was.8

Vakgenoot Ivo Schöffer uitte zich milder. De Jong schreef te veel 
voor generatiegenoten en nam daardoor te weinig afstand van zijn 
onderwerp. Zijn denken was te zwart-wit.9 ‘Het geheel is vormloos, 
veel te chronologisch opgezet en kabbelt maar door.’10 De Jong gaat 
telkens ‘pontificeren [en is] te breedvoerig. Hij loopt in een tredmo-
len van details. Hij heeft hobby’s waar hij grenzeloos over uitweidt 
en blinde vlekken, zodat hij over sommige thema’s wel heel opper-
vlakkig heen vliegt. Maar als ik de voor- en nadelen tegen elkaar 
afweeg, dan overheerst mijn bewondering.’11

Twee jongere hoogleraren hadden hun mening al geuit in 1983 in 
hun inaugurele redes. Zo had J.T.M. Bank in oktober aan de Eras-
mus Universiteit in Rotterdam geconcludeerd dat De Jongs contro-
versiële werk de oorlogsgeschiedschrijving en de media weliswaar 
had gedomineerd, maar geen monopolie had gehad. Zijn ‘verwor-
ven publieke gezag [was] onaangetast’ gebleven na de stevige kritiek 
vanaf medio jaren zestig dat een ander beeld op de oorlog en bezet-
ting wierp, maar er was inmiddels veelbelovend nieuw wetenschap-
pelijk onderzoek in aantocht.12

Anderhalve maand later typeerde J.C.H. Blom in zijn rede aan 
de Universiteit van Amsterdam De Jongs grote seriewerk als het 
‘meest complete voorbeeld’ van geschiedschrijving die in Nederland 
in de eerste decennia na de oorlog kwalitatief en kwantitatief suc-
cesvol was beoefend. Met de publicatie van deel 10b over het laatste 
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bezettingsjaar, een jaar eerder, was ‘een wezenlijk gedeelte van De 
Jongs studie’ afgerond en was de tijd aangebroken om de histori-
ografie over de bezettingsperiode te evalueren zonder dat Blom in 
een ‘overbodige en wellicht schadelijke polemiek met De Jong en 
andere auteurs’ wilde raken.13 Hij had zijn kritiek een jaar eerder al 
gegeven in zijn overzichtsartikel van de bezettingsperiode in de Alge-
mene Geschiedenis Nederland, de opvolger van De Jongs bijdrage uit 
1958. ‘Het nooit geheel te vermijden politiek-morele oordeel neemt 
veelal een te grote plaats in dan vanuit een analytisch-verklarende 
benaderingswijze wenselijk zou zijn.’14 Die observatie was overigens 
al te herkennen in de tiende stelling van Bloms proefschrift uit 1975: 
‘De geschiedschrijving over Nederland in de Tweede Wereldoor-
log ondervindt nadelige gevolgen van de overheersende aandacht 
voor collaboratie en verzet, waarbij een goed-fout kader een grote 
rol speelt.’15 Blom herhaalde het in simpeler bewoordingen in een 
interview voor een regionaal blad bij de voltooiing van Het Konink-
rijk in 1988. De Jong had zijn wetenschappelijke distantie niet altijd 
bewaard; dat maakte de serie ‘nog niet onwetenschappelijk’, maar 
‘waaroms’ ontbraken wel eens.16

Blom wees in zijn rede op de ‘diepgevoelde eensgezindheid 
over goed en fout in dit tijdvak’.17 Dat had geleid tot een gebrek 
aan theoretische bezinning in de courante wetenschappelijke bezet-
tingsgeschiedenis waarin de aansluiting op nieuwe belangstelling en 
methoden zo goed als nihil was gebleven. Boeiende nieuwe histo-
rische inzichten konden alleen worden bereikt als deze ban van de 
politiek-morele vraag naar goed en fout zou worden doorbroken. De 
nieuwe hoogleraar opteerde voor een vernieuwende onderzoekagen-
da die aansluiting zocht bij de historiserende benadering die in de 
jaren tachtig wereldwijd doorbrak. In dit moderne perspectief werd 
de morele dimensie in het onderzoek naar oorlog en nationaalso-
cialistische bezetting vergaand teruggedrongen op grond van het 
inzicht dat de belevingswereld van tijdgenoten als uitgangspunt te-
kortschiet voor historisch onderzoek.18 Het besef van goed en kwaad 
kan en mag uiteraard niet wegvallen, maar een teveel daarvan be-
perkt de speelruimte van de onderzoeker. De bezettingstijd vereist 
meer systematische analyse en internationale vergelijking.19

Bloms oproep tot ‘verwetenschappelijking van de bezettingsge-
schiedenis’ was een kolfje naar de hand van de Groningse hoogleraar 
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E.H. Kossmann. De éminence grise van de geschiedwetenschap had 
altijd afstand bewaard tot De Jongs werkwijze en visie. Slechts één 
keer had hij zich en passant in het receptiedebat van Het Koninkrijk 
gemengd in een Nijmeegse rede uit 1985. Daarin bevestigde hij het 
courante inzicht dat de jaren zestig in de eigentijdse geschiedschrij-
ving veel meer een breuk in de economie en maatschappij waren 
geweest dan de Tweee Wereldoorlog, die al snel was gevolgd door 
een restauratie van de vooroorlogse situatie.20

De visie van Kossmann was een herbevestiging en afsluiting van 
een langlopend debat dat in het vakgebied sinds diezelfde jaren zes-
tig was ingezet onder de noemer herstel- of continuïteitsthese. Zijn 
mening sloot aan bij Schöffer die in zijn recensie van de eerste drie 
delen van Het Koninkrijk in het Tijdschrift voor Geschiedenis in 1971 
nuchter had vastgesteld dat ‘anders dan tijdgenoten tijdens en na 
de oorlog wilden zien, […] nederlaag en bezetting wél een trau-
matische beleving [vormden], maar géén diepgaande breuk in de 
ontwikkeling van Nederland’.21 Ook Blom, die in Schöffer zijn leer-
meester vond, had in 1976 betoogd dat ‘de meer diepgaande trans-
formatie der samenleving’ niet na 1945, maar in de jaren zestig moet 
worden gezocht.22 Hij voerde deze ‘algemeen aanvaarde opvatting’ 
van naoorlogse continuïteit in zijn inaugurele rede van 1983 op als 
een van de vernieuwingen in het onderzoek naar de plaats en beteke-
nis van de bezettingstijd. Het was een ‘correctie’ op het verouderde 
uitgangspunt waarin ‘de oorlog [als] dé grote breuklijn in de recente 
geschiedenis’ had gegolden.23

Kossmann koos als opstap voor zijn betoog uit 1985 De Jongs 
langlopende seriewerk, dat ‘in zekere zin’ een uitvloeisel was van 
de achterhaalde veronderstelling dat de Tweede Wereldoorlog een 
breekpunt in de vaderlandse geschiedenis was geweest. Toen het eer-
ste deel van De Jongs levenswerk in 1969 verscheen, was het geeste-
lijke klimaat in Nederland aan het veranderen. De democratiserings-
beweging, ingezet met Provo, vestigde de aandacht op het feit dat 
het kwaad en het verzet in 1945 niet voorgoed waren overwonnen. 
Racisme duurde nog altijd voort in de actualiteit en op de Holo-
caust waren andere genociden gevolgd. Historici onderschreven dat 
de bezettingsjaren ‘niet uniek, niet paradigmatisch [en] niet speciaal’ 
waren. De Jong was echter ‘onverstoorbaar’ blijven doorschrijven 
volgens verouderd recept dat de oorlog een diepgaande transforma-
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tie van de samenleving teweeg had gebracht.24 Kossmann beschouw-
de het levenswerk van de grootste kenner van de bezettingsperiode 
in de geschiedwetenschap als een gepasseerd station. De emeritus 
wees erop dat Peter Klein niet zozeer in stijl, maar wel op een fors 
aantal inhoudelijke punten het gelijk aan zijn zijde had gehad toen 
deze in maart 1981 in Het Parool ‘de boeken van De Jong volkomen 
afkraakte als ouderwetse vertellingen in vaderlijk-moralistische toon 
over een onbelangrijk onderwerp’. Dat nam niet weg dat Het Ko-
ninkrijk volop werd gebruikt door onderzoekers, vervolgde Koss-
mann die vermaard was vanwege zijn bijtende ironie. Afzonderlijke 
delen werden in het vakgebied door specialisten gerecenseerd, maar 
‘analyse en evaluatie op dit machtige geheel’ bleven uit. De Jong 
zal het ‘waarschijnlijk niet eens werkelijk betreuren dat de propor-
ties die hij heeft gekozen gezette studie van het geheel zeer moeilijk 
maken’.25 De ironie van Kossmann appelleerde aan een mengeling 
van ontzag, afgunst en frustratie die De Jong als meest productieve 
en meest geciteerde historicus van Nederland bij vakgenoten opriep.

De Jong had weliswaar niet in dit historisch debat geparticipeerd, 
maar had deze nieuwe communis opinio in zijn vakgebied wel de-
gelijk geregistreerd. Hij kampte met het probleem dat hij in 1968 
had aangekondigd aan het eind van zijn serie de naoorlogse ont-
wikkelingen te behandelen die rechtstreeks waren voortgevloeid uit 
de Tweede Wereldoorlog.26 In zijn Nabeschouwing van zijn slotdeel 
ontweek hij het heikele probleem van zijn achterhaalde standpunt. 
De 17 bladzijden vormen geen conclusie, maar een essay waarin hij 
een viertal overkoepelende vragen evaluerend beantwoordt. De Jong 
bleef bij de beantwoording van deze vragen trouw aan zijn oorspron-
kelijke uitgangspunt dat de bevrijding in mei 1945 ‘een wezenlijk als 
revolutionair aan te zien nieuw begin’ was geweest op een drietal 
terreinen. De Tweede Wereldoorlog had volgens hem de dekolonisa-
tie van Indonesië aanzienlijk versneld (1945-1949), Nederland ertoe 
gebracht anderhalve eeuw neutraliteitspolitiek te verlaten om Atlan-
tische en Europese samenwerking aan te kunnen gaan binnen het 
westerse kapitalistisch model (1947-1949), en ten slotte tot gevolg 
gehad dat het Nederlandse Jodendom was gedecimeerd (1942-1944). 
‘In alle andere opzichten mag men de gevolgen welke de Tweede 
Wereldoorlog voor Nederland had, niet als een breuk aanduiden.’27

Deze cruciale zin fungeert als stootblok en houdt erkenning noch 
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ontkenning van nieuwe inzichten in.28 De Jong onderscheidt slechts 
de bovenstaande trits van onmiskenbare breuken die zich al hadden 
voltrokken toen hij in 1949 zijn eerste ideeën voor Het Koninkrijk op 
papier zette. De slang bijt in zijn eigen staart: De Jong presenteerde 
drie conclusie die een herhaling waren van drie uitgangspunten in 
zijn geschiedschrijving.29 Tegen het eind van zijn Nabeschouwing 
die veel relativerender is geschreven dan de stellige stijl die de serie 
kenmerkt, zegt de auteur ‘dit alles niet zonder aarzeling’ op te schrij-
ven. De ‘wezenstrekken’ van de tijd zijn voor de eigentijds historicus 
moeilijk te herkennen. ‘De mist zal pas later optrekken.’30 Op het 
vlak van de herstel- of continuïteitsthese was dat tijdens het schrij-
ven van De Jongs levenswerk wel degelijk gebeurd, maar daarvan is 
in Het Koninkrijk niets te merken en dus ook niet in de nabeschou-
wing.

Later dat jaar hield De Jong nog een voordracht op de jaarverga-
dering van het Historisch Genootschap (hG) onder de veelbelovende 
titel ‘Zelfkritiek’. Hij greep de gelegenheid aan om een eindbalans 
op te maken op Het Koninkrijk, maar zijn professioneel testament 
was afgemeten en defensief. Zijn professionele visie was in de afge-
lopen halve eeuw nader uitgekristalliseerd, maar niet geëvolueerd. 
Explicieter dan in zijn slotdeel volhardde hij in zijn overtuiging dat 
de Tweede Wereldoorlog ‘een van de belangrijkste perioden [is] ge-
weest uit onze geschiedenis’. Hij herhaalde nog eens dat de oorlog 
in drie opzichten een ‘revolutionaire breuk’ had gebracht en noem-
de opnieuw de decimering van het ‘joodse volksdeel’, de versnelde 
onafhankelijkheid van Indonesië en het einde van anderhalve eeuw 
neutraliteitspolitiek. ‘Alle overige ontwikkelingen [waren] niet revo-
lutionair maar evolutionair’, heette het ditmaal. 

Hij bestreed nu wel nadrukkelijk de continuïteitsopvatting dat 
de Tweede Wereldoorlog niet ‘tot een wezenlijk als revolutionair aan 
te zien nieuwe begin’ zou hebben geleid. Dat zou een miskenning 
zijn van de Nederlandse bijdrage aan de oorlogsinspanningen en het 
‘traumatisch effect’ dat de oorlog op de samenleving had gehad. Zijn 
publiek moest begrijpen dat zijn werk een uitvloeisel van de Duit-
se nederlaag was. ‘Op de generatie die [het nazibewind] doorstond, 
rustte de plicht (zo en niet anders is het gevoeld) om te verhoeden 
dat dat alles spoorloos zou verdwijnen in een ongeweten verleden. Ik 
heb mij gevoeld als de zegsman, de schrijver, van die generatie.’ Als 
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feilbaar historicus had hij ongetwijfeld fouten gemaakt, maar hij had 
‘naar beste weten en geweten’ getracht een onvermijdelijk subjectief, 
maar wel degelijk ‘fair’ beeld te schetsen. ‘Dat totaalbeeld’ is er nu. 
‘Mijn totaalbeeld. Een eindpunt voor mij maar ik vertrouw dat het 
een deel van zijn zin ontlenen zal aan het feit dat het voor anderen 
een beginpunt zal blijken om verder te gaan, kritisch maar creatief.’31 

Een maand later, op 21 november 1988, verscheen het dertiende 
deel van Het Koninkrijk. De Jong verbleef in Amerika, en er werd 
geen promotie besteed aan dit dunste boekje uit de serie.32 Het biedt 
in 80 bladzijden een technisch-instrumentele terugblik op de opzet 
en aanpak van zijn samenvattende overzichtswerk. Zijn specificatie 
van zijn schrijf- en vooral redactieproces is handzaam, maar ook te-
leurstellend, omdat een methodische verantwoording van Het Ko-
ninkrijk uitbleef.33 De Jong verantwoordt op de letterlijk allerlaatste 
bladzijde nog eens dat hij zich niet geroepen voelde tot een evalua-
tie. Hij zou dan ‘aan die zes-en-twintig boeken nog eens tien of meer 
moeten toevoegen’. Hij eindigde op dezelfde manier als in zijn rede 
voor het Historisch Genootschap: ‘Voor mij is dit werk een eind-
punt – niet voor de geschiedschrijving.’34 

De historicus De Jong had het zich niet makkelijk gemaakt door 
eigentijdse geschiedschrijving te willen bedrijven als spreekbuis van 
zijn generatiegenoten. Hij was zich bewust van de spanning die zijn 
aanpak had opgeleverd, maar was trouw gebleven aan zijn bezielend 
concept alsof hij de onvoorwaardelijke eindoverwinning op de na-
zi’s opnieuw had bevochten. De Jong is nooit een principiële dis-
cussie met zijn vakgenoten aangegaan over de algehele interpretatie 
van zijn levenswerk.35 Het onderzoek naar de bezettingsgeschiedenis 
had zich sinds de jaren zeventig buiten hem om voltrokken en hij 
had dit debat in zijn vakgebied nog slechts op afstand geregistreerd. 
Het Koninkrijk fungeerde als zijn exclusieve platform, niet alleen in 
de media, maar ook in de historiografie. De auteur had zijn con-
tacten geïnstitutionaliseerd in de vaste leden van zijn begeleidings-
commissie met een steeds wisselende groep van meelezers. Hij had 
niet geparticipeerd in het debat onder vakgenoten en wederzijdse 
bevruchting van nieuwe inzichten had niet plaatsgevonden.36 De 
Jong personifieerde een verlaten ijkpunt in de historiografie. Zijn 
levenswerk piekte als een massief gebergte in de verte.

Er school zowel trots als tragiek in zijn schier onaantastbare po-
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sitie. Als eenhoofdig auteur was hij in zeker opzicht de gevangene 
geworden van het samenvattend Geschiedwerk dat hij consistent 
had uitgewerkt volgens de opzet die hij in 1949 had geformuleerd. 
De Jong had de zelfopgelegde opdracht volbracht die velen voor een 
mission impossible hadden gehouden en tijdens die lange rit had 
hij een groot publiek dat hem bewonderde aan zich verplicht.37 Op-
drachtgevers, ingewijden, journalisten, belanghebbenden en vakge-
noten stonden klaar om de auteur van Het Koninkrijk gepaste eer te 
betuigen.

eerBetoon

De feestelijke huldiging van De Jong vanwege de voltooiing van Het 
Koninkrijk vond plaats op donderdag 28 april 1988 in de Rolzaal ach-
ter de Ridderzaal, de symbolische plaats van de Nederlandse consti-
tutionele democratie bij uitstek. Koningin Beatrix, prins Claus en 
kroonprins Willem-Alexander maakten hun opwachting, evenals 
minister-president Lubbers.38 Het koninklijk paar zat op de eerste rij 
twee plaatsen verwijderd van Loe de Jong en Riel van Duren.39 Na 
afloop zouden de hooggeplaatste gasten en familieleden, vrienden 
en relaties elkaar in een besloten bijeenkomst recipiëren.

De Jong had de dag ervoor op zijn laatste persconferentie voor 
deel 12 gezegd de minister te hebben laten weten dat hij een eventu-
ele onderscheiding niet op prijs zou stellen. Hij grapte dat zijn vader 
vroeger bij het lezen in de krant van de lintjesregen op 30 augustus 
altijd had verzucht dat hun moeder ook dit jaar weer was overgesla-
gen. Het gaf geen pas om ‘een onderscheiding te aanvaarden voor 
louter en alleen het schrijven over de Tweede Wereldoorlog’.40 In 
verzetskringen was het altijd ongeschreven regel geweest geen ko-
ninklijke erkenning te vragen voor illegaal werk. De Jong drukte 
met zijn opmerking over zijn eventuele onderscheiding geruchten 
eigenhandig de kop in. Koninklijke onderscheidingen zijn louter be-
doeld voor verdiensten van onbetwiste statuur, en De Jong voelde er 
niet voor dat de voltooiing van Het Koninkrijk zou worden overwoe-
kerd door protesten van een groep Indië-veteranen die zich expliciet 
tegen decoratie hadden uitgesproken, omdat hij de geweldexcessen 
in Indonesië ‘onfatsoenlijk’ zou hebben beschreven.41 Veteraan H. 
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Düster, die De Jong begin december 1987 naar aanleiding van de 
uitgelekte paragraaf over oorlogsmisdaden had aangeklaagd wegens 
smaad, kondigde aan dat oud-strijders de herdenking van 4 mei niet 
zouden bijwonen als De Jong zou worden onderscheiden. In plaats 
daarvan legden ze liever een krans op het graf van hun held Ray-
mond Westerling, de commandant van het Depot Speciale Troepen 
op Zuid-Celebes.42

In mei 1970 had De Jong ook al eens laten weten geen onder-
scheiding te begeren, en ook toen had hij er geen principiële bezwa-
ren tegen gehad. Als hij in 1988 zou zijn onderscheiden, had het in 
de rede gelegen dat dit was gebeurd in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. De Jong voldeed met het Het Koninkrijk zonder meer aan 
de eis van ‘beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in 
het volbrengen van burgerplichten of buitengewone bekwaamheid 
in wetenschap en kunsten’. Deze rang van de oudste en hoogste 
Nederlandse civiele graad uit 1815, was slechts enkelen toegekend 
vanwege exceptionele prestaties, onder wie de ministers-presidenten 
Thorbecke en Den Uyl, en de kunstenaars Harry Mulisch, Gerard 
Reve en Jeroen Krabbé. Bovendien was De Jong in 1946 al eens ge-
decoreerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn 
verdiensten voor Radio Oranje. Hij zou dan ook als Commandeur 
(tweede graad) ongetwijfeld een groter eerbewijs toegekend moe-
ten worden dan zijn voormalig collega Hans van der Leeuw die in 
1985, bij zijn pensionering als voorzitter van de Uitkeringsraad Ver-
volgingsslachtoffers, als Ridder (derde graad) ‘een Leeuw’ opgespeld 
had gekregen.43 

Op De Jongs huldiging spraken de minister van Onderwijs, de 
voorzitter van het bestuur van Oorlogsdocumentatie en de directeur 
van de sDU. Behalve de uitgever waren de sprekers er niet rouwig 
om dat Het Koninkrijk was voltooid. De samenwerking was niet al-
tijd even innig geweest in de 33 jaar die met de opdracht gemoeid 
waren geweest. De Jongs prestatie werd geprezen, maar gevoelighe-
den werden niet gemeden. De sprekers maakten van de gelegenheid 
gebruik om verantwoording af te leggen over hun positie en inzet bij 
dit langdurige project.

Minister Deetman van Onderwijs was De Jong erkentelijk voor 
zijn ‘taaie doorzetten’. In navolging van Jan Rogier, die in 1969 voor 
het eerst naar de nationale prijsvraag van Willem I uit 1826 had ver-
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wezen, en De Jong zelf, die in 1986 aan Thorbeckes inzending uit 
1827 had gerefereerd, greep nu de minister zijn kans om te beto-
gen hoe vanuit het kabinet tegen de opdrachtverlening is aangeke-
ken. Thorbecke mocht dan hebben bepleit dat de compositie van 
het geschiedverhaal het best gedijd bij eenmanswerk, zijn stelling 
dat geschiedschrijving nadrukkelijk geen regeringsopdracht dient 
te zijn, achtte de minister van nog groter belang.44 ‘Geschiedschrij-
ving rechtstreeks van overheidswege’ was vanwege de vernietigende 
oorlog echter enige tijd vanzelfsprekend geacht. Nu Het Koninkrijk 
gereed was, werd deze tijdelijke breuk in de traditie weer ‘in Thor-
beckiaanse richting’ hersteld. Deetman refereerde aan minister-pre-
sident Lubbers die in 1987 in de Tweede Kamer de opdracht uit 1955 
voor het Hoofdwerk een ‘hoge uitzondering’ had genoemd. Zulke 
opdrachten dienen aan de wetenschap te worden overgelaten, en de 
overheid behoort alleen te ‘zorgen voor een goede waarborg, voor 
een wetenschappelijk verantwoorde begeleiding en voor het ver-
lenen van de middelen tot uitvoering’. Geruststellend voegde hij 
eraan toe dat Het Koninkrijk door De Jong, de minister en al zijn 
ambtsvoorgangers gelukkig altijd eensgezind was opgevat in staats-
rechtelijke zin van ‘Give us the tools and we’ll do the job’.45

Ook Ad Manning legde zijn gehoor uit dat de ministeriële mach-
tiging af en toe had geleid tot ‘enige tinteling in de relatie tussen in-
stituut en departement’. Het bestuur van Oorlogsdocumentatie had 
zich echter steeds gekweten van zijn taak om de minister namens 
de leescommissie te garanderen dat de becommentarieerde manus-
cripten van algemeen wetenschappelijk niveau waren geweest. Er 
hadden bij de beoordeling van de redactionele procedure tussen 
ministers en het NIOD-bestuur ook nooit wezenlijke verschillen in 
taxatie voorgedaan. Dat nam niet weg dat De Jong in de ‘boeiende 
en soms heftige discussies’ van de leescommissie niet altijd ‘royale 
bijval’ had gekregen. Ook niet ‘die ene keer’ in het voorjaar van 1973 
in de langdurige discussie met het voormalige driemanschap van de 
Nederlandse Unie. Er was echter nooit gemanipuleerd met menin-
gen of gemarchandeerd met teksten. Manning garandeerde dat de 
auteur van Het Koninkrijk altijd naar eigen inzicht en interpretatie 
had kunnen schrijven. 

De bestuursvoorzitter maakte korte metten met het idee als zou 
Het Koninkrijk een poging tot conciliante geschiedschrijving zijn. 
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‘Een geschiedbeeld te maken voor een generatie die het heeft mee-
gemaakt hoeft geen spiegel te zijn waarin ieder zichzelf herkent zoals 
hijzelf wil.’ De Jong had juridische en maatschappelijke acceptatie 
verworven om als gewetensvol contemporain geschiedschrijver in 
het algemeen belang naar eigen inzicht onderzoek te kunnen doen 
en zijn bevindingen en ‘onverbloemde oordelen’ over gebeurtenissen 
en personen te publiceren. Voor zover de buitenwereld ‘De Jongs 
onafhankelijkheid in de buurt van persoonlijke onverzettelijkheid 
rangschikt’, kon het bestuur op grond van jarenlange samenwerking 
garanderen dat de auteur ‘steeds naar argumenten luistert en bereid 
is zichzelf te corrigeren’.46

sDU-directeur Dick Koger introduceerde na enkele loftuitingen 
de Dr. L. de Jongprijs die zijn uitgeverij hem als afscheidscadeau 
aanbood. De onderscheiding zou bestaan uit een gedenkpenning en 
een bedrag van 20.000 gulden, en het was de bedoeling dat deze 
eens per twee of drie jaar zou worden uitgereikt voor een twintig-
ste-eeuws geschiedenisonderwerp dat bij een breed publiek weten-
schappelijk verantwoord onder de aandacht werd gebracht. Dat kon 
een boek zijn, maar ook een televisie- of filmproductie – genres die 
De Jong succesvol had beoefend.47

De Jong kreeg het laatste woord. Zijn inleidende opmerking dat 
het geen verdienste was geweest om zijn aangeboren eigenschappen 
‘simpelweg’ te gebruiken om zijn opdracht uit te voeren, was moge-
lijk een subtiele verwijzing naar zijn publieke weigering om een ko-
ninklijke onderscheiding te willen aanvaarden. Hij garandeerde dat 
de regering ‘geen letter, geen komma’ in Het Koninkrijk had gewij-
zigd, maar hem juist had beschermd tegen onder meer het voorma-
lig driemanschap van de Nederlandse Unie dat in 1972 een ‘kwalijke 
poging [had] ondernomen om de verschijning van een van de delen 
van mijn werk tegen te houden’. In ‘de jongste tijd [was] nog zulk 
een poging’ ondernomen, maar hij liet het Comité ‘Geschiedkundig 
Eerherstel Nederlands-Indië’ (GENI) en de veteranen Heshusius en 
Ego ongenoemd.48

Twee maanden later vond de tweede huldiging plaats, en wel in 
het Concertgebouw in Amsterdam, waar De Jong de D.A Thieme-
prijs kreeg uitgereikt door de Vereniging van Boekhandelaren. Grote 
namen als Louis Couperus, Johan Huizinga en A. Roland Holst 
waren hem voorgegaan, maar nooit eerder waren commercie en 
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cultuur zo innig verstrengeld geweest. Het Koninkrijk was de best 
verkochte non-fictieserie ooit. Voorzitter G.P.J. Schouten prees De 
Jong als ‘droomauteur’ die er met zijn ‘free publicity’ fenomenaal 
in was geslaagd een breed publiek te bereiken.49 De burgemeester 
van Amsterdam, Ed van Thijn, sprak de gelauwerde toe als ‘volbloed 
Amsterdammer’ en populariserend historicus.50

Op 22 december 1988 huldigde de Koninklijke Nederlandse Uit-
geversbond (kNUb) De Jong met Het Koninkrijk als onderscheiden-
de publicatie in het Nederlands cultuurbezit met de Gouden Gan-
zenveer. Gastheer prof. dr. L.M. de Rijk, de eerste ondervoorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal waar de plechtigheid werd 
gehouden, roemde aan het eind van de kNUb-Jaarvergadering De 
Jongs unieke prestatie om vakpublicatie en publieksboek te vereni-
gen.51 De tijd was rijp voor een meer wetenschappelijke evaluatie van 
de historicus en zijn levenswerk. De kNUb had als sprekers twee vak-
genoten van zwaar kaliber uitgenodigd: de historicus Jan Bank, die 
veel delen van Het Koninkrijk als journalist had becommentarieerd 
voor de Volkskrant, en zijn collega-hoogleraar socioloog Abram de 
Swaan, de zoon van De Jongs jeugdvriend Meik, zoals hij in zijn 
lezing ook vermeldde. Als redacteur van De Gids had hij in de jaren 
zestig zeer kritisch tegenover De Bezetting gestaan. Hij concentreer-
de zich op De Jongs maatschappelijke betekenis als mediafiguur en 
de eerste spreker karakteriseerde hem als historicus.52 Het eindoor-
deel over De Jongs serie was in het vakgebied al zeker een decen-
nium eerder uitgekristalliseerd, en nu was de tijd rijp voor analyse 
en evaluatie die Kossmann in 1985 node had gemist. Het voltooide 
Koninkrijk werd in deze beide evaluaties gecanoniseerd en hun bij-
dragen hebben de tand des tijds doorstaan.

Beide sprekers typeren Het Koninkrijk als een late, maar niet te 
late afsluiting van retorische geschiedschrijving, een genre dat in de 
westerse beschaving tijdens en kort na een oorlog was doorgebro-
ken.53 Bank borduurt voort op de vergelijking met Thucydides die 
Geyl had gemaakt bij De Jongs promotie in 1953. De klassieke Griek 
was aan het eind van de vijfde eeuw voor Christus met een seriewerk 
van acht boeken over de Peloponnesische oorlog de eerste geweest 
in dit genre van ‘wetenschappelijk verantwoordde en retorisch ge-
componeerde geschiedschrijving’. De Jong schreef meer dan zijn 
voorgangers in deze traditie uit ‘afschuw en compassie’. ‘Thucydides 
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verbergt gevoelens in het keurslijf van de rationaliteit en retorica, De 
Jong laat er zijn verhaal op golven.’

De historicus categoriseert De Jongs serie als de derde en laatste 
onderneming waarop Nederland zich op institutionele wijze reken-
schap had gegeven van de oorlog. Dit was meteen na de oorlog eerst 
juridisch gebeurd met de Bijzondere Rechtspleging en zuivering. 
Daarna had de Parlementaire Enquêtecommissie tien jaar lang po-
litieke verantwoording over de bezettingsjaren afgelegd. Ten slotte 
had De Jong historisch inzicht verschaft in een epos waarin zedelijke 
oordeelsvorming over verzet of collaboratie een onvermijdelijk ge-
geven was. Dat stempelde hem tot demonoloog, een kenner van het 
kwaad. De bevrijding was voor de retorische historicus geen ‘gege-
ven maar een opgave’. Waar de academische geschiedschrijving ‘de 
vanzelfsprekendheid van de geschiedenis’ accepteerde, was er in De 
Jongs werk ‘bewondering voor wie geschiedenis hebben gemaakt’. 
Het was niet zijn opdracht en evenmin zijn doel geweest om een sys-
tematisch antwoord te formuleren op moderne vragen naar de oor-
zaken van de oorlog, andere bezettingservaringen buiten de eigen 
landsgrenzen en de dilemma’s van aanpassing om te overleven in een 
totalitaire staat. 

Louter academische geschiedschrijving kon ook niet worden ver-
wacht van een man die zo ‘vergroeid’ was geraakt met het verleden 
dat hij de ‘moderne ontwikkelingen tot het laatst [zal] meten met 
de maat’ van zijn eigen oorlogservaringen. Toen De Jong aantrad als 
oorlogshistoricus, was de bestudering van de Tweede Wereldoorlog 
nog geen uitgekristalliseerde academische specialisatie. Vakgenoten 
bouwden de academische geschiedenis uit, waardoor de auteur van 
Het Koninkrijk met zijn groeiend aantal delen steeds meer had ‘op-
getornd tegen een historische bijzetting van deze oorlog’. De Jong 
was steeds prominent aanwezig gebleven in de media en had ‘vele 
vakgenoten voor zich gewonnen [en] een kleiner aantal […] in de 
coulissen gejaagd’.54

De Swaan besprak als socioloog het aandeel dat de Konink-
rijk-historicus had geleverd in de beeldvorming over de bezettings-
geschiedenis. De Jong was een ‘middelpuntpositie’ verweten ‘alsof 
hij die discussie had verordonneerd en geregisseerd’. Dat was niet 
het geval geweest. Het Koninkrijk was gaan verschijnen ‘juist in de 
jaren dat in Nederland heftig rekenschap gevraagd werd over de be-
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zettingstijd’. Dat publieke debat had zijn eigen maatschappelijke 
dynamiek en zou niet ‘veel anders gelopen’ zijn als De Jong ‘minder 
bedreven was geweest in de presentatie van zijn oeuvre en persoon’. 
Hij had ‘die discussie nooit beheerst, het ging voor en tegen hem en 
vooral zonder hem tegen elkaar, het is ook niet vast te stellen welk 
gelijk ten slotte overwoog’. Veel ‘meningsverschillen tussen experts’ 
waren in zijn omgeving uitgevochten voor een groot publiek. De 
oorlogshistoricus had ‘in het debat niet het eerste woord gehad en 
hij krijgt het laatste niet, maar hij heeft bijgedragen aan de kwaliteit 
van de discussie’.

De auteur van Het Koninkrijk had ‘de discussie in Nederland 
[wel] centraler gemaakt, een gemeenschappelijk rooster en rostrum 
meegegeven, en een grotere samenhang en continuïteit verschaft’. 
Hij had menige privé- en publieksdiscussies, die zonder hem veel 
‘fragmentarischer’ waren geweest, ‘een ander verloop’ gegeven. Elk 
nieuw deel luidde met ‘een gongslag de volgende ronde van het 
debat’ in. De Jong had de agenda gezet, ‘eenvoudig omdat hij met 
zijn onderzoek in een volgende periode was aangeland en omdat zijn 
werk de maat aangaf, de standaard zette, waaraan alle andere bijdra-
gen werden afgemeten’. Hij had de ‘langdurigheid, de regelmaat, de 
opeenvolging [van zijn publicaties] de structuur en de spankracht 
van het maatschappelijk debat’ versterkt. 

De Jong was het ‘historisch rechterschap’ als ultieme gezagheb-
bende autoriteit met zijn opdracht onontkoombaar opgedrongen. 
Zijn oeuvre was uitgegroeid tot de ‘catalogus’ van de ‘moraalleer’ van 
goed en fout. Hij had zich ‘met pijp en titulatuur minzaam met de 
media onderhouden en werd voor het publiek vanzelf de Minister 
van Oorlog, de vorige dan’. De Jong stond in vele tienduizenden 
huiskamers op de plank. Vaak niet van kaft tot kaft gelezen, maar 
om te worden ‘ingekeken en bewaard voor later om nog eens iets in 
na te slaan’. Geschiedenis wordt voor elke volgende generatie echter 
steeds meer verhaal en minder beleving. De voltooide ‘ontzagwek-
kende kroniek’ en het debat dat ermee gemoeid was geweest, sym-
boliseerden het ‘verwerkingsproces van de oorlogstijd in Nederland 
[dat] geleidelijk ten einde’ was gekomen. Nu het grote publiek bijna 
is uitgepraat over de oorlog, zijn De Jongs langdurige invloed en 
grote betekenis vergaand gedoofd.55 

De Swaan typeerde De Jong als ‘een verteller en een chroni-
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queur, geen systematicus, geen visionair, geen literaat, [….] geen 
groots geschiedschrijver in de stijl van Huizinga, Romein of Geyl, 
geen man van die ene leidende gedachte en evenmin van het enke-
le, omvattende systeem’.56 In deel 14, Reacties, is ‘groots’ foutief als 
‘groot’ geschreven, en deze storende zetfout is elders ook menigmaal 
afgedrukt.57 De Swaan bezwoer De Jong per brief dat hij altijd had 
geschreven en uitgesproken: ‘geen groots geschiedschrijver’ en dat is 
‘heel wat anders. Een kleinigheid, maar het stak me.’58

Beide sprekers merkten niet op dat De Jong niet alleen in Ne-
derland, maar ook wereldwijd voor Tweede Wereldoorlogshistorici 
een gezaghebbend auteur over de Nederlandse bezettingsgeschiede-
nis was. Buiten de landsgrenzen heeft hij echter nooit bekendheid 
verworven bij het grote publiek. Met zijn beide propagandawerken 
Holland fights the Nazis en The lion rampant, de Engelse en Duit-
se vertaling van zijn proefschrift, de Duitse televisiedocumentaire 
Die Besatzung, een tiental vertaalde versies van zijn film De over-
val, zijn Engelstalige bundel The Netherlands and Nazi Germany en 
zijn drie Harvard-lezingen had hij het Nederlandstalig spraakgebied 
doorbroken en de oorlogsgeschiedenis van een klein Europees land 
elders bekendgemaakt. Simon Schama prees De Jong in 1990 bij 
het Amerikaanse publiek aan zoals hij in Nederland bekendstond: 
‘Perhaps many readers recognize in Louis de Jong a contemporary 
incarnation of the most courageous and creative traditions in Dutch 
historical writing – the tradition of Romein, Geyl and Huizinga – 
impassioned, sometimes polemical; history written as a public act 
rather than worn as a scholarly habit.’59 

De Jong vond dat er een ‘soort mythische figuur’ van hem werd 
gemaakt. Al die ‘toejuichingen’ en onderscheidingen ‘ging hele-
maal buiten’ hem om.60 Het meest omvangrijkste en in Nederland 
best verkochte oeuvre ooit door een historicus geschreven had me-
dia-aandacht opgeleverd die hem in Nederland tot de bekendste his-
toricus van de twintigste eeuw had gemaakt. Hij noemde het echter 
‘absurd’ dat het Historisch Nieuwsblad hem in 2001 na Johan Hui-
zinga tot tweede historicus van de twintigste eeuw had verkozen. 
‘Andere historici zoals Jan Romein, LJ. Rogier en Jacques Presser zijn 
veel belangrijker geweest.’61 Hij beaamde dat hij een ‘goed verteller 
[was], met een gevoel voor pakkende details [, maar] géén stilist’.62 
Huizinga had hij al voor de oorlog in De Groene Amsterdammer be-
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wimpeld en in de jaren zeventig had hij gezegd dat ‘iedere historicus 
een jaar van zijn leven zou willen geven om een pagina als de eerste 
van Herfsttij der Middeleeuwen te kunnen schrijven’.63

geëngAgeerde geSchiedSchriJving

De Jongs geëngageerde geschiedschrijving maakt Het Koninkrijk an-
ders dan gangbare historiografie. In deze paragraaf zal een drietal 
bijzondere kenmerken worden toegelicht door De Jongs overwegin-
gen hierbij weer te geven en de manier waarop critici hierop hebben 
gereageerd: zijn onvolledige notenapparaat, fairness-principe en op-
roep tot democratisch burgerschap. Specifieke inhoudelijke thema’s 
als de Nederlandse Unie, de Jodenvervolging, de kwestie-Van’t Sant 
of de Indische delen zijn inmiddels besproken in voorgaande hoofd-
stukken. 

 De Jong schreef voor de lekenlezer en vond zijn notenapparaat 
daarom van ondergeschikt belang. Specifieke details om de vind-
plaats van documenten te kunnen traceren, ontbreken veelal en lang 
niet elk voor de tekst geraadpleegd boek is verantwoord. Voor zover 
dit wel het geval is, missen adequate bibliografische gegevens en af-
doende paginaverwijzing.64 Van der Leeuw beaamde dat op het RIOD 
besmuikt werd gefluisterd: ‘het staat er óf niet in, óf het staat er ver-
keerd in’.65 Naast de gebrekkige verwijzingsnoten zijn er opvallend 
veel toelichtende noten die soms aparte miniteksten bevatten die op 
de volgende bladzijde doorlopen.

Dit ondermaatse notenapparaat voldoet niet aan de in de jaren 
zeventig doorgebroken moderne opvattingen over transparante 
wetenschapsbeoefening. De Jongs nogal ongrijpbare opvattingen 
hierover zijn ook al te herkennen in zijn dissertatie uit 1953. In een 
cryptische formulering stelde hij ‘dat “mijn” beeld […] nergens met 
mechanische rechtlijnigheid uit de bronnen “afgeleid” is’, alsof de 
historicus net als een wiskundige over een eenduidige, transparante 
methodologie zou beschikken. ‘Is het niet veeleer zo dat bij ieder, die 
zich aan de hand van uitgebreid en gevarieerd bronnenmateriaal in 
een bepaald onderwerp verdiept, als gevolg van een geheimzinnig, 
achteraf niet eens nauwkeurig te reconstrueren bezinningsproces 
een eigen beeld groeit dat niet uit maar aan dat bronnenmateriaal 
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tot ontwikkeling gekomen is?’ De Jong vond de waarde van bron-
nenverantwoording beperkt. ‘Het wezenlijke steekt er niet in en het 
is achteraf niet eens mogelijk, de precieze relatie aan te geven tussen 
de bronnen en de monografie. Ik heb aan alle bronnen iets gehad.’66 

De Jong verdedigde dit standpunt op dezelfde manier in Het 
Koninkrijk, zowel in zijn voorwoord van het eerste deel als in zijn 
verantwoording van slotdeel 12.67 Schöffer wees deze gekunstelde ar-
gumentatie ironisch van de hand in zijn breed gewaardeerde recensie 
van de eerste drie delen uit 1971. Dat De Jong ‘meer aan dan uit 
het bronnenmateriaal ontleent [, zoals hij verantwoordt, is] een punt 
van theoretische discussie dat ik op zichzelf alleen zou aanvaarden 
door die vergelijkende trap van “meer” en “dan”, terwijl ik me zou 
kunnen voorstellen dat andere onderzoekers die vergelijkende trap 
net zouden willen ómkeren’. De recensent drong aan op een apart 
deel waarin bronnen en literatuur systematisch worden geordend.68 
‘Men moet mij als historicus nemen zoals ik ben’, had De Jong in 
1972 naar aanleiding van deze kritiek gezegd in de begeleidingscom-
missie.69 Klein merkte in 2001 nog eens op dat het ‘te beperkte’ no-
tenapparaat ‘een schande’ was. Hij had het meermaals aangekaart, 
maar zijn bezwaren waren telkens afgewezen.70 

De Jong vond de kritiek van zijn vakgenoten niet zozeer onge-
rechtvaardigd, maar zei dat hij ‘er niets mee [kon] beginnen’. Het 
leek hem ‘hoogst onaantrekkelijk’ als hij zijn schrijfproces voortdu-
rend voor annotatie zou moeten onderbreken. De tijd ontbrak hem 
ervoor.71 ‘Liever een compleet imperfect werk dan een perfect onaf 
werk’, verdedigde hij zich in 1985.72 Hij schatte in dat een volledi-
ge degelijke onderbouwing van zijn tekst zijn taak met de helft zou 
hebben verzwaard en nog eens tien of meer boeken zou vereisen. 
Dat had hem per deel ongeveer een halfjaar extra tijd gekost. Hij 
rekende met enige overdrijving van omvangs- en tijdsberekening 
voor dat zijn opdracht dan zeven tot acht jaar langer zou hebben 
geduurd; geen 32.5, maar circa 40 jaar. Retorisch voegde hij eraan 
toe dat een tijdspanne van publicatie die langer duurde dan twee 
decennia (van 1969 tot 1988), die ‘toch al aan de lange kant’ was, de 
maatschappelijke ontvangst van zijn werk niet ten goede zou zijn 
gekomen. In zijn verantwoording in deel 13 maakte hij er zich met 
een kwinkslag vanaf. De Amerikaanse toneel- en filmspeler John 
Barrymore had ook zo’n hekel aan voetnoten gehad: ‘Het is alsof 
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je tijdens je huwelijksnacht telkens de trap af moet omdat er gebeld 
wordt.’73 Gezien de terugkerende moeizame discussies die hierover 
waren gevoerd, vond de begeleidingscommissie deze luchtige grap 
misplaats. De Jong achtte het een kwestie van smaak en handhaafde 
zijn opmerking. Een recensent grapte dat De Jong dan wel erg lang 
boven was gebleven.74

Er is geen historicus te noemen die niet is gestruikeld over De 
Jongs gebrekkige notenapparaat. Bank maakte er in zijn evaluatie 
van het voltooide Koninkrijk in 1988 weinig woorden aan vuil: ‘De 
Tweede Wereldoorlog is in De Jongs schriftuur nog geen academi-
sche specialisatie, ook al respecteert de schrijver de academische 
standaard (behalve in zijn notenapparaat).’75 Blom kwalificeerde het 
notenapparaat ‘beneden het minimum van wat normaal gesproken 
van een wetenschappelijk werk geëist mag worden’, al had hij alle 
‘vertrouwen in de wetenschappelijke voorbereiding van De Jongs 
teksten’.76 Hij billijkte De Jongs pragmatische argument dat de sa-
menstelling van een compleet notenapparaat te tijdrovend zou zijn. 
‘Het antwoord op de vraag wat men liever heeft, een onvoltooide De 
Jong met een volledig verantwoorde annotatie of een voltooide met 
een onbevredigend notenapparaat, is immers niet moeilijk.’77

Conny Kristel wees op het methodologische probleem dat De 
Jong door zijn gebrekkige verwijzing zijn lezers niet betrekt in de 
wetenschappelijke moeilijkheden die zich voordoen bij het afwegen 
en interpreteren van verschillende en dikwijls tegenstrijdige bron-
nen. De schaarse verwijzingen laten lang niet altijd toe dat gecon-
troleerd kan worden waar de auteur zijn interpretatie op baseert. 
De Jongs verhalende presentatie wekt de indruk dat hij simpelweg 
feiten presenteert of een probleem verheldert, terwijl andere visies 
onbesproken blijven. De lezer moet het doen met De Jongs analy-
se zonder dat hij weet wat de auteur heeft ontleend aan andermans 
visie.78

Gerard Mulder stelde dat een fors deel van De Jongs werk ‘door 
niemand [is] te controleren, om de simpele reden dat die twaalf 
delen uitpluizen een levenswerk is’. Op menig punt kan een onder-
zoeker op basis van hetzelfde verantwoorde materiaal tot exact de 
tegenovergestelde conclusie komen. Dit gebrek beperkt niet alleen 
het gebruiksgemak, maar doet in de ogen van Mulder ook afbreuk 
aan de overtuigingskracht van Het Koninkrijk. Zijn collega Harry 
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van Wijnen wilde zover niet gaan: ‘Laten we fair zijn. We kunnen, 
kwantitatief in elk geval, niet vaststellen hoe vaak De Jong er naast 
gezeten heeft bij dat immense werk dat hij op zijn naam heeft staan. 
Wellicht is tien procent van wat hij schrijft arbitrair of betwistbaar, 
ik sla maar een slag. Daar staat dan toch een heleboel buitengewoon 
verifieerbare en goede geschiedschrijving tegenover.’79

Een tweede aspect van De Jongs geëngageerde geschiedschrijving 
is de term ‘fairness’ die hij in 1982 introduceerde. Zijn conservatieve 
PvdA-partijgenoot E.H. van der Beugel had hem in 1970 gecompli-
menteerd met zijn portretten in Het Koninkrijk waarvan hij ‘weten-
schappelijk gesproken de objectiviteit [bewonderde] en in morele 
categorie gesproken de fairheid’.80 De Jong bleek gecharmeerd te 
zijn van de term die een jaar later in zijn brief aan VVD-senator Harm 
van Riel opduikt: ‘Persoonlijk dacht ik dat men een heel eind komt 
met het Engelse begrip fairness. Ieder mens is partijdig, maar men 
mag aan de historicus de eis stellen dat hij expliciet of impliciet geen 
oordeel velt over mensen wiens denkbeelden hij afwijst, vóór hij zich 
in de persoon van die mensen en hun denkbeelden verdiept heeft. 
Dat is de richtlijn die mij bij de behandeling van de Nsb en over-
eenkomstige complexen voortdurend voor ogen staat.’81 De Jong 
portretteerde zoals hij zei naar ‘beste kunnen’. Zijn begrip van het 
woord ‘fairness’ komt er dus op neer dat de historicus zich gebon-
den weet aan de professionele code om een oprechte en uitputtende 
inspanning te zullen doen om aan de hand van zijn bronnenmateri-
aal tot een evenwichtig oordeel van het verleden te komen. Hij lijkt 
daarmee voort te borduren op de fairnessdoctrine die zich vanaf 1934 
voordeed in de Amerikaanse radiojournalistiek. Die hield in dat een 
journalist het publieke belang diende als hij alle facetten van een 
nieuwsfeit belichtte en aan hoor en wederhoor deed.82

In zijn Cleveringa-lezing van 26 november 1982 formuleerde De 
Jong bij wijze van ‘vingeroefening’ enkele losse gedachten over fair-
ness.83 De historicus moet een oprechte poging te doen het ‘han-
delen van historische figuren te begrijpen uit hun karakter en op-
vatting en uit die tijdsomstandigheden’. Ook foute personen als 
Mussert, Seyss-Inquart en Rauter portretteerde hij op zo’n manier 
dat zij ‘hun motieven, hun beleid, zichzelf daarin zouden herken-
nen’ als zij in staat zouden zijn geweest het te lezen. Het begrip ‘fair-
ness’ verdisconteert dat de historicus, ‘achteraf schrijvend’, het zo-
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veel makkelijker heeft dan de mensen die destijds waren verstrikt in 
tegenstellingen en in de hitte van de strijd stonden. De oordelende 
historicus behoort zijn tekortkomingen niet te verdoezelen en dient 
publiekelijk uit te komen voor eerder begane beoordelingsfouten.

De Jong verantwoordde zijn positie als moreel oordelend histo-
ricus: ‘De graad van subjectiviteit wordt hoger wanneer je te maken 
krijgt met mensen’ en dit geldt ‘à fortiori [bij] mensen in conflictsi-
tuaties’.84 De historicus die deze uitleg van fairness hanteert, weet dat 
hij niet in staat is een objectief beeld van het verleden te vormen.85 
Zijn persoonlijke ethiek is een gewetenskwestie en ‘verbonden met 
de gemeenschap waartoe hij behoort en de tijd waarin hij leeft’. 
Daar komt bij dat geschiedschrijving over ‘mensen en intermenselij-
ke relaties’ nog eens extra complex is. In de loop van de jaren tachtig 
gebruikte De Jong deze uitleg over zijn fairnessbegrip ook in enkele 
interviews. In deel 12 van Het Koninkrijk benadrukt hij dat het een 
fictie is te menen dat men ‘voor een ieder aanvaardbaar, zogenaamd 
objectief ’ zou kunnen schrijven. In deel 13 verzekerde hij voortdu-
rend naar te hebben gestreefd ‘fair te blijven’.86

De socioloog Van Doorn wees in 1991 op de tekortkoming van 
het begrip ‘fairness’. De Jong stelt hooggeplaatste personen verant-
woordelijk voor hun daden die hij toetst aan wat naar zijn mening 
in de gegeven omstandigheden moreel aanvaardbaar was. Hij past 
telkens weer zijn goed-foutschema toe op bewust menselijk keuze-
gedrag. Zijn geschiedenis als resultante van doordachte individuele 
beslissingen laat te weinig ruimte voor ‘marchanderen’ en ‘strate-
gisch manoeuvreren’ van het leidend kader en het veronachtzaamt 
de kracht van culturele standaarden en sociale processen waarop 
besluitvormers lang niet altijd vat hebben. Mensen blijken vaak 
‘kleiner te zijn dan De Jong ze graag zou willen zien, niet omdat ze 
naar aard en karakter onder de maat blijven, maar omdat de werke-
lijkheid waarmee ze worstelen dramatisch sterker en verwarrender 
is dan hun vermogens reiken’.87 Blom karakteriseerde het werk van 
De Jong in 1995 als ‘intentionalistische geschiedschrijving’ (sterke 
nadruk op de intenties van betrokkenen) in tegenstelling tot de 
structurele of functionalistische richting (sterke nadruk op onper-
soonlijke processen en structuren, en op de functies en belangen die 
personen in dat kader vervullen).88

Een derde kenmerkend aspect van De Jongs geëngageerde ge-
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schiedschrijving was zijn streven om het democratisch burgerschap 
van zijn lezers te versterken. Er schuilt ‘schoolmeesterachtigheid’ in 
een auteur die zijn persoonlijke visie tentoonspreidt en die onmis-
kenbaar oordelen velt, zei Schöffer in 1971 in navolging van Jan Ro-
gier.89 De Utrechtse hoogleraar Von der Dunk sprak over De Jongs 
‘nationaal-pedagogische aanpak’, waarin de oorlogsgeschiedenis een 
‘les’ voor de natie dient te zijn.90 Hij maakte zich met zijn ‘wij’-per-
spectief de geschiedschrijver en volksopvoeder van alle Nederlan-
ders, typeerde Blom hem in 1995.91 

De Jong gebruikte zijn geschiedschrijving om namens zijn tijd-
genoten fundamentele eeuwige waarden te benadrukken en presen-
teerde deze als een dwingend advies aan nieuwe generaties om hun 
eigen generieke normen te ontwikkelen.92 Hij benadrukte bij zijn 
pensionering in 1979 dat er in ‘de ethiek van ons instituut maar twee 
componenten voorkwamen: het onbevreesd zoeken van de waarheid 
en het streven om de menselijkheid, de zuiverheid, de openhartig-
heid in onze samenleving te bevorderen’.93 In 1985 lichtte hij toe al-
tijd een morele taak te hebben nagestreefd in zijn werk. Hij wilde de 
democratische burgerzin versterken door ‘los van alle partijpolitie-
ke gebondenheid’ bij het Nederlandse volk normen en waarden te 
ontwikkelen. Oorlogsdocumentatie had deze ‘educatieve taak’ uit-
gevoerd met de ‘middelen en de bevindingen van de wetenschap’.94 
In 1986 twijfelde hij er niet aan dat ‘het aantal verantwoordelijke en 
bewuste burgers, het aantal sterke burgers in ons land’ door zijn in-
stituut en publicaties zou toenemen.95 Bij zijn huldiging in 1988 zei 
hij ‘in geen enkele passage’ van Het Koninkrijk ‘didactisch’ te hebben 
willen zijn. Het was wel zijn bedoeling geweest dat zijn tekst bij ‘ou-
deren, maar vooral ook bij jongeren het besef zou aanscherpen van 
de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor wat hij in kritieke 
situaties doet – of nalaat’.96

De Jong had dit democratisch burgerschap in zijn Cleveringa-le-
zing uit 1982 samengevat in drie algemene premissen die op leven 
en dood zijn bevochten in de geallieerde vrijheidsstrijd. Het ene 
volk behoort een ander volk niet te overvallen en te overheersen, 
de parlementaire democratie is boven elke andere staatsvorm verhe-
ven, en vervolging en massamoord zijn verwerpelijk. In het slotdeel 
van zijn Koninkrijk (1988) voert hij deze algemene waarden opnieuw 
op, evenals in twee lezingen over zijn werk in 1986 en 1988.97 In een 
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Engelse paper uit 1985 schreef hij dat ‘history knows no truths, save 
only the most trite, that have a universal validity’.98

Deze drie premissen zijn – overigens net als De Jongs fairness-
begrip – truisms, ofwel enigszins hot gesteld, koeien van waarhe-
den. Elk rechtgeaarde burger dient deze drie universele premissen 
te omarmen. De Jong benadrukte dat de precieze uitwerking ‘tijd- 
en plaatsgebonden’ was. Blom identificeerde ze als constanten in 
de naoorlogs Nederlandse politieke cultuur: het nationale, het po-
litiek-ideologische en de (humanitaire) mensenrechten.99 Von der 
Dunk wees erop dat deze basisconsensus over ‘goed’ en ‘fout’ sinds 
1945 onveranderd was gebleven en dus ‘geen aanvechtbare hoofd-
these’ in het historisch debat kon opleveren.100 Deze normen vor-
men ‘het geestelijk fundament van de hedendaagse democratie in 
Nederland en in heel het Westen’. Als deze consensus zou wegvallen, 
zou de legitimatie van de democratische rechtsstaat worden ‘aange-
vreten’, en dat wilde niemand.101 De Jongs critici hebben de inhou-
delijke boodschap van zijn uitgedragen democratische overtuiging 
dan ook niet aangevochten, maar wel de mate waarin dit streven de 
boventoon zou moeten voeren in wetenschappelijke geschiedschrij-
ving.

een gefixeerd, SuBJectief geSchiedBeeld

Een laatste essentieel kenmerk dat aparte aandacht verdient, is hoe 
De Jong zijn gefixeerde, subjectieve geschiedbeeld verdedigde tegen-
over zijn critici. In de loop van de jaren tachtig, nadat hij deel 10 
over het laatste oorlogsjaar in 1982 had voltooid en het einde van 
zijn levenswerk in zicht kwam, reflecteerde De Jong in een vijftal 
lezingen deels en terughoudend op zijn levenswerk. Hij deed het 
niet om het historisch debat aan te gaan, maar om de visie die aan 
Het Koninkrijk ten grondslag ligt, te expliciteren.102 Dat leverde geen 
opzienbarende inzichten op, want De Jongs visie op de bezettings-
periode was al gevormd toen hij in april 1955 aan zijn vooronderzoek 
voor het Hoofdwerk begon. Zijn nota uit juli 1949 is bepalend ge-
weest voor de opzet en uitwerking van Het Koninkrijk. Het bevat in 
zekere zin het DNa van De Jongs levenswerk, zoals in hoofdstuk 10 
is beschreven. Toen betoogde hij al dat alleen de tijdgenoot de waar-
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achtige ‘atmosfeer’ van de oorlog in het Geschiedwerk zou kunnen 
herkennen. De lezer ‘zou moeten kunnen zeggen: “Ja – zo hebben 
wij toen gedacht.”’103 De Jongs persoonlijke beleving uit de oorlogs-
jaren, toen hij voor Radio Oranje dagelijks de beeldvorming over 
bezet Nederland had helpen vormen, gold nog onverminderd toen 
hij in 1988 bij de Epiloog was beland: ‘De wereld is veranderd, Ne-
derland is veranderd. Maar gevoelens veranderen niet en het is alsof 
de catastrofe zich gisteren voltrok.’104 

De Jong heeft zowel intern op het instituut als publiekelijk in de 
media voortdurend uitgedragen dat zijn denkbeelden over de oor-
log gelijk waren gebleven. In de bespreking van zijn manuscript van 
het tweede deel in 1969 zei hij in de begeleidingscommissie dat de 
lezer ‘als het ware [moet] voelen dat het werk door een tijdgenoot 
is geschreven’.105 In de jaren tachtig herhaalde hij steeds vaker dat 
zijn denkbeelden over de bezettingsperiode niet waren veranderd. 
In 1980 zei hij in een televisie-interview dat zijn ‘gezichtspunten niet 
wezenlijk verschoven’ waren. ‘Dit werk heeft, ik zou haast zeggen 
van ’45 af, op het programma van het instituut gestaan, dat het de 
opdracht was van de generatie, die als volwassen generatie de perio-
de van ’39-’45 heeft doorstaan, om háár beeld vast te leggen. [Ik kan 
en wil] alleen schrijven vanuit mijn eigen normen, vanuit mijn eigen 
belangstellingsgebieden.’106 In 1983 zei hij in de begeleidingscommis-
sie: ‘In wezen heb ik in mijn werk […] de visie op de bezettingstijd 
neergelegd die in de onmiddellijk op de bevrijding volgende perio-
de al in mij is gegroeid.’107 In 1986 bevestigde hij tegen vakgenoten 
dat zijn visie ‘op alle hoofdpunten dezelfde’ is gebleven.’108 Peter van 
Ingen vroeg De Jong in juni 1989 in het televieprogramma Zomergas-
ten of hij anders was gaan denken over de oorlog. ‘Nee,’ antwoordde 
zijn televisiegast stellig, ‘ik dacht niet op wezenlijke punten. Beslist 
niet.’109 De schrijfster Jessica Durlacher tekende in december 1989 in 
een interview in De Tijd nog eens op dat De Jongs gevoel ten aanzien 
van de oorlog niet was gewijzigd.110 Hij had alleen zijn kennis ‘enorm 
uitgebreid’ en zijn inzicht verdiept. In 1995 zei hij tegen Ischa Meijer 
in gelijkluidende bewoordingen: ‘Het is in wezen dezelfde conceptie 
gebleven […]. Je kunt mijn boek leggen naast de boeken in Londen 
en daar zitten in feite dezelfde gedachtes […] in.’111

Het Koninkrijk is geschreven vanuit het ‘bevroren’ standpunt van 
mei 1945.112 De journalist Paul van ’t Veer komt de eer toe deze sleu-
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tel tot het begrijpen van de aard van Het Koninkrijk in 1974 als eer-
ste te hebben verwoord: ‘Als iemand alles had geweten in 1945 [dan 
had hij] het boek kunnen schrijven zoals De Jong’ dat nu deed.113 
Van ’t Veer meende dat De Jongs levenswerk ‘wellicht het beste [zal] 
zijn, dat de oorlogsgeneratie, haar eigen ervaring als norm nemend, 
tot stand kan brengen. Het belangrijkste oorlogsdocument dat wij 
hebben. Maar als monument tegelijk een tijdsbeeld, waarin alleen 
de tijdgenoot zichzelf helemaal zal herkennen.’114 De Jong was het 
geheel met hem eens, bevestigde hij hem enthousiast: ‘Ik heb me 
ook geen ander doel gesteld. Trouwens, in de gehele kring van onze 
instelling bestond al van 1945 af de overtuiging dat de generatie die 
de tweede wereldoorlog doorstond, de opdracht had “haar” beeld 
vast te leggen. Van “herkenning” kan natuurlijk alleen maar sprake 
zijn bij tijdgenoten.’115

Critici hebben in verschillende bewoordingen gewezen op het 
ontegenzeglijke nadeel van deze subjectieve fixatie: het expliciet 
oordelen. Ernst Kossmann wees er in zijn Nijmeegse rede van 1985 
op dat het oeuvre uit deze gemoedsgesteldheid is ontsproten: ‘De 
conceptie en de geest van De Jongs werk komen voort uit het kli-
maat van vlak na de oorlog. […] De historicus moest in objectiviteit 
proberen lof en blaam uit te delen; het was zijn taak oordelen te 
geven en lessen te trekken.’116 Jan Bank vatte in 1988 samen dat De 
Jong ‘ten opzichte van de gebeurtenissen een getuige en tijdgenoot 
[heeft willen zijn], die een vanzelfsprekende behoefte heeft om de 
oorlog en zijn extreme momenten van overwinning en nederlaag in 
de oorspronkelijke beleving door te geven’.117 Hans Blom schreef in 
1995 dat ‘De Jong zijn werk bewust of onbewust in de eerste tien 
of vijftien jaar na de bevrijding concipieerde en er sindsdien niets 
wezenlijks meer aan veranderde’. Hij onderbouwde ruim vier de-
cennia lang empirisch een eenduidig historisch beeld ‘volgens de 
eenmaal uitgezette lijnen’ waarvan ‘de grondgedachten […] al in de 
eerste jaren na de oorlog’ waren gevormd.118 Chris van der Heijden 
gebruikte dit gegeven als uitgangspunt voor zijn Grijs verleden uit 
2001: ‘De Jong vertelde het verhaal dat zijn generatie wilde horen. 
Zoals men het zich herinnerde, moest het verteld en herbeleefd wor-
den.’119

Hermann von der Dunk oordeelde louter zeer negatief over De 
Jongs stevige waardeoordelen. Dat zou niet alleen Het Koninkrijk, 
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maar De Jongs hele oeuvre vanaf Radio Oranje tot een ‘een gestolde 
schokervaring’ maken. Diens vlucht op 14 mei 1940 naar Engeland 
was de cruciale gebeurtenis die zijn leven onderhuids bepaalde. Dit 
keerpunt was de sleutel tot ‘zijn zendingsgevoel, zijn verbazingwek-
kende werkkracht en taaie volharding, die hem [zijn latere levens-
werk] lieten volbrengen […] in dezelfde tijdsgeest als waarmee hij 
het begon’. Het Koninkrijk was ‘de kwitantie […] voor zijn redding 
en overleven’. Von der Dunk ergerde zich aan deze ‘dieper gelegen 
impuls’ die tot generationele geschiedschrijving leidt. ‘Het is – in 
weerwil van de volmondige erkenning van eigen subjectiviteit en 
ontoereikendheid – de heimelijke overtuiging, waarlijk niet alleen 
van De Jong, dat alleen de tijdgenoot “de ware waarheid” kan ken-
nen.’ Latere generaties moesten worden doordrongen van zijn mo-
rele gelijk.120 

Ook de socioloog Jacques van Doorn merkte in 2002 op dat De 
Jongs beeld zich ‘al in Londen [had] gevormd’. Sindsdien wachtte 
het ‘slechts op meer materiaal […] om tot ontwikkeling te worden 
gebracht’. De historicus zou een ‘vooraf vaststaand geschiedbeeld’ 
(van onderdrukking en verzet) hanteren en zich ‘niet zoekend en tas-
tend’ een weg door de historische stof hoeven te banen. De Jong 
deed met zijn ‘generationele opdracht’ aan ‘generationele geschied-
beoefening’ waarmee de beleving van de tijdgenoot, de representant 
die de oorlog bewust had meegemaakt en ervaren, werd vastgelegd.121 
De auteur van Het Koninkrijk wilde als eigentijds historicus zijn ge-
schiedbeeld conserveren voor de eeuwigheid. Van Doorn rilde van 
wat hij ‘tijdssubjectiviteit’ noemde. Wie zoals De Jong claimt dat 
de beleving van de tijdgenoot samenvalt met de historische werke-
lijkheid, verstrikt zich in generatiegebondenheid die tot zogenaam-
de ‘moreel superieure geschiedschrijving’ leidt. Hij meende dat ‘het 
generatiebeeld van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting 
van Nederland […] niet alleen het warm gekoesterde bezit van de 
oorlogsgeneratie [is] of het exclusieve product van de officiële her-
denkingspolitiek, het is ook de creatie van een groep oorlogshistorici 
met dr. L. de Jong als kingpin’. Anno 2002 constateerde Van Doorn 
dat De Jongs beeld nog altijd ‘moeilijk was aan te tasten’ aangezien 
het ‘verstrengeld […] is – en wil zijn – met de spontane en georgani-
seerde herinnering aan de oorlog’.122 

In deze observatie laat Van Doorn De Jong als mediafiguur en 
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historicus wat al te gemakkelijk samenvallen. De oorlogshistoricus 
genoot een sterke reputatie en fungeerde als vast baken in deze dis-
cussie, maar dat betekende niet dat zijn goed-foutinvalshoek breed 
werd onderschreven. Uit de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is 
gebleken dat De Jongs visie van meet af aan stevig is bekritiseerd en 
dat zijn aanpak een verlaten ijkpunt was geworden nadat de ver-
wetenschappelijking van de bezettingsgeschiedenis sinds het begin 
van de jaren tachtig courant werd onder historici. Deze verandering 
in de wetenschapsbeoefening drong aanvankelijk echter nog maar 
beperkt door in het publieke debat vanwege de lange schaduw die 
het monumentale Koninkrijk wierp.123 De Jong kan wel een ‘king-
pin’ worden genoemd tijdens de eerste twee decennia na de oorlog, 
toen hij in de archiefopbouw en het -beheer, de historiografie en de 
media de dominante en invloedrijkste figuur was in de bezettingsge-
schiedenis, aanvankelijk vooral achter de schermen en sinds de tele-
visie-serie De Bezetting volop in de media.

De Jongs gefixeerde, subjectieve geschiedbeeld verklaart mede – 
het was tevens conventie onder historici – dat de auteur zich in de 
eerste persoonsvorm meervoud tot zijn lezers richtte. ‘Wij’ en ‘ik, 
De Jong’ zijn uitwisselbaar, lichtte hij in 1983 toe. Zijn lezerspubliek 
bestaat ‘eigenlijk oorspronkelijk maar uit één persoon [en] dat ben 
ik. Doordat ík dit wil begrijpen, kan ik, wanneer ik het begrepen 
heb, het aan andere mensen duidelijk maken.’124 Den Doolaard wees 
in 1980 op de groeiende irritatie bij de lezer over deze alwetende 
auteur met zijn ‘psychologisch geruststellende, om niet te zeggen 
bezwerende’ pluralis majestatis. Zijn op den duur ‘hypnotiserend 
werkende “wij”’ fluistert de lezer bij wijze van spreken toe: ‘Er is in 
die vijf jaren geen musje van het dak gevallen zonder dat “wij” het 
gezien hebben en wisten waarom.’125

Een aantal vakgenoten heeft ook hun waardering uitgesproken 
voor De Jongs engagement. Geschiedbeoefening behelst immers 
niet louter academische kennisverwerving, maar ook cultuurover-
dracht. Hij paste in een Europese traditie waarin de historicus een 
culturele en morele taak vervult om de continuïteit tussen heden en 
verleden te handhaven. De Jong had ‘een grootse poging’ onderno-
men om ‘tenminste één periode uit het verleden vast in onze collec-
tieve memorie te verankeren’, schreef Van Doorn, die zeer kritisch 
was over diens werk.126 Blom typeerde de auteur van Het Koninkrijk 
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‘in zekere zin [als] de laatste grote vertegenwoordiger’ van de nati-
onale geschiedschrijving die in de tweede helft van de negentiende 
eeuw eenheidsvorming binnen de natiestaat nastreefde.127

De liberale historicus Robert Fruin had deze traditie van cultuur-
overdracht ingezet met nationalistische geschiedenis die gestoeld 
was op wetenschappelijk vakmanschap.128 Rond de eeuwwisseling 
zette P.J. Blok deze benadering voort met zijn Geschiedenis van het 
Nederlandse volk waarbij de beginnende verzuiling conciliant (ver-
zoenend en verbindend) werd beschreven. Nationale eenheidsvor-
ming en pacificatie stond ook Posthumus voor de geest toen hij het 
Directorium in 1943 gemêleerd samenstelde met drie representanten 
uit de emancipatoire zuilen. Het Hoofdwerk van het RvO diende 
conciliante geschiedschrijving te zijn die de afzonderlijke levensbe-
schouwingen van de verzuilde ‘volksdelen’ een voldoende herkenba-
re plaats zou geven in de dramatische bezettingsjaren.

De Jong had in De Bezetting getracht zijn publiek aan te spreken 
door de verzuilde verhoudingen te overstijgen en zijn nationalisti-
sche geschiedschrijving – buiten de onderlinge gevoeligheden van de 
levensbeschouwelijke groepen om – te enten op het Grote Verhaal 
van Nederlanders die de Duitse bezetter eendrachtig afwezen. De 
historicus Jan Dirk Snel sprak van ‘een geheel nieuw, overkoepelend 
ethisch kader’, een ‘civic religion’, een ‘morele superstructuur waar 
het nieuwe begrippenpaar goed-fout de basis van vormde’. In dit 
nieuwe funderingsverhaal was een homogeen Nederlands volk ver-
enigd in onderdrukking en verzet, een normatief antithetisch kader 
dat voor de oorlog nog ondenkbaar zou zijn geweest.129 

Toen Het Koninkrijk vanaf 1969 uitkwam, voltrok de ontzuiling 
zich in snel tempo.130 Denominatie boette in aan belang en paci-
ficatie maakte plaats voor polarisatie. De Jongs Grote Verhaal van 
heldhaftige Nederlanders tegen de brute Duitse bezetter dat hij in 
zijn televisiedocumentaire had uitgedragen, was aan het eind van De 
Bezetting al heftig bekritiseerd. De Jongs visie bleef dezelfde, maar 
de mal waar hij zijn verhaal uit Het Koninkrijk in goot was niet meer 
die van de centrale tegenstelling ‘onderdrukking en verzet’, maar van 
de dichotomie ‘collaboratie en verzet’. Dit overkoepelend zwart-wit-
thema bood in een wetenschappelijk werk aanzienlijk meer ruimte 
voor nuancering, ook al stuit het ook in dat genre onvermijdelijk 
op grenzen. Er komen in Het Koninkrijk geen simplificaties meer 
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voor, ook al hanteert hij een dwingend overtuigende betoogtrant. 
Een lezer kan het met de auteur oneens zijn.

Dat is ook de reden dat vakgenoten dit ingebakken goed-fout-
schema in De Jongs levenswerk wél stelselmatig bekritiseerd hebben, 
maar – een enkele uitzondering daargelaten (Jan Rogier; Von der 
Dunk neigt ertoe) – niet zover gingen het als onwetenschappelijk te 
verwerpen. De kern van Bloms inaugurale rede uit 1983 was dat nor-
meren en analyseren in een wetenschappelijk werk niet probleem-
loos samengaan. Het persoonlijk oordeel mag een rol spelen – ob-
jectiviteit wordt onhaalbaar en uiteindelijk ook ongewenst geacht 
– in geschiedschrijving, maar een teveel aan politiek-moreel oorde-
len belemmert een analytisch-verklarende werkwijze die de veelzij-
digheid van het onderzoeksproces verrijkt.131 In 1995 vatte Blom het 
dominante zwart-witschema van De Jong samen in de handzame 
formulering dat Het Koninkrijk zijn grote zeggingskracht ontleent 
aan een ‘heldere visie, waarin probleemstelling (collaboratie en ver-
zet) en zingeving (goed en fout) zonder frictie nagenoeg samenvie-
len’.132 Bank sprak in 1988 over de ‘zedelijke beschouwingswijze’ van 
De Jong die het in de eerste plaats was te doen om normatieve ge-
schiedenis en pas daarna om analytische geschiedschrijving.133 ‘Hij 
gebruikte de oordeelsmogelijkheden van de ordening der feiten tot 
en met de analyse en oorzakelijke verklaring, maar dikwijls werd het 
resultaat toegespitst: scherp indien nodig en humaan indien moge-
lijk.’134 

Volgens de socioloog Van Doorn deed De Jongs zwart-witsche-
ma grote afbreuk aan de analyse. De oorlogshistoricus liet zich 
leiden door premissen (geen hypothesen) die voortvloeien uit zijn 
engagement als tijdgenoot. Hij sloeg het normatief oordeel hoger 
aan dan de intellectuele twijfel en daardoor ontkwam zijn geschied-
beeld niet aan het gevaar to be wise after the event. Wetenschappers 
onderbouwen hun hypothesen vanuit ‘intellectuele nieuwsgierig-
heid of wetenschappelijke interesse’, en ook de historicus dient van-
uit een onbevooroordeeld uitgangspunt en na grondige analyse tot 
een historisch inzicht te komen, waarbij zijn oordeel hoogstens een 
bijproduct is. Voor De Jong was zijn geschiedschrijving ‘bedoeld of 
onbedoeld’ echter vooral ‘collectieve zelfbevestiging en morele zelf-
rechtvaardiging’.135

De Jong verdedigde zich tegen deze rigoureuze kritiek op zijn – 
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in zijn ogen onvermijdelijke en niet overdreven – subjectiviteit op 
grond van het theoretische standpunt dat ‘bovenpersoonlijke, bo-
ventijdelijke, absolute geldigheid’ in de geschiedwetenschap niet 
bestaat. In het laatste deel van Het Koninkrijk noemde hij het een 
‘fictie te menen dat men over mensen en hun handelen kan schrij-
ven in bewoordingen die nu of later voor een ieder aanvaardbaar, 
zogenaamd “objectief ” zijn’. Hij ging prat op het voorbeeld dat een 
zogenaamd objectief historicus zich in zijn Koninkrijk bij wijze van 
spreken louter had moeten beperken tot de weersomstandigheden 
die achteraf tenminste objectief waren vast te stellen. Het was een 
retorisch argument, want geen van zijn critici hing deze theore-
tisch onhoudbare positie meer aan. De Jong weersprak ook dat hij 
een morele zedenmeester zou zijn. ‘Ik ben, meen ik, met explicie-
te beoordelingen spaarzaam geweest en ik heb er herhaaldelijk op 
gewezen dat die beoordelingen op zichzelf niets toevoegen aan het 
historische beeld.’ De tegenstelling tussen beschrijving en beoorde-
ling mocht niet worden verabsoluteerd. Vanwege die reden – en niet 
vanwege zijn persoonlijk oorlogsleed – wilde De Jong ‘geen moment 
ontkennen dat mijn werk als geheel een persoonlijk werk is’.136

De Jong ging niet in op het probleem dat hij zijn persoonlijke 
integriteit als onderzoeker en auteur geneigd was gelijk te stellen aan 
de onomstotelijke juistheid van zijn visie als tijdgenoot.137 Persoon-
lijke ervaring en overtuiging leiden niet vanzelfsprekend tot een juist 
beeld van de historische werkelijkheid, maar De Jong vermeed op 
dit punt een wetenschappelijk debat aan te gaan. Zijn politiek-mo-
rele overtuiging verdroeg geen theoretische bespiegeling. Waar-
schijnlijk was er behalve een bewust ontwijken ook wel sprake van 
een blinde vlek in zijn reflectievermogen op de bezettingsperiode als 
professioneel historicus. Simon Schama vatte het samen in een uit-
spraak die hij in 1989 uit De Jongs mond optekende: ‘It seems to me 
almost impossible to describe the war as a struggle between, let us 
say, yellow and green.’138 Conny Kristel bracht het in de titel van haar 
dissertatie tot uiting: geschiedschrijving als opdracht. De Jong wenste 
in zijn levenswerk te getuigen en had zijn Koninkrijk als project dan 
ook zo georganiseerd dat niemand hem in deze missie kon beletten. 

De VPRO-journalist Peter van Ingen confronteerde De Jong in 
juni 1989 nog eens met de kritiek die hij op zijn morele zwart-wit-
perspectief had gekregen. Zijn gast kon er ‘niet veel’ mee beginnen; 
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hij had de woorden goed en fout eenvoudigweg uit de oorlogstijd 
overgenomen. ‘Goed’ stond voor de ‘mensen die anti-Duits waren’ 
en ‘fout’ voor degenen ‘die uit overtuiging of uit berekening aan de 
Duitse kant stonden’. Hij stelde de zaken liever concreet voor in 
plaats van zich in een ‘neutralisme van woorden’ te hullen.139 Impli-
ciet refereerde hij aan het begrip ‘accommodatie’, een woord dat hij 
liever niet in de mond nam voor televisiekijkend Nederland. Deze 
vakterm was geïntroduceerd toen hij halverwege Het Koninkrijk was 
gevorderd. In 1978 definieerde Kossmann het als ‘alle vormen van 
contact, overleg en samenwerking met de bezetter’, die te onder-
scheiden is ‘van de op politieke overtuiging, machtsstreven of ma-
terieel winstbejag stoelende collaboratie’.140 Accommodatie fungeert 
als moreel neutrale categorie, terwijl collaboratie verwerpelijk blijft, 
al dient ze evengoed zo onbevooroordeeld mogelijk bestudeerd te 
worden.

‘Accommodatie’ werd in de jaren tachtig een centraal begrip voor 
historici die verwetenschappelijking van de oorlogsgeschiedenis 
voorstonden. Aanpassing aan de gewijzigde machtsverhoudingen 
werd een nadere nuancering op de sinds de oorlog gangbare term 
van ‘collaboratie’. Blom bepleitte de term in 1982 in de Algemene 
Geschiedenis van Nederland en achtte accommodatie vooral ‘zeer 
verhelderend’ voor het begin van de bezetting.141 Zeker tot aan de 
Februaristaking van 1941 overheerste onder Nederlanders het inzicht 
dat onder de gegeven omstandigheden elk ander alternatief dan sa-
menwerking slechter was en deze houding kan zeker niet worden ge-
zien als autonazificatie.142 Ook Van Doorn juichte de term toe. Door 
de betekenis van het woord ‘collaboratie’ te beperken, konden aan 
deze restcategorie nieuwe onderzoeksvragen worden gesteld die het 
‘antithetische kader’ van goed en fout hadden belemmerd. De soci-
oloog was in zijn vakgebied veel meer methodologische scherpslij-
perij gewend en verbaasde zich dat het zo lang had geduurd voordat 
het ‘kolossale politiek-morele epos’ van De Jong vakkundig door het 
‘analytisch apparaat’ onder het mes was genomen.143

De Jong weigerde in die discussie te participeren. Hij lichtte 
zijn standpunt in zijn lezing van oktober 1988 voor het Historisch 
Genootschap eenmalig nadrukkelijk toe. De term ‘accommodatie’ 
achtte hij ‘onvolledig. Er komt niet in tot uiting dat wie deed wat de 
vijand wenste, […], aan die vijand hulp verleende en daar is, meen 
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ik, maar één term voor op zijn plaats: collaboratie. Wij kunnen alle 
begrip hebben voor de fouten die zijn gemaakt maar wij moeten 
ze niet verdoezelen.’144 Het woord ‘accommodatie’ komt in Het Ko-
ninkrijk dan ook alleen voor in de betekenis van ‘onderkomen, be-
huizing’. ‘Aanpassen’ of ‘aanpassing’ is wel een enkele keer te vinden. 
De Jong gebruikt het tweeledig: zowel in de negatieve betekenis van 
collaboratie als positief in de onschuldige betekenis van aanpassings-
gedrag, behelpen of redderen in gebrekkige omstandigheden.145 Al-
leen al vanwege deze ambiguïteit valt het buiten zijn scherpe tegen-
stelling ‘collaboratie en verzet’. 

Uiteraard vermeldde hij dat het driemanschap van de Nederland-
se Unie zich in snel tempo wil aanpassen aan het Derde Rijk, terwijl 
de leden zich van deze ‘aanpassing aan de bezetter en aan het Derde 
Rijk […] niets aantrokken’.146 ‘Aanpassen’ in de zin van ‘behelpen’ 
duikt voor het eerst op in het voorwoord van deel 4. Kort na de be-
vrijding had Sartre over de oorlog geschreven dat ‘de verschrikking 
… ondragelijk was en dat wij ons er uitstekend aan konden aanpas-
sen’.147 De Jong spreekt zelf liever over ‘schikken’.148 In deel 10 keurde 
de Contactcommissie van het verenigd verzet de ‘aanpassingshou-
ding’ collectief af en schreef bij hoogste uitzondering een keer: ‘zo en 
op andere manieren trachtte de samenleving zich aan te passen [aan 
Duitse ordonnanties, zoals het oppakken van joden], maar tot die 
aanpassing kwam het toch eerst nadat de schok van de razzia’s was 
overwonnen’.149 

De Jong hanteert wel twee keer het alternatieve begrip van ‘maat-
schappelijke gebondenheid’.150 Dat gebeurt voor het eerst in het vier-
de deel om de opwelling van moed en solidariteit van de Februa-
ristaking te kunnen begrijpen en tevens het snelle verloop daarna. 
Zowel ‘Joden en niet-Joden (velen, niet allen)’ hadden zich vanuit 
een ‘innerlijke onvrede’ en een ‘imposante solidariteit’ aan hun 
‘maatschappelijke gebondenheid weten te ontworstelen’.151 In het 
vijfde deel verklaart De Jong aan de hand van maatschappelijke ge-
bondenheid waarom de gemiddelde politieman, die de vijand dien-
de en tegelijkertijd haatte, toch orders was blijven uitvoeren: ‘Ook 
de politieman moest eten en drinken; hij had veelal een gezin waar-
voor hij zorgen moest.’152 

In 1988 evalueerde De Jong dat deze houding hem er als histo-
ricus toe had gebracht ‘zich te matigen in zijn op personen betrek-
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king hebbend oordeel. […] Maar dat begrip mag de historicus niet 
verleiden ontrouw te worden aan zijn normen.’153 Die zijn terug te 
voeren op zijn emotionele gemoedstoestand tijdens de oorlog, die 
De Jong in twee woorden samenvatte: ‘Verbijstering en verontwaar-
diging’. ‘Dat [eerste] gevoel zakte weg toen ik in Engeland zat. De 
verontwaardiging is gebleven.’154 Zijn emotie overheerste, ook als 
onderzoeker, en daardoor kwam de nieuwsgierigheid, die bij veel 
wetenschappers uitgangspunt is, op het tweede plan. De Jong beriep 
zich in laatste instantie op zijn geweten, een privédomein waar vak-
genoten geen toegang toe krijgen.
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h O O F s t U k  2 9

Erkenning en gebreken

hArvArd

Op 4 juni 1989 werd De Jong geportretteerd in het avondvullende 
televisieprogramma Zomergasten van de VPRO. Hij liet onder meer 
een filmfragment vertonen uit Aguirre, der Zorn Gottes van regis-
seur Werner Herzog uit 1972. De meedogenloze conquistador uit 
de zestiende eeuw, Don Lope de Aguirre (alias Klaus Kinski), laat in 
de gekozen scène zijn schip over een bergtop in het Amazone-oer-
woud takelen om zijn rooftocht in een naastliggende rivier te kun-
nen voortzetten. De man wordt langzaam gek, er vallen doden en 
de mission impossible mislukt dramatisch. Van Ingen vraagt aan 
zijn gast of hij de ‘bezetenheid’ herkende om het ‘krankzinnig risi-
co’ aan te durven een bovenmenselijke prestatie te leveren. De Jong 
beaamde dat het ‘natuurlijk ergens even krankzinnig [is] dat iemand 
praktisch zijn hele werkzame leven wijdt aan dat ene thema en er 
36 boeken over schrijft’. Het voelde alsof zijn voltooide boekenserie 
‘van iemand anders is en dat ik dat zelf heb opgebracht […], dat is 
geen realiteit voor me. Het is gebeurd en het ligt achter me. Ik ben 
met andere projecten bezig. Fijn dat het af is. Goddank!’, verzuchtte  
hij.1

De Jong zette zijn nieuwe plannen op een rijtje.2 Vorig najaar 
van 1988 was hij gasthoogleraar geweest aan de Harvard University. 
Eind 1989 presenteerde hij de tweede editie van zijn televisiedocu-
mentaire De Bezetting, een remake ter gelegenheid van de vijftigste 
herdenking van de oorlog. Daarna wilde hij ‘hetzelfde verhaal’ van 
zijn Koninkrijk bijeenbrengen in een overzichtswerk van zes- tot ze-
venhonderd pagina’s. Engelstalig, zodat zijn levenswerk zou worden 
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ontsloten voor een internationaal publiek.3 Daarna wilde hij zijn 
memoires schrijven. Schoot er dan nog tijd over, dan dacht hij aan 
een boek over de vraag: ‘Wat is geschiedenis nou eigenlijk?’4 Zoveel 
was duidelijk, Het Koninkrijk zou niet de laatste titel in zijn oeuvre 
worden. ‘Als je niet werkt, ga je dood’, had hij zich wel eens in beslo-
ten kring laten ontvallen.5

Harvard University in Cambridge had hem in 1980 uitgenodigd 
de Erasmus-lectures te verzorgen. Deze prestigieuze leerstoel was in 
1967 ingesteld voor wetenschappers en kunstenaars die belangrijk 
hadden bijgedragen aan het uitdragen van de Nederlandse cultuur 
en geschiedenis. De eervolle uitnodiging kwam destijds niet gele-
gen; De Jongs vrouw was terminaal ziek en Het Koninkrijk moest 
worden voltooid. In 1984 zei hij wel toe. Van september tot midden 
december 1988 werd hij de vijftiende houder van de Erasmus Chair. 
Zijn honorarium bedroeg 35.000 dollar plus reis- en verblijfskosten.6 
Het stelde Loe en Riel in staat hun kinderen en de neven Abel en 
Daan met hun partners te trakteren op een bezoek aan hen in de 
States.7

De Jong was tijdelijk toegevoegd aan de staf van het Depart-
ment of History waarvan onder meer de beroemde historicus Simon 
Schama deel uitmaakte. Deze kenner van de Nederlandse Gouden 
Eeuw was vertrouwd met De Jongs werk. Voorheen had hij de Eras-
mus-leerstoel zelf bekleed en erop aangestuurd dat ook De Jong deze 
prestigieuze taak ten deel zou vallen. De gasthoogleraar trof een 
voorbeeldig gastheer met zijn ‘aller charmantste open persoonlijk-
heid’.8 Loe en Riel dineerden vijf keer met hem, waarvan twee keer 
bij Schama en zijn vrouw Ginny thuis.9 Schama promootte zijn gast 
die de trappen in de centrale Robinson Hall van Harvard met twee 
treden tegelijk nam. ‘Well in his seventies he was full of a sparkling 
energy and enthusiasm that shamed jaded colleagues in their for-
ties.’10

De Jong verzorgde een collegecyclus voor graduates en hield een 
drietal openbare lezingen van een uur. In deze drie overzichtsarti-
kelen belichtte hij drie kernthema’s die hij had ontleend aan zijn 
inaugurale rede van 1967 en zijn vijf kNaW-lezingen.11 De spreker 
imponeerde zijn Amerikaanse gehoor met zijn voordrachten die 
tegelijkertijd getuigenissen waren die culmineerden in een poli-
tiek-morele boodschap. In zijn eerste lezing over de Jodenvervolging 

2 9  e r k e n n i n g  e n  g e b r e k e n



794

d e e l  5 :  1 9 7 9 - 2 0 0 5

wees De Jong uit eigen ervaring op het ongeloof waarmee bijna ie-
dereen, zowel Joden als niet-Joden, op de isolatie en deportatie had 
gereageerd.12 Niemand was in de positie Joden het verwijt te maken 
dat zij zich niet volledig bewust waren geweest van de systematische 
vernietiging, al waren ‘velen gedreven door impulsen waaruit bleek 
dat zij aanvoelden dat hun leven op het spel stond’. De Joodse Raad 
die tot stand was gekomen om de ‘Joodse eer’ te redden, moest het 
ongelden. Dit ‘pad van collaboratie’ was ‘glibberig’ en geëindigd in 
een ‘bij uitstek fataal beginsel: dat van zelfbehoud’. Na de massa-
moord konden de wonden niet meer worden geheeld en de tranen 
niet meer worden gedroogd.13 De Jong riep zijn toehoorders op om 
met vastberadenheid uit te dragen wat wij weten dat de waarheid is, 
om de slachtoffers bij te staan, de omstreden staat Israël te bescher-
men en oorlogsmoordenaars te vervolgen.14 Er viel een lange stilte 
totdat de gewijde sfeer met een daverend applaus werd doorbroken. 
‘This book echoes that resonating moment’, prees Schama de voor-
dracht aan.15

In zijn tweede lezing behandelde De Jong het Nederlandse ver-
zet tegen de dictatoriale bezetter in een overbevolkt land van negen 
miljoen inwoners, niet groter dan anderhalf keer de staat Massachu-
setts. Een maquis – gewapend verzet vanuit een eigen enclave met 
een eigen bestuursapparaat, zoals grote landen dat kennen – was on-
mogelijk geweest. De Nederlandse illegaliteit was erin geslaagd de 
nazificatie te doen mislukken en de geallieerde strijdkrachten steun 
te bieden. Ze was echter te zwak om de Duitse exploitatie van de 
economie te dwarsbomen en de Jodenvervolging te voorkomen. 

De Jong portretteerde in zijn derde lezing Wilhelmina gedurende 
de eerste paar oorlogsmaanden, die haar finest hours waren geweest. 
Zij had zich onder geen enkele voorwaarde tot Hitlers krijgsgevange-
ne laten maken en in Londen had ze zich ontdaan van minister-pre-
sident De Geer en in diens plaats Gerbrandy benoemd. Tijdgenoten 
dachten ‘met warmte’ terug aan de Nederlandse oorlogskoningin. 
Het Huis van Oranje vormde in het huidige Nederlandse politieke 
staatsbestel ‘een gezond en stabiliserend element’, mocht het voor 
royalty gevoelige Amerikaanse publiek weten.16

De Jongs Erasmus-lectures verscheen in 1990 als hardcover bij 
Harvard University Press voor het Engelstalig afzetgebied.17 Het was 
– na zijn vlugschrift Holland fights the Nazis uit juni 1941, The lion 
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rampant dat eind 1943 was verschenen als bewerking van de eerste 
twee delen van Je maintiendrai en zijn dissertatie uit november 1953 
– zijn vierde titel in het Angelsaksische taalgebied. Schama beval de 
auteur bij het Amerikaanse publiek aan als ‘a national institution, a 
witness of unimpeachable integrity and great moral force’. De Jong 
had eraan bijgedragen dat het Nederlandse volk in het reine was ge-
komen met het recente verleden. In 1994 volgde een paperback van 
de lectures in een bescheiden oplage.18 De Jong onderhandelde tij-
dens een partij schaak met zijn uitgever Geert van der Meulen van 
de sDU over de Nederlandse publicatie van zijn voordrachten. De 
Jong won vrijwel altijd, maar ditmaal stond hij op verlies. Hij was in 
een slecht humeur en eiste 25 procent auteursrechten, anders zou hij 
overstappen naar Querido. Het was de eerste en laatste keer dat hij 
zo’n hoog honorarium bedong, want de bundel Drie voordrachten 
aan de Harvard Universiteit verkocht maar matig.19

Terug in Nederland deed De Jong van zich spreken in de discus-
sie over het kabinetsvoornemen om de resterende twee van Breda na 
44 jaar gevangenschap alsnog vrij te laten. Deze emotionele discussie 
was geblokkeerd sinds de hoorzitting in de Tweede Kamer van 24 
januari 1972, die had geleid tot hun voortgezette detentie. Het taboe 
om hun vrijlating openlijk te bepleiten, was voor het eerst doorbro-
ken toen één van de drie, Kotälla, op 31 juli 1979 was overleden in 
gevangenschap.20 Het maatschappelijk protest was verzwakt en de 
regering achtte de tijd rijp om de laatste twee gevangen opnieuw 
te gratiëren.21 De Jong was er fel tegen gekant. Presentatrice Henny 
Stoel kondigde hem in het NOS Journaal van acht uur van 24 janu-
ari 1989 aan als de man die ‘na Aantjes en na de afronding van zijn 
Hoofdwerk nog steeds [gold] als de absolute autoriteit’ op het gebied 
van de oorlog. De Jong lichtte in een vier minuten durend item toe 
dat niemand zich hoefde schamen dat deze oorlogsmisdadigers ‘zo 
lang’ werden vastgehouden. Nederlanders hebben nu eenmaal ‘een 
diep geworteld besef […] dat figuren als Fischer en Aus der Fünten 
misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd’.22 

Toch werden de twee van Breda op 27 januari op vrije voeten 
gesteld. Later dat jaar bestreed De Jong in zijn Hegiuslezing in De-
venter op 14 april de wijdverbreide misvatting dat oorlogsherin-
neringen in de loop der tijd ‘uitslijten’. Die ‘herinneringen zullen 
ten grave worden gedragen met hen die erdoor geteisterd worden’. 
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Dat de twee van Breda op vrije voeten waren gesteld, zadelde de 
overlevenden dan ook op met een ‘blijvend grievend gevoel’.23 Hij 
haalde scherp uit naar Lubbers die de ex-gedetineerden binnen zes 
uur na instemming van de Tweede Kamer, over de grens had gezet 
naar Duitsland. ‘Geen minister-president [heeft] ooit zulke stuiten-
de woorden gesproken – onbedoeld, daar ben ik zeker van, maar het 
feit ligt daar – als hij die, nadat hij had gehandeld dwars tegen alle 
klemmende betogen van de Joodse kerkgenootschappen in, er op de 
vrijdag van de vrijlating op wees dat de Twee van Breda Nederland 
zouden hebben verlaten “voor de sabbath”.’24 

De Jongs diskwalificatie schoot de minister-president in het 
verkeerde keelgat. Lubbers schreef hem ‘niet zonder enige aarze-
ling, maar wel vrijmoedig’ in een vertrouwelijke brief dat hij ‘zeer 
teleurgesteld’ was over sommige van zijn uitlatingen. Hij had niet 
tégen, maar juist met grote zorgvuldigheid volgens de ‘klemmende 
vertogen van de Joodse Kerkgemeenschappen’ had gehandeld. De 
premier achtte het een gunstige uitkomst dat Aus der Fünten in april 
in Duitsland was overleden en dat ‘ons dat gebeuren in de Koepel 
in Breda met alle emotie eromheen bespaard is gebleven’. De Jong 
was naar zijn mening ‘te ver gegaan met hetzij uitdrukking geven 
aan je eigen gemoedopvatting en oordeel, hetzij aan een op zich te 
waarderen solidarisering met hen die het op de eerste plaats moeilijk 
hebben; hetzij met beide te zamen’.25 Dit oordeel van de premier 
verschilde niet van de manier waarop hij als waarnemend CDa-frac-
tievoorzitter in de Tweede Kamer een decennium eerder het woord 
had gevoerd over De Jongs aandeel in de affaire-Aantjes. 

De Jong reageerde indirect door een week later in zijn herden-
kingsspeech van mei 1989 in Bloemendaal uit te spreken dat de over-
levenden de vrijlating van de twee van Breda hebben gevoeld ‘als 
een trap op ons hart’. De gerechtigheid gebood dat ‘personen die zo 
actief, zo uit volle overtuiging betrokken waren bij de grootste mis-
daad uit de geschiedenis der mensheid’ niet waren vrijgekomen.26 
Fisher zou als laatste van de vier van Breda in september van datzelf-
de jaar in Duitsland overlijden.27
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de bezetting uit de mottenBAllen

De Jong koesterde al lange tijd het plan om de serie De Bezetting 
ter gelegenheid van een komend herdenkingslustrum op televisie te 
laten herhalen. In de zomer van 1978 had hij de NOs, die als opvolger 
van de Nts beschikte over de uitzendrechten, benaderd of De Bezet-
ting met wekelijkse afleveringen vanaf december 1979 tot en met de 
21ste en laatste aflevering op 5 mei 1980 kon worden uitgezonden.28 
De NOs wees zijn verzoek af, omdat de vormgeving en technische 
kwaliteit waren verouderd.29 Oud-regisseur Milo Anstadt was er fel 
tegen gekant. Hij zag heruitzending vanwege de slechte beeldkwa-
liteit als een aantasting van zijn integriteit als televisiemaker.30 De 
Jong bleef om de twee jaar zijn oude serie bij de NOs onder de aan-
dacht brengen.31 Het leidde er in 1985 toe dat een filmarchiefmede-
werker de lassen van de films opnieuw plakte om De Bezetting zo 
goed mogelijk te conserveren.32 Duidelijk was dat de telerecording 
uit 1960-’65 en de tot een speeluur per aflevering teruggebrachte 
herhalingen uit 1966-’67 uit ‘wollig’ beeldmateriaal bestonden en 
zich niet leenden voor heruitzending.33

De tijden waren ook veranderd. De tROs had eind 1979 de suc-
cesvolle vijfdelige Amerikaanse NbC-serie Holocaust op de Neder-
landse televisie gebracht. Dit docudrama dat feit en fictie vermengt, 
had De Jong ‘geen seconde’ kunnen ontroeren. Hij ergerde zich 
aan het gebrek aan beelden over de werkelijke honger, ontbering en 
angst die was geleden. Het Hollywoodachtige melodrama maakte 
wel grote indruk op vooral jonge kijkers. Zij konden zich identi-
ficeren met de strijdbare slachtoffers van de Jodenvervolging. Het 
wereldwijde succes droeg eraan bij dat miljoenen kijkers zich meer 
bewust werden van deze genocide en de gevaren van antisemitisme. 
De aVRO zond in 1985 40 jaar na dato uit. Deze zevendelige televisie-
documentaire bood op een heel andere manier dan De Bezetting een 
overzicht van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Het 
was thematisch, niet chronologisch opgezet. Goed en fout werden 
opgevoerd als dilemma en niet als gegeven.34

Toch lukte het De Jong om De Bezetting via een omweg weer 
bij de NOs op de agenda te krijgen. Ben Elkerbout en zijn oud-Va-
Ra-collega Ludi Boeken behoorden tot de ‘rechter-vleugel’ van de 
socialistische omroep en hadden een interne machtsstrijd verloren.36 
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Eind jaren zeventig hadden ze het bedrijf Belbo Film Productions 
opgericht, een acroniem van hun beider namen.35 Elkerbout kwam 
in januari 1987 met De Jong in gesprek. Hij schatte dat De Jong een 
honorarium van 25.000 gulden per aflevering zou kunnen verdienen 
als de serie geheel zou worden vernieuwd. Ook televisieprogram-
mamakers Jaap van Meekren en Ruud Hendriks waren enthousiast 
over een tweede editie in kleur. De Bezetting na 50 jaar zou in het 
halfjaar voorafgaand aan mei 1990 op de buis moeten komen.37 De 
Jong vertrouwde Elkerbout op 19 mei 1987 het agentschap toe tegen 
10 procent bemiddelingskosten. Veronica-directeur Rob Out had er 
wel oren naar, maar het probleem was dat de rechten op het beeld-
materiaal van De Bezetting bij de NOs berustten. Elkerbout sprak in 
de vierde week van mei met Leo Kool, adjunct-directeur van NOs-te-
levisie, die ditmaal toeschietelijker bleek te zijn.38 Het voorstel van 
Belbo om De Bezetting ‘aangevuld en aangepast’ weer op het scherm 
te brengen, paste in de plannen van de NOs om een nieuw program-
ma over de bezetting te maken dat vooral gericht moest zijn op de 
naoorlogse generaties.39

De Jong had op vrijdag 11 december 1987 een bespreking met 
Kool en de NOs-afdeling Educatieve programma’s. Hij was goed 
geïnformeerd door Harry Prins die de functie van Elkerbout had 
overgenomen nadat deze in de zomer was verongelukt.40 De Jong 
zei de NOs hoogstens te willen adviseren bij een ‘aangepaste versie’ 
van De Bezetting waarin ‘ontwikkelingslijnen werden doorgetrok-
ken die zich in de Tweede Wereldoorlog hadden afgetekend’, maar 
stond niet toe dat beelden uit zijn oorspronkelijke Bezetting zouden 
worden hergebruikt. Hij wilde een remake waarin hij, net als drie 
decennia eerder, zowel de eindredactie als de presentatie zou verzor-
gen. Van de NOs was een snelle beslissing vereist om deze productie 
binnen twee jaar met Belbo te kunnen opleveren.41

De NOs vond een geschikte redacteur in Ad van Liempt die zijn 
hectische baan als chef Studio Sport in april 1988 net had beëindigd. 
De Jong voelde hem op de Westerwoldestraat aan de tand over zijn 
kennis van de Tweede Wereldoorlog, en van Het Koninkrijk in het 
bijzonder.42 De eis van Belbo van een kwart ton per aflevering voor 
De Jong werd geschikt op 15.000 gulden.43 De 10 procent bemidde-
lingskosten voor Belbo, f 1500,- per aflevering, was precies het be-
drag dat De Jong per aflevering had verdiend met de eerste editie 
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van De Bezetting. Dertig jaar later leverde de tweede editie hem bijna 
het tienvoudige op.

Op woensdag 13 juli 1988 tekende De Jong het contract met Belbo 
en de NOs voor de ‘hernieuwde’ versie van De Bezetting, waarvan 
hij scriptschrijver en presentator werd. De NOs sloot een key spea-
ker-verzekering af voor de 74-jarige presentator – een toenmaals nog 
uitzonderlijke voorzorgsmaatregel voor het geval de hoofdpresenta-
tor voortijdig uitgeschakeld zou zijn. De NOs verwierf de rechten 
om deze documentaire tussen december 1989 en mei 1990 uit te zen-
den en de serie eventueel binnen een termijn van vijf jaar eenmalig 
te herhalen.44 De mogelijke verkoop van de serie in het buitenland 
bleef in handen van De Jong. NOs-directeur Kool en Belbo-producer 
Prins tekenden voor de budgettaire eindverantwoordelijkheid van 
de televisieserie. Ad van Liempt werd redacteur, journalistiek bege-
leider en vormgever. De NOs betaalde Belbo bijna 1,9 miljoen gulden 
voor de hele productie, inclusief De Jongs honorarium. In die tijd 
bedroegen de productiekosten van een documentaire zo’n twee ton. 
De 21-delige documentaire kostte de NOs als serieproductie dus in 
totaal niet veel, maar het reuzenproject drukte wel zwaar op het jaar-
budget ten koste van andere programma-initiatieven.45

De Bezetting werd een hechte coproductie tussen De Jong en 
Van Liempt. Inhoudelijk onderzoek was niet nodig, maar beeldre-
search des te meer. De twee bekeken eind juli in een week tijd de 
oude banden terug. Hoogstens een derde van het oorspronkelijk 
beeldmateriaal kon gehandhaafd blijven en ruwweg de helft van de 
oude interviews kon worden hergebruikt. Dat betekende dat er dus 
bijna twee derde nieuw beeld moest worden verworven. Van Liempt 
bracht de technische en inhoudelijke elementen van de oude serie 
shot voor shot in kaart in de periode dat De Jong in het najaar van 
1988 in Amerika verbleef. Daarna screende hij de 26-delige bbC-serie 
World at War op bruikbare ideeën en beelden. Deze beroemde serie 
van begin jaren zeventig was er bij uitstek geschikt voor, al vond De 
Jong dat het te veel beeld en te weinig commentaar bevatte. De RVD 
bleek over een groot aantal Japanse propagandafilms te beschikken 
en Polygoonjournaals uit de Tweede Wereldoorlog leverden bruik-
baar beeldmateriaal op. Het Bundesarchiv in Koblenz was een ware 
Fundgrube, hoewel er fors voor beeldrechten moest worden betaald. 
Het Imperial War Museum in Londen bevatte een overdaad aan ma-
teriaal van geallieerde zijde.46
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De Bezetting II stond in de steigers toen De Jong kort voor kerst 
1988 uit Harvard terugkeerde,. Begin januari werd het productie-
team uitgebreid om de voorproductie in een halfjaar gereed te kun-
nen krijgen. Wia van Druyten-Oorsel werd aangetrokken als assis-
tent voor fotoresearch en documenten. Op maandagochtend bekeek 
het team eerst de oude aflevering uit de jaren zestig en vervolgens 
alle beeldsuggesties die Van Liempt had geselecteerd. Ze besloten 
welke oude getuigenissen zouden worden hergebruikt en welke ver-
vielen. Tijdens de lunch stal De Jong de show met sterke verhalen. 
Na tien minuten stond hij op, zei dat ‘we weer aan het werk gaan’ en 
besteeg de trap naar de montagekamer op de tweede verdieping met 
twee treden tegelijk. Daar sprak hij de tekst in van de aflevering die 
de week ervoor was klaargekomen. Op basis van deze geluidsban-
den maakte Van Liempt de definitieve beeldmontage. Een aflevering 
van de vernieuwde Bezetting mocht 48.5 minuut duren; na aftrek 
van aan- en aftiteling bleven er 44 minuten beschikbaar voor de in-
houd.47

Op dinsdagochtend schreef De Jong thuis handmatig de tekst uit 
van de aflevering die op maandagochtend was besproken. Leidraad 
was het beschikbare beeldmateriaal dat hij sinds die vorige dag hel-
der op zijn netvlies had. Donderdag, uiterlijk vrijdag, had hij zijn 
concepttekst gereed. Dat lukte zo snel, omdat de anatomie van de 
oude serie gehandhaafd bleef. Vrijwel elke zin uit de eerste editie 
sneuvelde, maar thematiek en verhaallijn bleven hetzelfde. Er was 
geen herontwerp van het script op basis van een opnieuw doordach-
te formule. De puur chronologische volgorde van de 21 afleverin-
gen werd doorbroken. De Jong clusterde meer thematisch, zodat er 
onder meer drie aaneengesloten afleveringen over Nederlands-Indië 
ontstonden. Zijn secretaresse Monique van Kessel typte de teksten 
thuis in Almere uit. De Jong schreef afgewogen, trefzeker en the-
atraal, zodat er vrijwel niets aan de tekst veranderd hoefde te wor-
den. Het passen en meten om de perfecte beeld-tekstintegratie te 
verkrijgen, kostte Van Liempt echter nog een volle werkweek per 
aflevering.48

De Jong vertelde op een van de eerste maandagochtendbijeen-
komsten aan het productieteam dat ze niet moesten schrikken als 
hij onverwacht door een huilbui zou worden overvallen. Dat over-
kwam hem een paar keer per jaar en ging na korte tijd vanzelf weer 
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over. Dit was ook gebeurd in 1963, vlak voor de presentatie van de 
vijftiende aflevering over de concentratiekampen. Het had te maken 
met de moord op zijn ouders, broer en zusje waarvoor hij destijds 
in analyse was geweest en die als een ‘groot verdriet op de bodem 
van zijn ziel’ lag. Het gebeurde tevens bij de montage van filmop-
namen uit Westerbork in het programma over de Jodendeportaties. 
De Jong sloot deze achtste aflevering af met de vraag van een van 
de voorzitters van de Joodse Raad of een vrouw van 93 jaar bij de 
arbeidsinzet in het Oosten wel gewenst was. ‘Ze kan altijd nog luiers 
wassen’ had Aus der Fünten, het hoofd van de Zentralstelle für Ju-
dische Auswanderung, daarop geantwoord. Het begeleidend beeld-
fragment was een zieke oude vrouw die door een gevangene op een 
kar met grote wagenwielen over het perron werd geduwd. ‘Zo mooi 
kon ik het niet opschrijven’, zei een geëmotioneerde De Jong, die er 
in Het Koninkrijk steeds naar had gestreefd cynische en sarcastische 
uitspraken uiterst terughoudend te verwerken in zijn teksten.49 

In de laatste aflevering wilde het team de vreugde over de be-
vrijding contrasteren met de kommer en kwel van de concentratie-
kampen. De Jong dacht aanvankelijk aan een aantal schetsen van 
een gevangene-kunstenaar. Van Liempt vond beeldmateriaal uit 
Bergen-Belsen waarin de cameraman meeliep met soldaten die het 
kamp ontzetten. Er waarden letterlijk skeletten in rond, onder wie 
een vrouw die zich vastklampte aan een soldaat. De Jong weifelde, 
maar onderkende dat de beelden anno 1989 meer moesten confron-
teren dan vroeger.

De voorproductie was nog niet klaar op de contractuele deadline 
van 1 mei 1988, maar desondanks lukte het nog precies op tijd op 
te leveren. De Jong rondde eind juni zijn teksten af en Van Liempt 
leverde half augustus de complete voormontage op, die bestond uit 
de door De Jong ingesproken scenarioteksten en een video van alle 
ondersteunende bewegende beelden, foto’s en kaarten. Opnemen op 
locatie was wegens tijdgebrek niet haalbaar en te kostbaar. In de eer-
ste week van september zouden de eerste zeven afleveringen worden 
geregistreerd in een speciaal voor De Bezetting ontworpen decor. De 
volgende twee opnameruns werden gepland in de eerste en laatste 
week van oktober.50
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een gehAndicAPt BeStAAn

Loe en Riel brachten in de maand juli hun vakantie door in Israël.51 
Ze verbleven bij neef Abel en zijn vrouw Ruth die er kort tevoren 
een huis hadden gekocht.52 Op de eerste werkdag na terugkomst, 
op dinsdag 25 juli 1989, was De Jong in de kantoorvilla van Belbo 
aan de Van Hellenberg Hubarlaan in Hilversum. Samen met regis-
seur Rob Swanenburg legden ze de laatste hand aan de teksten en 
filmbeelden van De Bezetting II die synchroon moesten lopen. Op-
eens kon Jong vijftien tot twintig seconden niets meer zeggen. Hij 
herstelde, maar een paar minuten later gebeurde het opnieuw. ‘Ge-
lukkig is mijn werk af!’, flitste het door zijn hoofd voordat hij zijn 
bewustzijn verloor.53 Hij kwam bij kennis op de bank in de naastge-
legen kamer. Hij voelde dat hij niet meer kon spreken en het rech-
terdeel van zijn lichaam was verlamd. Riel bezocht hem die avond 
in ziekenhuis Zonnestraal in Hilversum. Daarna reed ze in tranen 
weer naar huis. Ze had een oude, broze man aangetroffen met wie ze 
nauwelijks contact had kunnen maken.54

De halfzijdige verlamming van de patiënt trok na een paar dagen 
weg. Ook zijn smaak, spraakvermogen en bewegingsapparaat her-
stelden langzaam. De neuroloog achtte het mogelijk dat zijn hersen-
trombose vergaand zou herstellen. De Jong verbleef voor nadere ob-
servatie een week in het aMC (Amsterdams Medisch Centrum). De 
scan wees uit dat twee bloedvaten in zijn linkerhersenhelft verstopt 
waren geraakt.55 Ook deze tweede neuroloog sprak van een ‘licht 
geval’; hij verwachtte dat de schade die was ontstaan door het tij-
delijk tekort aan zuurstof in zijn hersenen vergaand kon herstellen. 
Toen hij in het weekend van 5 en 6 augustus 1989 naar huis mocht 
sleepte De Jong nog licht met zijn voet. Die maandag kreeg hij na 
een laatste controle te horen dat hij ‘medisch uitbehandeld’ was.56 

De Jong was weer thuis, maar had afasie opgelopen, een taalfunc-
tiestoornis waardoor hij niet meer vloeiend kon spreken. Alle 
spiertjes voor de uitvoering van de spraakbeweging en de zenuw-
voorziening waren intact, maar door zijn herseninfarct was er een 
coördinatieprobleem ontstaan in zijn hersenen. Zijn ziektegeschie-
denis was buiten de pers gebleven en hij wilde zo snel mogelijk weer 
aan het werk. Nog diezelfde week bezocht hij een logopediste om 
zich binnen zes weken te laten klaarstomen teneinde De Bezetting 
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te kunnen presenteren. Aan zijn doorzettingsvermogen zou het niet 
liggen, en de eerste opnamecyclus had hij alvast laten doorschuiven 
naar de eerste week van oktober.57

‘We proberen het en zien of het haalbaar is’, stelde Margriet 
Boerhave haar cliënt gerust. De logopediste wist dat een interne 
bloeding meer functies in de hersenen beschadigde dan louter de 
uitspraak. De Jongs spraakvermogen zou aanvankelijk door training 
wel verbeteren, maar onherroepelijk op grenzen stuiten. Hij deed 
thuis voor de spiegel verbeten reeksen tong-, lip- en kaakoefeningen, 
een keer ’s ochtends en een keer ’s middags. Hij leerde een draadje 
met zijn lippen en tong op te pakken, naar binnen te zuigen om dan 
met zijn hoofd omhoog zijn tong uit te steken, zodat het draadje zo 
hoog mogelijk boven hem uitstak. Riel bracht haar man op dins-
dag- en donderdagmiddag met de auto naar de lessen bij Stichting 
Afasietherapie Amsterdam (saa), die plaatsvonden van halfeen tot 
halftwee op de Falckstraat. Wim van Norden, de oud-verzetsman 
van Het Parool, woonde om de hoek, en soms gingen ze na therapie 
langs voor een kop thee. De Jong sprak lovend over de tact en het 
geduld van zijn reddende engel. 

Het was Margriet Boerhave echter duidelijk geworden dat de 
hooggespannen verwachtingen van haar cliënt niet konden worden 
ingelost. Hij beheerste alle bewegingen weer, alleen trager en minder 
trefzeker. Het scheren lukte, maar een stevige wandeling behoorde 
voorgoed tot het verleden. Vooral zijn schrijftraining viel hem zwaar. 
Het frustreerde De Jong mateloos dat zijn schrijftempo drie tot vier 
keer lager uitviel dan vroeger. De mentale acceptatie van zijn han-
dicap, die hij liever een ‘blessure’ noemde, was een grotere opgaaf 
dan zijn dagelijkse fysieke oefeningen. Tranen van woede stonden 
in zijn ogen toen langzaam tot hem doordrong dat zijn revalidatie 
stagneerde. Het is alsof ik ‘in één dag oud’ ben geworden, stelde hij 
gedesillusioneerd vast.58 

Gelukkig waren de teksten en beelden van de 21 afleveringen op 
een haar na gereed. De eindverantwoordelijke producer van Belbo, 
Harry Prins, de opdrachtgever van de NOs, Leo Kool, en coredacteur 
Ad van Liempt vormden een crisisteam. Zij reguleerden het contact 
met De Jong en moesten de continuïteit van de documentaire vei-
ligstellen. Ze koesterden geen enkele hoop dat van revaliderende De 
Jong tijdig zou kunnen herstellen om de serie te presenteren, ook 
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niet zittend achter een bureau. Per opnamedag kon in ongeveer zes 
uur een volledige aflevering worden opgenomen. Daarvoor moest 
de presentator ruim drie uur voor de camera spreken, terwijl er zo’n 
dertig technici om hem heen in de weer waren. 

De Jong was mordicus tegen dat iemand anders dan hijzelf De 
Bezetting zou presenteren. Riel was het volledig met hem eens. Het 
crisisteam steunde De Jong moreel om zijn herstel te bespoedigen 
en tegelijkertijd zochten ze buiten zijn medeweten naar een alterna-
tieve presentator. De key person-verzekeringspolis maakte het finan-
cieel mogelijk een andere presentator te contracteren zonder dat De 
Jong zijn honorarium zou mislopen. Op de shortlist van kandidaten 
figureerden de namen van Koos Postema, Aad van den Heuvel en 
Pier Tania. De laatste genoot als oud-VaRa-presentator van Achter 
het Nieuws en vertrouwd nieuwslezer van het Nts-journaal de voor-
keur.59 

Contractueel was echter bepaald dat De Jong moest instemmen 
met zijn vervanger. Het crisisteam ging omzichtig te werk. Zijn ce-
rebrale beschadiging kon hebben geleid tot een vertekening van zijn 
zelfbeeld. Ze opperden eerst de naam van een vervanger van wie ze 
bij voorbaat wisten dat De Jong hem op goede gronden zou weige-
ren. Vervolgens droegen ze alternatieve namen aan, waaronder die 
van Pier Tania. De Jong reageerde positief noch negatief. De druk 
werd opgevoerd met de naderende opnamedatum in zicht. Boerhave 
rapporteerde dat De Jong het vereiste spreektempo niet meer kon 
bereiken. Anderhalve week later studeerde Wia van Druijten-Or-
sel bij hem thuis de regieaanwijzingen in. Zijn looptechniek schoot 
zichtbaar tekort. Eind september belde De Jong met Harry Prins; 
met pijn in het hart zag hij er van af zijn eigen serie te presenteren. 
Zonder slag of stoot stemde hij in met Pier Tania, die al klaarstond 
in de coulissen. Tania vertelde in het NOs-televisieprogramma Lo-
pend Vuur van begin oktober vereerd te zijn deze ‘bekroning, haast 
afronding van De Jongs levenswerk’ te mogen presenteren. In de 
tussentijd hield De Jong journalisten buiten de deur met de mede-
deling dat hij te ‘vermoeid’ was om commentaar te geven.60

Zondagmiddag 13 december 1989 kondigde de NOs in een half-
uur durend programma de serie De Bezetting toen en nu aan. De 
kijkdichtheid van deze door Belbo gemaakte ‘The making of ’-do-
cumentaire was een half miljoen. De Jong had als anchorman begin 
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jaren zestig voor het eerst voor de Nederlandse bevolking het verhaal 
van de oorlog als geheel op de buis gepresenteerd en een onuitwis-
bare indruk achtergelaten. De kijker moeten weten dat dit legenda-
rische succes nu was gemoderniseerd. Harry Prins interviewde een 
lijzig en eentonig sprekende De Jong. Het interview was midden no-
vember 1989 opgenomen in de huiskamer aan de Westerwoldestraat. 
De Jong vond dat hij er ‘oud en breekbaar uit[zag]’, maar had de 
opnamen wel bruikbaar gevonden.61 

Hij verzekerde zijn kijkers dat het ‘van grote betekenis’ was ge-
weest dat de Nederlander zich bij het ‘catastrofaal gebeuren’ van 
de Jodenvervolging ‘in het algemeen genomen behoorlijk tegen de 
Duitsers heeft verzet’. Anders dan in de eerste editie zou hij nu wel 
een antwoord geven op de vraag waarom in ons land, meer dan in 
andere landen, de deportaties ‘in grote mate’ zijn aanvaard en [dat 
men] zich erbij heeft neergelegd’. Zijn hele familie was gedepor-
teerd; alleen zijn ‘oudste broer’ was gevlucht, maar uiteindelijk toch 
omgekomen. De curieuze verspreking was wellicht overcompensatie 
naar zijn tweelingbroer: in zijn jeugd had Loe geen gelegenheid on-
benut gelaten om zijn eerstgeboorterecht op Sally te claimen. Deze 
moord naast zich ‘neerleggen, dat accepteren, dat als iets gewoons 
beschouwen, dat is volledig onmogelijk’. Gevraagd naar zijn belang-
rijkste levensles hoefde hij niet lang na te denken. Zeg neen als je 
‘gevraagd wordt om iets te doen wat niet strookt met je overtuiging’. 
Daarna moet je dat neen handhaven, ‘want de ervaring leert, het 
onderzoek leert, dat de rampen die over ons volk gekomen zijn, in 
hoge mate zijn bepaald, door dat men van dat neen teruggetrokken 
is’. De Jong gaf de kijkers van zijn geliefde televisieserie zijn over-
tuiging mee dat in de bezettingsjaren de verzetshouding de juiste 
was geweest. Het speet hem de serie niet zelf te kunnen presenteren, 
maar Pier Tania kweet zich ‘uitstekend’ van zijn taak.62

Zodra De Bezetting vanaf half december 1989 een halfjaar lang 
wekelijks op televisie verscheen, bracht De Jong zijn publiek op 
de hoogte van zijn herstelde gezondheid. Half januari 1990 was hij 
te gast in de tROs-talkshow van Ivo Niehe. De Jong zou het ‘on-
behoorlijk’ van zichzelf vinden als hij thuis niet naar de serie zou 
kijken waarvan hij ‘elk beeld’ en ‘elk woord’ kende. Hij kondigde 
aan dat hij een boekje schreef over zijn ziekte- en genezingsproces 
dat tevens een ‘gedeeltelijk[e] poging tot autobiografie’ werd. Niehe 
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complimenteerde hem dat tijdens hun gesprek niets te merken was 
van zijn beroerte. Niettemin was te zien dat er bij het spreken on-
gemerkt speeksel langs De Jong lip naar beneden sijpelde. Een paar 
weken later was hij te gast in de eerste talkshow van Koos Postema 
bij TV-Veronique. Beide programma’s genoten een gemiddeld kijk-
dichtheid van twee miljoen kijkers.63

Ischa Meijer schoot zijn vriend op 22 februari 1990 op de vierde 
Foyle’s literaire lunch in het Amsterdamse Barbizon Plaza te hulp. 
Hij prees hem met zijn lofrede welhaast de hemel in. De Jong maak-
te op het eerste gezicht wellicht een ‘tamelijk kleurloze indruk’naast 
beroemde tijdgenoten als de universele geest Huizinga, de polemi-
cus Geyl en de romanticus Presser. De auteur van Het Koninkrijk 
was echter een gedegen en betrouwbaar historicus. Zonder zijn toe-
doen was Ondergang van Presser niet verschenen, was de mythe van 
Weinreb nooit doorgeprikt en zou Nederland misschien een ss’er 
als minister-president (Aantjes) hebben gehad. De Jong was geen 
bureaucratische hielenlikker, sneerde Meijer naar Jan Rogier, maar 
een ‘typisch joods historicus, misschien wel veel meer binnen de 
joodse traditie van overlevering passend dan hij zelf ooit bevroed  
heeft’. 

De Jong was een schakel geweest tussen de Joodse gemeenschap 
en de goise (niet-Joodse) autoriteiten.64 Veel getraumatiseerden 
waren in de jaren zestig dankzij zijn koele formuleringen uit hun 
verdoving ontwaakt en eindelijk gaan inzien: ‘het was inderdaad 
zó gebeurd, en niet anders’. De Jong had de eeuwenoude traditie 
van het ‘overleven dankzij het overleveren’ voortgezet en een steen 
durven gooien in de vijver van vaderlandse genoegzaamheid. De 
lafhartige Nederlandse burgermaatschappij die de Jodendeportatie 
mogelijk had gemaakt was in Het Koninkrijk aan de kaak gesteld. 
De Jong had op ‘sinister-subtiele wijze’ beschreven hoe de Joodse 
Raad jammerlijk was misbruikt. ‘De joodse bevolking is indertijd 
ook door haar eigen leiders verkocht en verraden’. Daarom behoor-
de Loe de Jong ‘bij ons, Nederlandse joden, als primus inter pares’. 
Het was aan hem te danken geweest dat het Nederlandse Jodendom 
voor een groot deel zijn gevoel voor eigenwaarde was teruggegeven. 
De Jong was niet minder dan een ‘overleveraar par excellence’ […], 
een middelaar tussen het hogere – wat dat ook wezen moge – en 
de mens; hij is wat de chassidische traditie noemt: een tsaddik, een 
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rechtvaardige’.65 Mogelijk zei Meijer in deze speech meer over zich-
zelf dan over De Jong, die het zich liet aanleunen. Hij volstond met 
een kort bedankje voor Meijers ‘mooie toespraak’. Persaandacht le-
verde het vrijwel niet op, want De Jong speelde geen prominente 
rol meer als publieke figuur. Ies Lipschits zei later dat hij het on-
gepast vond tegenover gelovige Joden dat Meijer De Jong welhaast 
had uitgeroepen tot een messias.66

De Jongs autobiografische schets verscheen een maand na af-
loop van de televisiedocumentaire De Bezetting na 50 jaar. De Jong 
verhaalt in korte paragraafjes over zijn leven vanaf de dag van zijn 
hersenberoerte, afgewisseld met flashbacks over zijn gezonde leven 
voor de fatale datum van 25 juli 1989. Een combinatie van zelfover-
schatting en verminderd inzicht in de eigen prestaties leidde tot een 
houterig geschreven, mager verhaal over zijn hersenbloeding, zoals 
hij het medisch niet helemaal correct noemde, en langzame her-
stel.67 De Jong vond dat Tania zijn ‘moeilijke functie goed waarnam’. 
Zelfs het bijwonen van de opnamen was te vermoeiend voor hem 
gebleken. Achteraf vond hij het een zegen dat hij zich zo stellig had 
vastgebeten in zijn voornemen om De Bezetting zelf te presenteren, 
want dit had zijn revalidatie versneld. Hij laste enkele persoonlij-
ke herinneringen in die als therapeutische schrijfoefeningen waren 
geschreven naar het idee van een ‘Kronkel’ van Simon Carmiggelt, 
korte verhaaltjes die eindigden in een pointe. Zijn neuroloog, prof. 
dr. B.J.J. Ansink, zette in een nawoord de medische kenmerken van 
afasie uiteen.68

Het boekje kreeg een bescheiden, welwillend onthaal in de pers. 
Een recensente ontwaarde in het ‘indrukwekkend’ verslag van een 
ziektegeschiedenis de hand van een ‘rasverteller’ met doorzettings-
vermogen.69 De persaandacht was echter niet gericht op het thema 
van afasie, maar ingegeven door nieuwsgierigheid naar de bekende 
Nederlander. In juni 1989 verscheen De Jong in de talkshow van pre-
sentatrice Dieuwertje Blok voor de derde keer dat jaar op televisie.70 
Joop van Tijn schreef een waarderend interview in Vrij Nederland 
over zijn vriend Loe die met ‘grote tranen’ vertelde dat volledig her-
stel uitgesloten was. ‘Er is een deel van mijn hersens vol bloed komen 
te staan, en daardoor is dat afgestorven.’ Hij voelde zich een ‘geredu-
ceerde persoonlijkheid’ die de discussies in zijn vakgebied niet meer 
kon volgen. Van Tijn observeerde ontroerd dat deze kwetsbare en 
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gelouterde man niet onverschilliger, maar milder oordeelde over de 
menselijke tekortkomingen van anderen.71

recePtie vAn de bezetting na 50 jaar

De Jong wilde met ‘zijn nieuwe serie, voor zover mogelijk, het pu-
bliek een beknopt beeld [bieden] van hetgeen ik, uitgebreider, in 
[Het Koninkrijk] had uiteengezet’.72 De stilistische vernieuwing van 
de overweldigende hoeveelheid nieuw beeldmateriaal in kleur, dat 
met veel snellere sequenties was gemonteerd, contrasteerde met de 
inhoud die nog erg op de oude serie leek. De NOs-Belbo-productie 
schonk oude wijn in nieuwe zakken. Het ondersteunend beeldmate-
riaal boeit, maar een documentaire die in totaal 15 uur en 3 kwartier 
(21 keer drie kwartier) duurt, doet een groot beroep op het geduld 
van de kijker, zo luidde de eensluidende analyse van Heather Ca-
meron en Anna Vermeiden in 1990, en Chris Vos uit 1995. Een bij-
gestelde en kortere opzet zou overtuigender zijn geweest. Pier Tania 
moest een halfjaar lang de spanningsboog van een verhaallijn zien 
vast te houden die de zijne niet was. Vos viel een ‘zekere verstijving 
van de verteller’ op in de tweede editie, die hij typeerde als ‘in essen-
tie een lezing met lichtbeelden’.73

De Bezetting na 50 jaar zette geen nieuwe standaard in de televi-
siegeschiedenis, zoals wel was gebeurd bij de eerste editie, vier de-
cennia terug. Het was professioneel geproduceerd, maar het bood 
geen nieuwe analytische ordening van het materiaal op basis van 
actuele vragen naar het waarom. De chronologisch vertelde bezet-
tingsgeschiedenis bleef verstoken van een internationaal vergelij-
kend perspectief. De Jong had het accent, net als in Het Koninkrijk, 
van de tegenstelling onderdrukking en verzet verschoven naar colla-
boratie en verzet. Goed en fout bleef echter onmiskenbaar de ‘lak-
moesproef ’ die de nieuwe serie in een later tijdsgewricht meer dan 
de oude ‘soms zelfs het karakter van een rechtsgang verleent’. Hij 
matigde zijn claim dat de brede massa van het volk al binnen enkele 
maanden na de inval van de Duitsers antinationaalsocialistisch was 
en suggereerde dat er meer instanties en mensen ‘fout’ waren dan hij 
aanvankelijk had gedacht of verondersteld.74 Zijn overgang van het 
‘schrap zetten’ en de ‘zelfbewustheid’ van een ‘massaal gegroeid ver-
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zet’ uit de oude serie naar een beeld van ‘gehoorzaamheid’ en ‘hul-
peloosheid’ in de nieuwe serie was een ‘wenselijke’ modernisering, 
maar geen ‘wezenlijke’ verandering.75

Een voorbeeld is de vijfde aflevering die inzoemt op Mussert als 
vertegenwoordiger van de Nsb.76 De Jong vond het nog altijd niet 
nodig om individuele Nsb’ers aan het woord te laten ‘voor een even-
wichtig beeld’. Nadrukkelijk ‘foute’ Nederlanders bleven zijn troef, 
en nieuwe geluiden over collaboratie in het bedrijfsleven, het amb-
tenarenapparaat, de pers, bij justitie en politie en uit de wereld van 
de kunst klonken hoogstens beperkt door. Vos concludeerde dat de 
dilemma’s van de ‘levende’ mens die ‘fout’ is geweest, een zoektocht 
die bij de VPRO en de aVRO al begin jaren zeventig was ingezet, bij De 
Jong onopgemerkt was bleven. Dit gebrek van de ‘stem van de an-
dere kant’ ziet de media-historicus als een ‘ernstige omissie […], een 
gemiste kans die in de jaren negentig verzilverd had kunnen worden, 
terwijl dat in de jaren zestig nog niet kon’.77

Een voorbeeld van vernieuwing is de achtste aflevering over de 
Jodenvervolging. Scenarioschrijver De Jong gaat nadrukkelijker in 
op de vraag waarom in Nederland zoveel meer Joden werden gede-
porteerd dan in andere West-Europese landen, namelijk 75 procent, 
relatief het hoogste cijfer.78 In juli 1989 had hij in Zomergasten al aan-
gekondigd dat het ‘onmogelijk’ was om zijn documentaire op het 
scherm te brengen zonder vooral dit punt nadrukkelijk aan de orde 
te stellen.79 Hij somde de oorzaken op die in Het Koninkrijk staan 
en die hij een jaar eerder ook in zijn tweede Harvard-lezing had sa-
mengevat.80 Nederland kende geen opportunistisch militair bewind, 
maar een grondig nazificerende Duitse burgerregering; Nederlan-
ders (zowel Joden als niet-Joden) wisten vrijwel niets concreet over 
het dodelijke lot na deportatie; de Duitse bezetter misleidde sluw; 
Nederlandse Joden waren minder waakzaam dan in andere landen 
en er was geen aangrenzend neutraal land waarnaar gevlucht kon 
worden. Hij voegde er een zesde argument aan toe: de stemming in 
Nederland was na de april-meistakingen van 1943 veel agressiever 
(anno 1990 accepteerde De Jong de officiële spelling van dit woord 
met een enkele g). Tot die tijd hadden ambtenaren de eisen van de 
bezetter met ‘punctualiteit’ ingewilligd. De Jong benadrukte hier-
mee een recent inzicht in het wetenschappelijk debat over het voor-
al in de eerste oorlogsjaren nogal ‘coöperatieve’ en ‘gezagsgetrouwe’ 
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karakter van de Nederlandse ambtenaar, die liever meewerkte aan 
de deportaties dan dat hij een chaos liet ontstaan.81 Dat feit had hij 
ook in Het Koninkrijk verwerkt: ‘de volgzaamheid, […] niet alleen 
van de politie, maar van het gehele Nederlandse overheidsapparaat, 
[heeft] een noodlottig effect gehad [op de] Jodenvervolging’.82

De documentaire werd van 17 december 1989 tot 3 mei 1990 uit-
gezonden op donderdagavond van negen tot tien uur. De herhaling 
was op zondagmiddag van vijf tot zes uur.83 Veel kranten schreven 
positief. De Telegraaf, nrc Handelsblad, Het Parool en de Volkskrant 
waren na de eerste aflevering zelf lovend.84 Na enkele weken klon-
ken echter kritischer geluiden. Recensent Hans Steketee schreef in 
de Volkskrant dat er ‘oude televisie was gemaakt, vooral iets voor 
mensen van vroeger’.85 Renate Rubinstein werd vanwege de ‘patriot-
tische toon van de reeks’ door dezelfde allergie bevangen als een 
kwarteeuw eerder. Opnieuw stelde ze vast dat eigenlijk ‘alleen’ de 
Jodenvervolging en de Hongerwinter memorabele gebeurtenissen 
uit de oorlog waren. De Jong had het reservoir aan nieuwe vragen 
niet beantwoord, omdat de grijze massa van aanpassers buiten beeld 
bleef.86 Hoogleraar Hans Blom sprak over een ‘ouderwetse aanpak’ 
en een ‘inhoud die niet wezenlijk is veranderd’. Zijn collega Von 
der Dunk was geïrriteerd over deze audiovisuele versie van Het Ko-
ninkrijk: ‘Het is een lesje dat wordt geleerd. Je kunt het nu toch niet 
meer maken dat één man zo’n visie presenteert.’87 Jan Blokker, die 
sinds de affaire-Aantjes tot het kamp van De Jong-bashers was toe-
getreden, sprak van de ‘crime van de eeuw’ en deelde een sneer uit 
naar oud-collega’s uit Hilversum.88 ‘Arme Pier Tania, die niet alleen 
moet acteren dat hij De Jong is, maar er ook nog “pasjes” bij uit z’n 
hoofd moet leren, omdat de verantwoordelijke malloot van Belbo 
[Rob Swanenburg] evenveel van televisiebeweging begrijpt als een 
mandril van choreografie.’89

De Bezetting na 50 jaar kwam niet in de buurt van de faam van 
de eerste editie, maar de kijkcijfers waren wel degelijk gunstig. De 
gemiddelde kijkdichtheid was 3,4 procent, zo’n 440.000 kijkers per 
aflevering. Het kwaliteitscijfer 7,6 was hoog in vergelijking met het 
gemiddelde van een 6,9 voor informatieve televisieprogramma’s – 
geen onverdienstelijke scores voor een documentaire die niet door 
De Jong zelf was gepresenteerd en werd uitgezonden op het nieuwe 
derde televisienet dat in de beginfase een lage kijkdichtheid had. Het 
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werd echter vrijwel uitsluitend bekeken door tijdgenoten die de oor-
log bewust hadden meegemaakt en hun kinderen die deze oorlog uit 
de verhalen van hun ouders kenden. Slechts 2 procent van de leef-
tijdscategorie tussen de 20 en 34 jaar keek, en de jeugd van 13 tot 19 
jaar werd met 1 procent helemaal niet bereikt.90 De Jong meende dat 
vooral oudere kijkers die de eerste versie nog kenden, gemerkt moe-
ten hebben dat ‘veel van de authenticiteit verloren’ was gegaan, maar 
het lijkt er eerder op dat zij in De Bezetting na 50 jaar een bevestiging 
vonden van het vertrouwde beeld op de bezettingstijd dat hij altijd 
had uitgedragen.91

Chris Vos schrijft deze asymmetrie in levensbouw toe aan een ‘ze-
kere mate van selectieve ontwijking bij het grote publiek’. De nieu-
we generatie die geen tijdgenoot meer was, toonde onverschilligheid 
en gebrek aan betrokkenheid bij de oorlog.92 De Jong en zijn ver-
grijsde publiek wisten elkaar nog steeds te vinden. De heruitzending 
in het winterseizoen van 1990-1991 leverde nog betere cijfers op. De 
gemiddelde kijkdichtheid steeg tot 4 procent – dit is 530.000 kijkers 
– en de gemiddelde waardering tot 8 procent. De Bezetting na 50 jaar 
veroverde een zeer verdienstelijke twaalfde plaats in de top 25 van 
hoogst gewaardeerde televisieprogramma’s in 1991.93 De NOs, Belbo, 
Tania en De Jong mochten tevreden zijn. Net als bij Het Koninkrijk 
lag zowel de kracht als de zwakte van de televisiedocumentaire in de 
consistente eenheid van samenstelling en inhoud.

De Jong had in juli 1988 contractueel vastgelegd dat de boek-
uitgave bij de televisiedocumentaire zou worden gepubliceerd in sa-
menspraak met zijn vaste uitgevers Querido en sDU.94 De nog vast 
te stellen royalty’s zouden worden verdeeld in de verhouding van 
80 procent voor De Jong als auteur, 15 procent voor de NOs als op-
drachtgever en 5 procent voor Belbo als producent.95 Querido-direc-
teur Ary Langbroek wilde echter geen ‘twee kapiteins op een schip’ 
en droeg hij de exploitatierechten van de eerste editie in licentie in 
september 1989 over aan de sDU die de serie uitbracht in drie rijk ge-
illustreerde boekjes van ieder zeven programma’s.96 De eerste oplaag 
van 40.000 exemplaren werd uitverkocht tegen een setprijs van f 
97,50. In april 1992 resteerden er nog ruim 20.000 van de even grote 
herdruk.97 Ze werden verramsjt voor een setprijs van f 29,50, en in 
1995 werd de restvoorraad voor f 10,- uitverkocht bij De Slegte.98

Op 3 april 1992 werd De Bezetting als videoserie gelanceerd op 
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een bijeenkomst in het Anne Frank Huis.99 Uitbater Interalia 
schrapte de toevoeging na 50 jaar uit de titel om commercieel voort 
te borduren op de grote naamsbekendheid van de eerste editie. Als 
ondertitel werd Het Koninkrijk toegevoegd.100 De afzet stelde teleur, 
mede vanwege de hoge prijsstelling die was gericht op de professio-
nele markt. De prijsbarrière viel in 2007 weg toen de complete serie 
op dvd beschikbaar kwam voor onder de 20 euro.101 Op de cover 
prijkt de titel ‘professor’, een aanduiding die De Jong bij leven nooit 
had willen voeren.

terugzien oP het oeuvre 

De Jong had bij de bespreking van het conceptmanuscript van het 
eerste deel van Het Koninkrijk opgemerkt dat het onjuist zou zijn als 
‘alleen de visie van mij voor het nageslacht bewaard zou blijven’.102 
Hij schreef in deel 4 dat het een ‘integraal onderdeel van de opdracht 
[was] om de kritiek op mijn werk’ in het slotdeel op te nemen.103 
Vanwege de uitdijende omvang en de lange duur van het project 
werd duidelijk dat recensies in een apart deel uitgebracht moesten 
worden. Paul van ’t Veer suggereerde in 1974 dat het een verrijking 
van de historiografie zou zijn als alle interne discussiestukken na vol-
tooiing van de serie in hun geheel werden gepubliceerd. ‘Wie twaalf 
[delen] zegt,’ daagde hij uit, ‘kan ook dertien zeggen.’104 De Jong 
vond het zonder meer een goed idee als discussies van de leescom-
missie ‘integraal’ zouden worden gepubliceerd.105 

In zijn interne nota ‘voltooiing van het Geschiedwerk’ van febru-
ari 1981, vermeldde hij dat er een ‘apart college’ van vakhistorici ge-
vormd moest worden om deze kritieken te redigeren.106 Dat zou hem 
ook helpen het verwijt te pareren dat hij te subjectief en te partijdig 
schreef.107 Hij verzekerde zijn vakgenoten in 1985 dat dit recensiedeel 
hem niet was opgelegd, hij had het zelf bedacht. ‘De visie van ande-
ren is niet inferieur aan de mijne. Zij staat er eenvoudig naast.’108 De 
minister van Onderwijs machtigde het bestuur van Oorlogsdocu-
mentatie in juni 1987 deze redactiecommissie in het leven te roepen. 
Er werden zeven heren benoemd die op 17 december 1987, een kwar-
taal nadat De Jong zijn laatste zin had geschreven, voor het eerst 
bijeenkwamen.109 De Jong introduceerde ze in zijn voorwoord van 
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het twaalfde deel.110 De commissie telde drie senio ren die de oorlog 
hadden meegemaakt en vier leden die geen of nauwelijks herinne-
ringen aan de oorlog hadden. Het was een zware bezetting met ver-
tegenwoordiging van vijf universiteiten.

Prof. dr. Ernst Kossmann werd voorzitter. Dit onderstreepte de 
onafhankelijke opzet.111 Hij was kritisch over De Jongs levenswerk en 
nooit banden met het RIOD aangehaald. De overige vier hoogleraren 
hadden wel een binding met het instituut. Prof. dr. Ivo Schöffer was 
vanaf 1970 voorzitter van de Commissie van Bijstand geweest tot dit 
gremium in de loop van de jaren tachtig opgehouden was te bestaan. 
Prof. dr. Ad Manning was sinds 1972 voorzitter van het bestuur van 
Oorlogsdocumentatie. Prof. dr. Jan Bank zou later zitting nemen in 
het RIOD-bestuur met de portefeuille onderzoek. Prof. dr. Cees Fas-
seur maakte deel uit van de leescommissie voor de Indische delen en 
de Epiloog. 

Daarnaast kregen twee medewerkers van Oorlogsdocumentatie 
zitting in het bestuur van de redactiecommissie. Harry Paape was De 
Jongs opvolger als directeur van het RIOD. De ambtelijke secretaris 
van de commissie, drs. Peter Romijn, was onderzoeker bij het RIOD. 
Hij schreef de samenvattingen van de inhoudelijke discussies die in 
de leescommissie waren gevoerd over de Memorie van Punten, en de 
gespreksverslagen hiervan. Samen met Bank verzamelde hij het re-
censiemateriaal en de inleiding namens de voltallige commissie, die 
selecteerde en accordeerde. Dit veertiende deel Reacties verscheen uit 
oogpunt van eenheid en vormgeving onder De Jongs naam, maar de 
auteur was op geen enkele manier bij de bloemlezing betrokken. Hij 
had vooraf wel enkele kritieken aangedragen die zonder zijn voor-
dracht ongetwijfeld ook geselecteerd zouden zijn. Een bijdrage was 
de brief van de 22 autoriteiten uit 1974 over de Nederlandse Unie 
waarvan De Jong had beloofd deze te zullen laten opnemen in het 
deel met kritieken.112

Deel 14 werd maandagmiddag 13 mei 1991 gepresenteerd in de 
zaal van de Eerste Kamer. Er werden korte toespraken gegeven door 
prof. mr. E.J.H. Schrage, voorzitter van het bestuur van het RIOD, 
Kossmann, voorzitter van de redactiecommissie, en PvdA-onder-
wijsminister dr. ir. J.M.M. Ritzen.113 De Jong sprak een summier 
dankwoord. Hij beklemtoonde nog eens dat hij dit slotdeel vanaf 
het eerste deel van de serie had gewenst.114 De bloemlezing was een 
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‘evenwichtig’ en ‘fair’ werk geworden dat ‘aannemelijk’ maakte dat 
‘het een en ander ontbrak’ aan zijn eigen ‘visie, hoezeer te goeder 
trouw naar voren gebracht’. Zijn onderzoek voor Het Koninkrijk 
steunde op de literatuur van voor 1966. Daarna had hij dagelijks 
geschreven. Vakliteratuur had hij alleen nog selectief bijgehouden, 
met uitzondering van Nederlands-Indië.115 Hij betreurde dat hij nu 
niet meer bij machte was om zich de historische inzichten uit ‘met 
name de laatste vijfentwintig jaar’ eigen te maken.116 Hij vermeldde 
ook dat er vanwege zijn gezondheidsproblemen geen verkorte En-
gelstalige versie meer zou komen.117 Het was De Jongs laatste publie-
ke optreden.

Dit veertiende deel heeft er zeer aan bijgedragen dat Het Konink-
rijk niet is versteend tot een papieren monument. De samenvatting 
van de tweeduizend pagina’s tellende discussienota’s biedt een uniek 
inzicht in de intensiteit waarmee het debat onder vakgenoten over 
principiële punten in de conceptmanuscripten is gevoerd. De gese-
lecteerde recensies geven een levendig beeld van het maatschappe-
lijke debat.118 Er blijkt uit dat het zwart-witperspectief van De Jong 
van meet af aan bekritiseerd is geweest. Het credo ‘De Jong locutus, 
causa finita’ is een hardnekkige mythe geweest.119 Deel 14 leent zich 
bij uitstek om als openingsdeel te gebruiken. Het biedt eigentijdse 
context waardoor de eraan voorafgaande 13 delen veel spannender 
zijn om te lezen. Van Doorn prees deze bloemlezing van kritieken 
in zijn recensie aan als ‘verplichte lectuur voor tenminste deze en de 
volgende generatie van geschiedenisstudenten’.120

Eind jaren tachtig werd de Leidse uitgever Martinus Nijhoff 
opgekocht door Brill. De nieuwe eigenaar deed de wetenschappe-
lijke editie van Het Koninkrijk over aan de sDU. De populaire en 
wetenschappelijke editie van deel 14 zijn inhoudelijk identiek. Het 
buitengewoon forse prijsverschil werd met het verschijnen van het 
dertiende deel Bijlagen in 1988 nog bezwaarlijker, aangezien alleen 
de populaire editie werd toegerust met een cumulatief register van 
personen en plaatsnamen (hoewel weer niet met een zaakregister). 
Dat ontbrak bij de wetenschappelijke editie die alleen per deel werd 
ontsloten door een geïntegreerd persoons-, topografisch en zakenre-
gister. De gebruikers van de witte serie moesten dus een trefwoord 
in veertien losse registers naslaan, terwijl lezers van de bonte serie 
de beschikking bediend werden met een weliswaar beperkter, maar 
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geïntegreerd register. De Staatsdrukkerij loste dit gemis op door in 
november 1994 een ‘Register op de wetenschappelijke delen’ uit te 
brengen dat in de wandelgangen het vijftiende deel werd genoemd. 
Officieel mocht het niet zo heten, aangezien dit boekdeel in de po-
pulaire editie ontbreekt en het geen inhoudelijke aanvulling bevat. 
Het bestaat uit een geïntegreerd persoons-, topografisch en zaakre-
gister van de complete 14-delige serie. Een groot aantal lemma’s werd 
verplaatst, samengevoegd of ingekort, en de in de loop van twee de-
cennia ingeslopen inconsistenties werden verbeterd. Dit ‘herverka-
velde registerland’ telt bijna 400 pagina’s en kostte f 65,-.121 Abraham 
de Swaan had er in 1988 al over gesproken als ‘de Grote Van Dale 
van de Tweede Wereldoorlog’. Voor Henk Hofland vervulde het een 
onmisbare functie als ‘telefoonboek van de bezetting’.122

Met deze wetenschappelijke index kwam De Jongs levenswerk als 
uitgeefproduct in de laatste fase van zijn levenscyclus. De uitgeverij 
begon een advertentiecampagne met de slogan ‘maak uw serie com-
pleet’ om de overtollige boekdelen te slijten voor f 10,- per stuk. De 
actie sloeg onverwacht dermate aan dat de sDU besloot uitverkochte 
delen in een beperkte oplage van enkele honderden exemplaren als 
fotografische herdruk uit te brengen.123 De sDU waagde het er op 
om naar aanleiding van deze bescheiden heropleving de 14 delen van 
Het Koninkrijk aan de vooravond van de vijftigste herdenkingsdag 
uit te brengen als speciale pocketeditie in 29 losse boekbanden voor 
slechts f 395,-. De cassettebox nam weinig ruimte in beslag en bood 
een oplossing voor het probleem dat sommige delen wel en andere 
niet meer leverbaar waren. Donderdag 6 april 1995 overhandigde De 
Jong het eerste exemplaar aan zijn PvdA-partijgenoot premier Wim 
Kok in het Torentje in Den Haag. ‘De angst voor de Duitsers ligt 
aan iedere bladzijde ten grondslag’, lichtte de 81-jarige auteur toe. 
De promotie voor zijn herdruk viel echter in het niet in dit her-
denkingsjaar waarin de markt werd overspoeld met driehonderd 
nieuwe titels over de Tweede Wereldoorlog.124 Daar kwam bij dat 
het lettertype van de pocketboekjes eenvoudigweg te klein was om 
te lezen.125 De sDU raakte de oplaag van vijfduizend exemplaren niet 
kwijt, waarna het restant werd vernietigd.

De gouden jaren van Het Koninkrijk als longseller waren voorbij. 
De populaire editie was inmiddels in overvloed tegen een spotprijs 
verkrijgbaar op de tweedehands markt. Aan het begin van de eenen-
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twintigste eeuw werden de resterende sets van de wetenschappelij-
ke editie verramsjt voor onder de 500 euro, nog geen vierde van de 
nieuwprijs.126 Deze wetenschappelijke editie behield nog enige anti-
quarische waarde dankzij de meerwaarde van het vijftiende register-
deel. Sinds de sDU de titel niet meer exploiteert, berust het copyright 
bij het NIOD dat de tekst van Het Koninkrijk als Nederlands cultu-
reel erfgoed beheert namens de Staat der Nederlanden. Het insti-
tuut stelt sinds december 2011 de integrale tekst van de ‘roomwitte’ 
wetenschappelijke editie gratis digitaal beschikbaar met onbeperkte 
zoekmogelijkheden op trefwoord.127

Begin eenentwintigste eeuw stierf ook de Dr. L. de Jongprijs een 
stille dood.128 Gerard Mulder en Paul Koedijk waren met hun bio-
grafie van Henk van Randwijk in mei 1989 de eerste prijswinnaars. 
De sDU informeerde De Jong in 1994 dat zijn prijs na de derde uit-
reiking in 1995 uit kostenoverwegingen werd opgeheven.129 De on-
derscheiding, die vaak de ‘Lou de Jongprijs’ werd genoemd, had te 
weinig naamsbekendheid en prestige verworven. Het fundamentele 
euvel was dat de onderscheiding hardnekkig werd geassocieerd met 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog en niet met het beoogde veel 
bredere terrein van eigentijdse geschiedschrijving over de twintigste 
eeuw.

De hoge verkoopcijfers van De Jongs levenswerk maken be-
nieuwd naar zijn persoonlijke revenuen. Volgens een conservatieve 
berekening heeft hij in de zes decennia na de bevrijding van 1945 tot 
zijn dood in 2005 meer dan 2,9 miljoen gulden verdiend met zijn 
boeken, krantenartikelen, film- en televisiescenario’s.130 Als kengetal 
kan worden aangehouden dat De Jong met zijn totale oeuvre bruto 3 
miljoen gulden verdiende. Zo’n zes tiende van dit totaalbedrag, ruim 
1,7 miljoen gulden, is toe te schrijven aan Het Koninkrijk. Naast zijn 
reguliere inkomen als ambtenaar (sinds 1967 in de hoogste schaal 
van het bbRa) en zijn tantième als buitengewoon hoogleraar van 
1967 tot 1984 genoot De Jong vanaf 1969 jaarlijks forse honorarium-
betalingen. Wordt 1985 gemakshalve als peildatum wordt genomen 
voor deze totaalverdiensten van 3 miljoen gulden aan honorarium, 
dan was de waarde met correctieberekening van inflatie in 2005, zijn 
overlijdensjaar, ruwweg 2 miljoen euro. De Jong is in Nederland dus 
niet alleen de bekendste en productiefste historicus van de twintigste 
eeuw geweest, maar ook de best verdienende onder zijn vakgenoten.
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Ontluisterende jaren

vAn AlmAcht nAAr onmAcht

Het leven als CVa- (Cerebrovasculair Accident) patiënt viel De Jong 
zwaar.1 Hij was constant moe, ook als hij zich niet inspande. Als 
hij boodschappen deed zonder briefje, sprak hij stuntelend zijn be-
stelling uit met een rij ongeduldig wachtenden achter hem.2 Zijn 
smaak- en reukvermogen waren afgenomen en hij stopte met pij-
proken. Bij het ontsteken van het gasfornuis bleef hij vergeefs naar 
het doosje lucifers grijpen dat hij sinds mensenheugenis in zijn lin-
kerbroekzak had gedragen om zijn pijp te ontsteken.3 Zijn taal- en 
kortetermijngeheugenfuncties bleven licht beschadigd. Hij had in-
geboet aan denkkracht en vitaliteit. Zijn spraakvermogen herstelde 
vergaand, maar zijn vroegere eloquentie was hij kwijt. 

‘De fijnheid van het denken is zoek,’ schreef De Jong, ‘de snelheid 
waarmee ik bepaalde verbanden legde. […] Alles is trager geworden, 
met minder kleur, met minder gratie.’4 Soms zocht hij in het ver-
keerde gebied van zijn hersenen naar woorden en realiseerde hij zich 
pas achteraf dat hij zich had versproken. Uit voorzorg beperkte hij 
zich dan liever tot een simpele uitlating. Zijn langzame spreektempo 
weerhield hem ervan zich in een gesprek te mengen. Het zoeken 
naar woorden als hij een zin was begonnen, vermoeide hem. Snel 
en gericht boeken lezen was er niet meer bij.5 Artikelen uitknippen 
en relevante passages onderstrepen was niet meer nodig. ‘Het kost 
me kracht om doodgewoon gezellig te zijn.’ Uit eten gaan of op va-
kantie was een opgave. Dikwijls viel hij helemaal stil. Hij had ook 
nog maar ‘bijzonder weinig nieuwe dingen’ te melden, vond hij.6 
Buitenstaanders merkten lang niet altijd het verschil met vroeger; 
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zij hadden Loe de Jong altijd al als zwijgzaam en sociaal ongeïnteres-
seerd gekend. Als het over persoonlijke dingen en emoties ging, had 
hij zijn leven lang escapistisch gedrag vertoont. Andere gespreksstof 
dan over de oorlog of politiek had hij nauwelijks. 

De gevolgen voor zijn naasten waren ingrijpend. Aanvankelijk 
zei hij voortdurend Liesbeth tegen Riel. Ze wendde voor het geen 
probleem te vinden, maar vond het vreselijk. Na een paar maanden 
leerde De Jong zich een simpele oplossing aan: voortaan zei hij Riel 
als de naam van Liesbeth hem te binnen schoot. Hij had aanvanke-
lijk niet meer kunnen voelen dat hij van haar en zijn kinderen hield, 
maar observeerde wel ‘hoe ongelooflijk veel Riel moest verwerken 
om weer op de gewone manier (of misschien was dat niet zo gewoon 
meer) van mij te kunnen houden’. Er kwamen ook geen tranen. Het 
was net of dat deel van zijn ‘persoonlijkheid afgestorven’ was. Geluk-
kig merkte hij dat althans een deel van zijn oude gevoelens na enkele 
maanden weer terugkeerde.7 Loe was idolaat van Riel zonder wie 
hij het niet kon rooien. Zij zorgde dat hij goed gekleed ging. Na het 
ontbijt ging hij niet meer naar zijn studeerkamer, zoals vroeger, maar 
dronken ze samen koffie en las hij aan de eettafel in de huiskamer. 
Ze hielp hem zijn eerdere uitspraken te herinneren tegenover jour-
nalisten en ze corrigeerde hem als hij naar haar idee onverstandige 
dingen zei. Gasten werkte ze de deur uit als ze merkte dat haar man 
zich in zichzelf terugtrok. Soms nam ze hem mee op bezoek.

Het was meer een kwestie van gewenning dan van acceptatie dat 
hij zijn leven inrichtte naar de nieuwe beperkte omstandigheden. 
Scrabble bleek een uitstekende revalidatietraining te zijn. Hij bereik-
te zijn oude niveau en tempo niet meer, maar soms won hij nog 
wel eens een potje zonder dat Riel hem matste. Hij beleefde naar 
eigen zeggen nog maar ‘een kwart, misschien eenderde’ van het oude 
plezier in hun eeuwigdurende scrabblecompetitie.8 In het bejaarden-
tehuis in de wijk speelde hij regelmatig een potje schaak. Als gerou-
tineerd speler won hij nog altijd met gemak van minder getrainde 
tegenstanders. Het meest keek hij uit naar een schaakwedstrijd bij 
hem thuis. Meestal speelde hij met oud-verzetman Jan Bulthuis uit 
Edam, en soms met Philip van Tijn, de broer van Joop. Tevoren had 
hij de witte stukken al aan zijn zijde opgesteld, zodat hij de ope-
ningszet mocht doen. Er werden steevast twee potjes gespeeld. Phi-
lip moest zien voorkomen beide partijen te winnen, want dan eiste 
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De Jong een revancheronde. Dreigde hij echter al te opzichtig te 
verliezen, dan corrigeerde De Jong zijn laatste zet die verstandiger 
moest. Bij verlies feliciteerde Loe terughoudend; bij winst klaarde 
zijn humeur zienderogen op.

In november 1989 waren Riel en hij te gast bij een exclusief 
koninklijk diner in het Paleis op de Dam waar hun Amerikaanse 
vriend Simon Schama een lezing hield. De tafelgesprekken ontgin-
gen De Jong grotendeels en hij concludeerde dat grote gezelschap-
pen eenvoudigweg te vermoeiend waren. De grenzen van maximaal 
herstel waren na een halfjaar bereikt. Het is alsof ‘een enorme hamer 
je [heeft] verpletterd’, maakte hij zelf de balans op. Het permanente 
gevoel van onmacht kon hij moeilijk hanteren. ‘Als ik nu naar mijn 
boeken kijk, weet ik: […] waar heb ik de energie vandaan gehaald?’ 
Het Koninkrijk was zijn drive geweest die hem er bij voorgaande ge-
zondheidsproblemen steeds bovenop had geholpen door eenvoudig-
weg voort te gaan waar hij gebleven was. Hij ervoer dofheid in zijn 
gehandicapte bestaan en reageerde mat. Hij vond dat hij nog maar 
‘een schaduw’ van zichzelf was.9 

Voormalig huisarts Ben Polak, die Loe de Jong als strijdbare 
jonge man in Londen had meegemaakt, raadde hem aan psychia-
ter Jan van de Lande eens te bezoeken. De Jong bezocht hem voor 
het eerst in zijn praktijk in Bloemendaal op 22 augustus 1990. Van 
de Lande diagnosticeerde een depressie die zijn gedrag onnodig ver-
gaand beïnvloedde. Loe de Jong had altijd bergen werk verzet en 
kon moeilijk accepteren dat hij nog maar tot weinig in staat was. 
Hij ervoer een grote leegte nu hij vanwege zijn hersenberoerte niet 
meer in het middelpunt van de publieke belangstelling kon staan en 
nog maar weinig officiële gelegenheden bezocht. Depressiviteit lag 
niet in zijn aard en evenmin had hij een suïcidale inslag. Wel neigde 
hij tot dramatiek en kostte het hem grote moeite te relativeren.10 De 
Jong had door zijn cerebraal organische beschadiging een kwetsba-
re gezondheid. Zijn souplesse om te leren was afgenomen en grote 
druk kon hij niet meer verdragen. Werkelijke genezing was niet mo-
gelijk, maar behandeling kon wel ‘decompensatie’ en ‘desintegratie’ 
in het leven van zijn patiënt helpen voorkomen. De Jong neigde tot 
apathie, en de beste remedie was zijn somberheid om te buigen naar 
een althans minder depresieve houding.

De Jong had er voldoende vertrouwen in om de gesprekken voort 
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te zetten. Alleen Riel en De Jongs kinderen wisten dat hij ‘bij een 
psychiater liep’. De structurerende, richtinggevende en ondersteu-
nende gesprekken om depressiviteit te voorkomen, boden hem hou-
vast. Van de Landes preventieve werkwijze verschilde wezenlijk van 
de analytische behandeling die De Jong begin jaren vijftig bij Van 
der Waals had ondergaan. Duiding of interpretatie van jeugderva-
ringen waren niet aan de orde. Hij had de werking van zijn tweeling-
jaloezie in zijn psychoanalyse deels doorzien en zich erbij neergelegd. 
Sindsdien was er geen merkbare ontwikkeling meer in opgetreden. 
In deze levensfase ging het erom dat hij voldoende vitaliteit behield 
om zin in het leven te behouden. De Jong overwon zijn somberte en 
zwartgallige buien op eigen kracht en zonder antidepressiva. Praten 
hielp om hem, al was het soms slechts bij vlagen, te laten blijven 
herkennen dat een enigszins aangenaam leven binnen zijn bereik 
lag. De gesprekken waren altijd op zaterdagochtend van elf uur tot 
kwart voor twaalf, aanvankelijk wekelijks, later tweewekelijks. De rit 
naar Bloemendaal werd een vertrouwd baken in zijn steeds kleinere 
leefwereld. Het 25-jarig huwelijksjubileum van Beatrix en Claus op 
zaterdag 11 mei 1991 in het Muziektheater in Amsterdam was een van 
de weinige publieke bijeenkomsten waar hij nog acte de présence 
gaf.11 Loe de Jong maakte zich geen illusies over zijn toekomst. Hij 
vond ‘het hele leven moeilijker geworden. Ik heb minder emoties. 
Ik ben nu niet meer heel vrolijk en ook niet meer heel verdrietig. En 
dat maakt eenzamer.’12 Op 20 september 1991 schreef hij een verkla-
ring op eigen postpapier: ‘Ik wens geen enkele vorm van levensver-
lengende activiteit.’13

Het incidentele contact met het koninklijk paar bracht afwisse-
ling. Claus vertelde Loe en Riel hoe diep hij onder de indruk was 
geraakt van het bezoek aan Auschwitz dat op 27 januari 1995 had 
plaatsgehad voor politieke gezagsdragers uit heel Europa ter gelegen-
heid van de vijftigjarige bevrijding. Hij polste of Riel het kamp ooit 
nog eens zou willen bezoeken. Ze had zich er nooit toe kunnen zet-
ten aan te sluiten bij een georganiseerde reis. Het aanbod van Claus 
om hem en zijn drie zonen, Willem-Alexander, Friso en Constan-
tijn, in Auschwitz rond te leiden, liet haar echter niet los. Loe en 
haar beide kinderen konden uiteraard ook mee. Ze greep de kans 
om haar bloedeigen kinderen te laten kennismaken met dit meest 
verdorven oord ter aarde.14
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Het regende toen er op dinsdagochtend 7 maart om 6 uur  
’s ochtends een hofauto voorreed op de Westerwoldestraat. De pri-
vévlucht bracht hen vanaf militair vliegveld Valkenburg in twee uur 
naar Katowicz. Behalve de vier prinsen en Loe, Riel, Marjoleine en 
Stan boarden ook de particulier secretarissen van de prins en kroon-
prins, de heer C. van Rij en de heer mr. J. Kraak.15 De onwennige 
sfeer sloeg om toen Riel bij de koffie haar zelfgebakken boterkoek 
trakteerde. In besloten kring kon het protocol over boord. Riel riep 
die dag meermaals uit hoe dankbaar ze was deze zoete overwinning 
te mogen meemaken. De zenuwen gierden door haar keel en ze 
kreeg de slappe lach. Ze was niet de enige die zich afvroeg of ze zo 
meteen zou gaan huilen of flauwvallen.16 

De Nederlandse ambassadeur, mr. S. Gosses, en een ambassade-
medewerkster wachtten hen op in een stretched limo. De weg erheen 
zat vol gaten. Niet veel beter dan een halve eeuw geleden, meende 
Riel, die genoot van het uitzicht dat ze destijds in de beestenwagen 
had moeten missen. Ironie en baldadigheid verstierven toen het se-
lecte gezelschap onder de gietijzeren letters Arbeit macht frei door-
liep. ‘Mag ik u aanraken?’ vroeg ze Claus toen ze Block 10 naderden, 
‘ik heb het zo koud.’ Ze had gezien hoe in de ‘gang’ van Block 11 
lijken en halfdode mensen bij armen en benen in een vrachtauto 
waren gejonast en afgevoerd.17

Riel draalde. Eerst spiedde ze vanaf een bakstenen muurtje door 
een zijraampje naar binnen. Ze liep op de smalle ingang af met 
Claus aan haar ene arm en een van zijn zonen aan haar andere zijde 
en stapte weifelend binnen. Alles herkende ze in de ijzige ruimte. De 
bedden stonden er niet meer, maar ze herinnerde zich de eeuwige 
jeuk van vlooien en schurft. Tussen de barakken lag de appelplaats 
waar ze urenlang had moeten staan. En daar was de plek waar ze ‘van 
onder tot boven’ was kaalgeschoren. De ss-bewakers hadden vlak 
naast de gore latrines en het steenkoude washok gestaan. De heren 
gynaecologen zaten bij de deur waarachter ‘dat experimentengedoe’ 
was uitgevoerd. Loe liep stil en dicht achter Riel aan. Zij leidde; hij 
volgde. 

Hier had zij zestien maanden gevochten om in leven te blijven en 
het was haar gelukt. Ze had met Betty Sanders en haar lotgenoten de 
tijd gedood door te luisteren wie als eerste een Hollandse stem in de 
schuifelende menigte van voorbijgangers had gehoord. Waren er be-
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kenden onder de landgenoten? Bij het raam had ze liedjes gezongen. 
Iemand vroeg of ze de wijs nog wist. Tekst en melodie welden spon-
taan in haar op en ze zong in de ijzige stilte: Auf wiedersehen mein lie-
bling. Als vanzelf schakelde ze over naar de Engelse variant, And now 
goodbye my darling, en de Franse tekst, Adieu, chérie, adieu, je reviens 
bientôt. Ze had er een Poolse cogani, liefje en beschermer, gehad die 
haar aan zeep, tandpasta, worst, ui en schoenen had geholpen. 

Riel had zich voorgenomen niet verder te gaan dan het perron 
waarop de treinen voor Auschwitz II waren gestopt, het Birkenau 
waar de gaskamers en -ovens waren. Die ‘troep’ hoefde ze niet te 
zien. Haar ouders waren er vermoord. Ze had familie in een trans-
port herkend en afgevoerd zien worden. Loe wilde opnieuw naar het 
crematorium, net als op zijn eerste bezoek aan Auschwitz in 1960 
toen Presser was achtergebleven. Riel bleef achter met haar dochter 
in de limousine waar ze een paar flinke slokken wodka namen. Mar-
joleine vond het moedig dat Loe het kon opbrengen. Haar moeder 
wist wel beter: ‘Hij kent daar weinig grenzen in. Hij forceert zich 
door daar zo rond te lopen, want hij kan het niet. Daar krijgt hij nog 
weken last van.’ 18

De hofauto bracht hen die avond keurig om zes uur thuis. Zowel 
Riel als Loe had last van een heftige terugval na de indringende er-
varing. Maar Riel had gezegevierd en raakte bij vrienden niet uitge-
praat over deze grootse triomf uit haar leven. Iedereen kreeg te horen 
dat ze Auschwitz als half lijk had verlaten en er een halve eeuw later 
als een koningin was teruggekeerd. Meryl Streep uit de film Sophie’s 
Choice verbleekte bij deze glansrol. Ze had haar bedevaartstocht on-
dernomen naar de plaats waar ze vernietigd had moeten worden. 
Ze was in haar verbale expressie en het voortdurend uiten van haar 
gevoelens het tegendeel van Loe. Natuurlijk had de herinnering op-
gespeeld aan Sally die datzelfde kamp tezelfdertijd een jaar had over-
leefd, maar over dat aspect van zijn Auschwitz-bezoek zei hij niets, 
ook niet als ernaar werd gevraagd.

Het eentonig bestaan hernam zich. Het Concertgebouw-bezoek 
op donderdagavond bleef vaste prik, maar toneel en film bezoch-
ten ze niet meer. Loe’s favoriete dagbesteding bij mooi weer was een 
fietstochtje langs de Amstel tot aan Restaurant ‘Klein Kalfje’ richting 
Ouderkerk.19 Aan het eind van de middag las hij zijn lijfblad Het Pa-
rool en het nrc Handelsblad. Chagrijn kon hem lelijk parten spelen 
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als hij zijn handicaps onder ogen moest zien. Soms ontvluchtte Riel 
het huis om niet steeds die zwijgende figuur om zich heen te hoeven 
dulden. Als buitenstaanders haar complimenteerden dat Loe zo’n 
goede indruk maakte, brieste zij het bij vriendinnen uit dat ze het 
zwaar te verduren had met een man die zich kon gedragen als een 
verwend klein kind.

In 1996 kwam ze via een doorverwijzing van het Joodse Sinaï 
Ambulant (gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor oor-
logsslachtoffers) terecht bij psychiater Hugo Siegelaar. Het extreem 
afhankelijkheidsgedrag van haar neerslachtige man was maar één 
kant van de zaak; zij had last van haar eigen kampverleden. Eens 
per maand had ze een gesprek met Siegelaar. Intensiever vond de 
therapeut niet gewenst, Riel had weinig op met een geformaliseerde 
patiënt-therapeutverhouding en streefde een vriendschapsband na. 
Net als bij Loe waren ook deze gesprekken erop gericht een draag-
lijk perspectief in haar bestaan te vinden. Een enkele keer schreef 
hij haar bij depressies medicijnen voor. Genezing was niet mogelijk, 
verlichting wel.

moeizAme herinneringen

Het eerste deel van De Jongs autobiografie verscheen in maart 1993, 
als vanouds goed getimed aan de vooravond van de Boekenweek 
die dat jaar in het teken stond van de autobiografie en het egodo-
cument.20 De Jong gunde Joop van Tijn de exclusieve rechten van 
een selectieve voorpublicatie. Vrij Nederland ruimde drie dagen voor 
verschijning van het boek acht krantenpagina’s in met aansprekende 
passages, rijk geïllustreerd met foto’s. Van Tijn leidde De Jong in die 
‘meedogenloos’ en met ‘dezelfde emotionaliteit’ schreef als in Het 
Koninkrijk.21 Het opinieblad waarvoor De Jong in de jaren vijftig en 
zestig had geschreven, promootte de auteur, en andere linkse bladen 
toonden zich welwillend. Voor de meer rechts georiënteerde pers 
had De Jong minder nieuwswaarde. 

Aan het slot van dit eerste deel van Herinneringen, dat eindigt 
in augustus 1945, schrijft De Jong: ‘Ik heb niets overgeslagen. Er is 
geen reactie geweest waarbij ik dacht: dat kun je niet vermelden, 
dat schrikt teveel’ af.22 Dit adagium had hij sinds de jaren zeventig 
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om twee redenen uitgedragen. ‘De eerste is dat ik vind dat een his-
toricus als ik, wiens moeilijke taak het is, in openhartigheid over 
andere mensen te schrijven, die openhartigheid niet uit de weg mag 
gaan wanneer het hem zelf betreft. De tweede reden is dat ik vind 
dat mensen (mannen meer dan vrouwen) vaak zichzelf schade toe-
brengen door te zwijgen over hun gevoelsproblemen – wie dat vindt, 
dient te tonen dat het ook anders kan.’23 De man die in zijn privéle-
ven zo zwijgzaam was, vond dat het grote publiek hem beter mocht 
leren kennen.

De journalist Henk Hofland interviewde De Jong op woensdag-
avond 10 maart 1993. Hij gaf zijn gast alle ruimte om te verhalen 
over de hoogtepunten uit zijn leven. De Jong was snel vermoeid en 
daarom waren de opnamen in een aantal aparte studiosessies ge-
maakt. Van zes uur opnamemateriaal werd uiteindelijk een uur ge-
bruikt.24 Televisiecommentatoren schreven de volgende dag positief 
over dit ‘boeiende programma’. Ze putten uit de vele anekdotes die 
De Jong had opgedist.25 De persconferentie in het kleine zaaltje van 
het Filmmuseum in het Amsterdamse Vondelpark op donderdag 11 
maart werd allesbehalve een succes. De opkomst stak schriel af bij 
de glorietijd van de vermaarde persconferenties van Het Koninkrijk 
in de Opkamer van het Haagse perscentrum Nieuwspoort, die een 
aantal journalisten nog had meegemaakt.26 ‘Over jezelf schrijven, 
dat is moeilijk natuurlijk, maar de methode is: de volstrekte eerlijk-
heid en waarachtigheid’, lichtte De Jong toe.27 

Hij werd overvallen door de vraag waarom bij zoveel persoon-
lijke onthullingen zijn voornaam niet op de kaft stond. Men kende 
hem nu eenmaal als dr. L. de Jong, reageerde hij en hij had ‘van 
binnenuit’ willen vertellen ‘hoe de directeur soms in een buitenge-
woon kwetsbare positie verkeerde’.28 Hij sloot af met de mededeling 
dat hij wist dat ‘men met een zeker verlangen naar mijn tweede deel 
uitziet’ en rekende op de ‘rust die u me zult gunnen om mijn werk af 
te maken’. Na afloop werd er gegniffeld over het Heintje Davids-ef-
fect.29 Die vrijdagavond vierde De Jong het bescheiden promotie-
offensief met Henk Hofland en Joop van Tijn en hun partners, zijn 
familie en nog enkele bekenden met een diner in het Rosarium in 
Amsterdam.30

De Jong had bijna drie jaar over dit eerste deel gedaan, terwijl 
hij deze acht hoofstukken, zonder hersenletsel, met gemak in een 
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kwartaal op papier had gezet.31 Als CVa-patiënt schreef hij ’s ochtends 
hoogstens anderhalf uur en rustte hij ’s middags.32 Soms kon hij een 
paar dagen helemaal niet werken. Het plezier in het schrijven was 
verloren gegaan. Hij deed het uit een ‘soort plichtgevoel’, zei hij, 
‘misschien voel ik me wel schuldig als ik niet blijf presteren’.33 Zodra 
zijn manuscript van voldoende omvang was voor een zelfstandige 
publicatie, had hij het naar zijn uitgever gestuurd. Het was nog maar 
de vraag of hij aan het vervolgdeel zou toekomen.34 Hij schatte er 
minstens drie en mogelijk vier jaar of langer voor nodig te hebben.35 
‘U spreekt met een man die niet meer de goede woorden kan vin-
den.’36 Hij kon niet op de schrijfmachine werken, want dan sloeg hij 
steeds verkeerde toetsen aan. Gelukkig ontcijferde zijn secretaresse 
Monique van Kessel zijn kriebelhandschrift moeiteloos, en sommi-
ge stukken sprak hij in op een cassettebandje.37 Het viel hem steeds 
zwaarder het volgende woord te schrijven, maar het lukte om het 
tweede deel van zijn Herinneringen uit te brengen in juni 1996.

Recensenten hekelden De Jongs zwakke stijl en compositie. ‘De 
vraagjes en stoplappen zijn de naadlassen in zijn oeuvre, de plekken 
waar hij de aantekeningen op zijn fiches […] aan elkaar breidde’, 
oordeelde Ton van Doorn in hp/De Tijd.38 Van de geroutineerde 
auteur van weleer restten alleen zijn retorische vragen en een over-
maat aan details en feiten. Aad Wagenaar wees er in de Haagsche 
Courant op dat de auteur zijn Koninkrijk een ‘gesublimeerde vorm 
van verdriet’ had genoemd, om zich vervolgens af te vragen of ‘De 
Jongs herinneringen, met al die niets ontziende eerlijkheid en soms 
onthutsende bekentenissen’ ervoor in aanmerking komen om een 
‘gesublimeerde vorm van ijdelheid’ te worden genoemd. De Jongs 
‘prachtige ijdelheid [was soms] op het exhibitionistische af ’.39

De Jong schrijft in Herinneringen onevenwichtig, apologetisch 
en haalt soms insinuerend uit naar anderen. De aaneengeregen frag-
menten met rafelige losse eindjes bieden aardige doorkijkjes, maar 
vormen geen congruent levensverhaal. De Jong nuanceert en reflec-
teert weinig. Hij schrijft wel over zijn kinderlijke angsten en onze-
kerheden, maar biedt vrijwel geen inzicht in afwegingen bij heikele 
problemen als volwassene. De intellectueel die een prominente pu-
blieke rol had vervuld, komt nauwelijks uit de verf, net zomin als 
zijn vrienden en collega’s. Zijn vriend Ben Sijes had hem het ‘meest 
nabij’ gestaan en Meik de Swaan had altijd veel voor hem betekend, 
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ook na hun onderlinge verwijdering na de oorlog. De Jong bleef 
zich bij elke aflevering van De Bezetting en elk verschenen deel van 
Het Koninkrijk afvragen wat de in 1957 overleden Meik ervan ge-
vonden zou hebben. ‘Het was of met hem een deel van het leven 
verdwenen was.’ Verder laat De Jong het bij de mededeling dat hij in 
zijn contacten met intimi, vrienden en collega’s altijd een ‘geremd-
heid’ had gevoeld.40

Oud-collega’s verweten De Jong een selectief geheugen. Den 
Doolaard meende dat zijn collega belangrijke rapporten over de 
Jodenvervolging bij Radio Oranje had achtergehouden, hoewel 
hij dat niet kon bewijzen.41 De Jong kreeg bijval uit onverwachte 
hoek. Henriëtte Boas vond dat Den Doolaard ‘ver over de schreef ’ 
ging met deze ongefundeerde beschuldiging. Oud-collega Martin 
van Amerongen van Vrij Nederland schreef als hoofdredacteur van 
De Groene Amsterdammer laconiek dat ‘de krasse baas [Den Dool-
aard; 92 jaar] met zijn niet minder krasse beschuldigingen aan 
het adres van zijn toenmalige wapenbroeder wat aan de late kant’  
was.42

Er zijn twee redenen aan te wijzen voor de gebrekkige stijl en 
inhoud van De Jongs Herinneringen. Het eerste is uiteraard dat de 
auteur kampte met een cerebrale handicap. Hij was er zelf debet aan 
dat dit eerste punt nauwelijks door recensenten werd opgemerkt. 
Pas op een derde van het eerste deel schrijft hij dat het ‘dubbel zo 
moeilijk [is] wanneer men dwars door de afasie die het geheugen 
aantast, de herinnering moet opsporen’. In het tweede deel vermeldt 
hij achteloos: ‘Veel ben ik trouwens vergeten en dat zal zeker zo zijn 
na de hersenaanval die mij in de zomer ’89 trof.’43 Selma Leydesdorff 
was de enige criticus die De Jong vergoelijkte in het niw (Nieuw 
Israë lietisch Weekblad). Ze beschouwde zijn uitweidingen over inti-
miteiten als een ‘soort scheuren’ in de tekst van een beroemd au-
teur die met de publicatie van zijn memoires een ‘ongelooflijk risico’ 
nam. Ze las Herinneringen niet als een autobiografie, maar als een 
‘puzzel […] met de stukjes van de levensgeschiedenis van een inte-
ressant mens’.44 

De tweede reden is dat De Jong buitengewoon veel waarde 
hechtte aan zijn psychoanalytische inzichten. Het eerste deel sloot 
hij nogal cryptisch af met: 
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Mijn eerste vrouw en haar kinderen [die ook de zijne waren], 
vader, moeder en Jeannetje, mijn tweelingbroer Sally en zijn 
vrouw Lies, mijn grootvaders en grootmoeders, ooms en 
tantes en mijn vrienden en vriendinnen – zij hebben allen een 
rol gespeeld, misschien juist in de soms absurde wijze waarop 
ik op hen reageerde. Er is veel strijd nodig geweest waarin ik 
dat alles inzag. In ’45 was het daarvoor te vroeg. Ik was nog 
niet vastgelopen.’45 

Deze passage vormt de opmaat tot het hoofdstuk over zijn psycho-
analyse in het tweede deel dat de eerdere twee hoofdstukken over 
zijn jeugd (1914-1932) en studieperiode (1932-1938) kleurt.46 De Jong 
had vrijwel geheel uit zijn geheugen moeten putten. Er restte hem 
uit zijn kindertijd een enkele brief, een paar gelegenheidsgeschriften 
en een beperkt voorraadje vooroorlogse foto’s.47

Deze eerste 65 bladzijden bevatten een overdaad aan herbeleving 
en psychoanalytische duiding zonder nadere achtergrond. De oor-
sprong van zijn freudiaans geladen ontboezemingen over seksuele 
intimiteiten passen bij de vrije associatie die hij van april 1950 tot de 
zomer van 1952 had beoefend op de divan bij psychiater H.G. van  
der Waals. Het doet vermoeden dat deze gestolde herinneringen de 
toegang tot zijn oorspronkelijke, authentieke gevoelens en belevin-
gen hebben geblokkeerd en overschreven. De analysant heeft zich 
een zelfbeeld eigen gemaakt dat lijkt op wat de analyticus had ge-
duid. De evolutionaire werking van het geheugen maakt dat her-
inneringen een interpretatie zijn. De jeugd wordt bijgesteld en ver-
woordt als interpretatie van de eigentijdse opvatting over het eigen 
leven.48

De overige dertien hoofdstukken over de tijd na zijn studenten-
tijd zijn opvallend zakelijker geschreven.49 De Jong kon voor deze 
episoden steunen op uitgebreider bronnen. Voor zijn eerste baan als 
journalist bij De Groene Amsterdammer had hij de leggers van het 
opinieblad van februari 1938 tot mei 1940 onder handbereik.50 Bij de 
drie hoofdstukken over de Nederlandse regeringsradio in oorlogs-
tijd, die vrijwel de helft van het eerste deel beslaan, beschikte De 
Jong over de typoscripten van de uitzendingen van Radio Oranje. 
Zijn evaluatie van de regeringszender is daardoor veel informatiever 
dan zijn autobiografische beschrijvingen.51 In deel 2 komt het beleid 
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van Oorlogsdocumentatie aan bod. Hij raadpleegde de notulen van 
de bestuursvergaderingen en de jaarverslagen van 1945 tot en met 
zijn pensioen in 1979, die ook voor deze biografie een waardevolle 
bron zijn geweest. Daarnaast las hij zijn kwartaalverslagen vanaf 1955 
over de vorderingen van Het Koninkrijk. Voor het hoofdstuk over 
De Bezetting kon hij zijn herinneringen aan de serie opdiepen aan 
de hand van de scenariotekst uit het gelijknamige boek en de vele 
recensies.

De Jongs verzekering dat hij ‘alles’ had opgeschreven wat hij zich 
herinnerde, hoeft niet in twijfel te worden getrokken.52 Als CVa-pati-
ent werkte hij weliswaar traag, maar als hij ‘goed gebleven was, [had] 
ik toch niet meer herinneringen gehad’.53 Zijn kortetermijngeheu-
gen was aangetast, maar zijn langetermijngeheugen was intact geble-
ven, al had hij veel mentale kracht nodig de herinnering op te die-
pen uit een stroperig verleden.54 Elke herinnering die hij op papier 
kreeg, voelde als een kleine overwinning.55 Soms schoot hem weken 
later een aanvulling te binnen die hij alsnog inlaste. Te merken is dat 
zijn herseninfarct zijn gevoelsleven had doen afnemen. Persoonlijke 
emoties in Herinneringen i beperken zich tot een ‘vuur van vreugde’ 
toen hij met zijn vrouw en hun pasgeboren zoon Max in de taxi naar 
hun nieuwe woning in Hampstead reed. Daarna veroorloofde hij 
zich nog enkele trotste citaten uit zijn eigen brief over ‘de hummel’ 
van een jaar die naar zijn ‘vaders aard’ het woord ‘koekje’ met een 
‘vrolijk armgezwaai’ verwelkomde. Daar laste hij in dat zijn kinde-
ren het ‘niet prettig’ vonden als hij nog verder met ‘uitgebreidheid’ 
over hen zou schrijven.56 In het resterende boek gaat het dan ook 
louter over zijn werkzaam bestaan, met een sporadische opmerking 
over zijn privéleven.

Frank van Vree wees er als één van de weinige recensenten op dat 
de jeugdjaren van De Jong eenzijdig door het psychoanalytische fil-
ter waren gekleurd. De Jong had zijn jeugdbeeld op essentiële pun-
ten ‘uitgesproken negatief ’ geschilderd. Hij zou een ‘verstoord leven’ 
hebben geleden waarin hij zich liefdeloos en jaloers gedroeg naar 
anderen. ‘Hij zet zichzelf neer als een intelligent, min of meer neuro-
tisch kind, zelfingenomen, beschaamd, eerzuchtig, angstig en af toe 
eenzaam.’ De recensent lokaliseerde het breekpunt echter niet zozeer 
in de psychoanalyse van 1950-’52, als wel in de oorlog van 1940-’45 
toen De Jong zijn familie verloor en het leek of zijn emotionele ont-
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wikkeling abrupt tot stilstand kwam. Sinds zijn vlucht naar Londen 
liet hij in zijn autobiografie vooral merken dat hij tekort was gescho-
ten tegenover zijn uitgeroeide familieleden toen zij nog leefden. Zijn 
pijnlijke gevoel hierover bleef echter ‘feitelijk onbesproken; ze blij-
ven verscholen in zelfkritiek’. Van Vree ontwaarde een tegengesteld 
zelfbeeld van De Jong als ‘een ambitieuze, af en toe irritante, maar 
begaafde jongen’, dat Herinneringen ‘veel minder eenduidig [maak-
te] dan bij vluchtige lezing wordt gesuggereerd’.57 

Gerard Mulder had in het nrc Handelsblad minder geduld met 
De Jongs gepsychologiseer over zijn eigen leven: ‘Een goede biogra-
fie [is] niet hetzelfde als een achterstevoren afgedraaide bandopname 
van een psychoanalyse.’58 Zijn waarneming paste in de veranderende 
tijdgeest. De freudiaanse therapie had in de eerste drie decennia na 
de Tweede Wereldoorlog een opvallende opmars doorgemaakt. Het 
verhaal over de sublimatietheorie van De Jong, dat Ischa Meijer in 
december 1973 naar buiten had gebracht, gold als progressief in een 
tijd dat de psychoanalytische zienswijze en terminologie maatschap-
pelijk hoogtij vierden. De psychoanalyse ondervond vanaf de twee-
de helft van de jaren zeventig als therapeutische ‘oermethode’ steeds 
grotere kritiek. De populariteit van de therapie was al op zijn retour 
toen Ischa Meijer in zijn driedelig portret van De Jong in Vrij Ne-
derland van september 1984 de psychoanalytische inzichten nog eens 
uitventte.59 Een decennium later was de uiterste houdbaarheidsda-
tum van De Jongs fragmentarische verhaal over zijn psychoanalyse 
ver overschreden.

De Jongs ‘ervaringen in sexualibis’, zoals Martin van Amerongen 
ze quasipreuts betitelde, trokken veel aandacht.60 De Jong schreef 
over de onanie die hij als puber bijna een jaar lang met Sally had 
bedreven. ‘Het was een heel gedoe onder de dekens.’ Zijn liefdesle-
ven passeerde de revue tot aan zijn dertiende meisje Liesbeth Cost 
Budde, die hem ‘op seksueel gebied’ niet had teleurgesteld en met 
wie hij was getrouwd. Hij schreef over zijn castratieangst: ‘Griezelige 
gedachte. Ik droomde ervan. Ik vertelde mijn droom. Langzaam aan 
moest ik [de psychiater] gelijk geven. Ik lette hierop bij het vrijen.’61 

Sommige familieleden voelden zich in verlegenheid gebracht 
door zijn ontboezemingen. Zijn vier kinderen en de beide neven 
fungeerden als meelezers, soms ook hun levenspartners. Riel en Li-
deke Heuwekemijer kregen tevens inzage in het manuscript, maar 
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Riel weigerde het te lezen. De meesten drongen er bij hem op aan 
om indiscrete opmerkingen over hemzelf en anderen te schrappen. 
Loe voerde gemakkelijk te verwerken verbeteringen door, maar liet 
veel ongemoeid en bracht het niet op om passages te herschrijven. 

Journalisten hoonden onder elkaar dat ditmaal ‘niet het orakel, 
maar de Jan Cremer van de Herengracht’ had gesproken.62 Arie 
Kleywegt hekelde de ‘scabreuze details uit zijn verhitte zielenleven’.63 
Het roddelblad Privé mat de ‘erotische gevoelens van ’s lands ge-
schiedschrijver’ breed uit in een drie pagina’s tellend artikel.64 De 
primitieve vrijscène met de latere vrouw van Presser ging het meest 
over de tong. ‘Greep Dé ook mijn penis?’ Nee, want de zeventien-
jarige Loe verhinderde scheefliggend dat Dé Appel merkte dat hij 
slechts één teelbal had. Op het NIOD rouleerde nog jarenlang de run-
ning gag inzake het vraagstuk of de voormalige directeur bij deze 
gelegenheid wel of geen erectie had gehad. ‘Wij menen van niet’, zo 
luidde het officiële standpunt naar jongiaanse snit dat naar de bui-
tenwacht diende te worden uitgedragen.65

In het tweede deel biechtte De Jong zijn kantoorrelatie op die 
hij met zijn secretaresse had gehad in maart-april 1950. Hij noemde 
haar aanvankelijk vijf keer in de tekst, maar op aandrang van zijn 
meelezers schrapte hij haar naam. Er bleef echter wel staan dat zijn 
eerste secretaresse daarvoor een verhouding had gehad met ‘een be-
kende Amsterdamse kunsthandelaar, die een jaar of twintig ouder 
was dan zij’. Lezers die deze Piet de Boer kenden, wisten om wie het 
ging, en haar naam telt twee paginaverwijzingen in het personenre-
gister. Lideke Heuwekemeijer herinnerde Loe er na lezing van zijn 
conceptmanuscript nog eens aan dat iedereen destijds op kantoor 
heus wel van zijn buitenechtelijke affaire had geweten.66

Sommigen van de meelezers verzetten zich vanwege zijn uitven-
ten van intieme informatie steeds meer tegen publicatie, al was het 
meeste al eens opgetekend door de media.67 Abel de Jong liet zijn 
oom bij het conceptmanuscript van het tweede deel weten meer-
maals besmuikte opmerkingen over het eerste deel te hebben moe-
ten aanhoren. ‘Is dit geen gefixeerdheid die langzamerhand belache-
lijke dimensies gaat aannemen? […] Herinneringen opschrijven: mij 
best, uitgeven: nee.’ Waarom deponeerde hij zijn ‘schrijfsels [niet] in 
een kluis’ en liet hij zijn nabestaanden beslissen wat ze ermee wilden 
doen? Daan de Jong overwoog een kort geding als zijn oom enkele 
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ongenuanceerde opmerkingen over zijn ouders en de eenzijdig be-
schreven adoptieprocedure niet zou schrappen. Dat deed Loe. Hun 
communicatie verliep vaak beter als de zaak werd besproken in het 
bijzijn van Riel.68 

Ter introductie van het tweede deel drukte Vrij Nederland als ex-
clusieve voorpublicatie passages af uit De Jongs eerste twee gesprek-
ken met prinses Wilhelmina uit 1957.69 Het is weliswaar uniek ma-
teriaal, maar heeft niets van doen met de autobiografische tekst. De 
tweede persconferentie in hetzelfde Filmmuseum in het Vondelpark 
werd nog slechter bezocht dan drie jaar eerder bij het eerste deel. 
Niemand had de tekst tevoren gelezen. Een van de weinige vragen 
was hoe het nu was om ‘zo’n boek te schijven’.70 De Jong sloot af met 
de mededeling dat hij geen commentaar en interviews meer gaf. 

Gerard Mulder toonde zich in zijn recensie in nrc Handelsblad 
opnieuw teleurgesteld. Hij miste een typering van naaste medewer-
kers op het RIOD en kon geen ontwikkeling traceren in het gedach-
tegoed van De Jong.71 Paul Arnoldussen schreef in Het Parool dat 
hij tussen de ‘wonderlijke slappe formulering’, ‘voortijdige zaadlo-
zingen’ en vele onjuistheden ‘hier en daar [nog wel] iets boeiends’ 
vond.72 Vijf maanden later nam Igor Cornelissen het in dezelfde 
krant op voor deze ‘vriendelijke’ man die tegen hem altijd ‘tot op 
zekere hoogte mededeelzaam, maar niet warm [was] geweest’. Het 
belangrijkste waren ‘al die prachtige delen van Het Koninkrijk’ met 
‘kostelijke en soms briljante typeringen’ van hoofdrolspelers uit de 
bezettingstijd. De oorlogshistoricus was zoveel beter dan de autobi-
ograaf.73

Herinneringen ii eindigt begin 1967 als de auteur ‘de pen op pa-
pier’ zet om Het Koninkrijk te gaan schrijven. De Jong begon in de 
zomer van 1996 fiches aan te leggen voor zijn slotdeel.74 Op een nacht 
kreeg hij een ‘hartblok’: de zenuwprikkel die zijn hartslag regelde, 
raakte geblokkeerd. Hij verkeerde in acuut levensgevaar door een 
extreem lage hartslag, totdat zijn hart in de ambulance werd aange-
sloten op een noodgenerator.75 In het ziekenhuis werd een pacema-
ker ingebracht.76 Net als bij zijn hersentrombose uit 1989, was zijn 
operatie nodig wegens vernauwde bloedvaten door slagaderverkal-
king. Deze veelvoorkomende volksziekte heeft niets te maken met 
een ongezonde levensstijl of een stressvol leven. Eenmaal thuis kon 
Loe de Jong het schrijven niet meer opbrengen. Zijn psychiater sti-
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muleerde hem door te gaan; het schrijven trainde zijn hersenen en 
structureerde zijn dag.77 Toch gaf De Jong begin 1997 – geheel tegen 
zijn aard – zijn project op. Riel was er niet rouwig om.  

Herinneringen i en ii zijn de laatste titels uit zijn oeuvre. Van 
beide delen werden 6000 exemplaren gedrukt. De laatste paar dui-
zend exemplaren werden verramsjt.78 De auteur verdiende 20.000 
gulden per deel als niet terugvorderbaar voorschot.79 De oplage van 
zijn best lopende titel De Bezetting was negentig keer zo hoog ge-
weest en het bestverkochte eerste deel van Het Koninkrijk ging ruim 
dertig zo vaak over de toonbank.80 Zijn autobiografie leverde de au-
teur weinig publieke waardering op, eerder het tegendeel. Het was 
pijnlijk duidelijk dat de auteur zijn tijd had gehad.

PerSoonliJke zwiJgzAAmheid verSuS 
PuBlieke oPenhArtigheid 

De Jongs persoonlijke zwijgzaamheid en publieke openharigheid 
troffen velen als een paradox. Aan de ene kant was er die afstandelij-
ke – sommigen zouden zeggen zelfzuchtige en hardvochtige – figuur 
die weinig of hoogstens zeer selectief bij anderen betrokken was.81 
Aan de andere kant was De Jong tegen een breed publiek – welis-
waar selectief – openhartig, zelfs over zijn intieme leven. Door zijn 
drijfveren toe te lichten voor het schrijven van zo’n omvangrijk werk 
in interviews en zijn autobiografie, toonde hij zich als auteur open-
hartiger dan als echtgenoot, vader of oom in de beslotenheid van de 
huiskamer.

Als de ‘last van de oorlogsverschrikkingen’ in kleine kring ter 
sprake kwam, reageerde Loe afwerend. ‘Wie heeft er geen last van?’, 
was het cliché waarmee hij zijn pijnlijk verleden afschermde. Hij 
ontkende geen persoonlijk leed, maar vermeed het. Anderen hadden 
zo veel meer geleden dan hij. Als iemand opzag tegen de plichtple-
gingen bij de meiherdenkingen, zei Loe dat ‘het er nu eenmaal bij 
hoorde’.82 Het typeert Loe de Jong, maar zwijgen over de oorlog is 
verre van uniek. Zwijgen over de oorlog is de gangbare, ongetwijfeld 
meest voorkomende reactie van zijn oorlogsgeneratie. Tijdens de 
wederopbouw tot ver in de jaren zestig gold het als de maatschappe-
lijke norm. Pas in de jaren zeventig begon het acceptabel te worden 
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om persoonlijke gevoeligheden publiekelijk met anderen te delen. 
De Jong ging daar in mee naar een abstract publiek van lezers en 
luisteraars, maar gaf zich niet bloot in zijn persoonlijk leven. 

Zijn beide levenspartners, Liesbeth met wie hij van 1939 tot 1980 
was getrouwd en Riel met wie hij van 1980 tot haar overlijden in 
2004 samenwoonde, leefden met een immer zwijgzame echtgenoot. 
Zij ervoeren het in de loop der jaren als een steeds groter probleem. 
Ook Loe’s beide neven hadden moeite met zijn escapistische gedrag. 
Abel en Daan leefden met ‘papieren ouders’, bijeengeplakt van foto’s 
die bewaard waren gebleven. De ‘eerst aangewezene’ gaf niet thuis 
bij hun vragen over hun vader. ‘Loe, de eenkennige’, sprak Daan de 
Jong in 2009 bij een familiereünie aan zijn graf, ‘zweeg de familie 
dood en zweeg vooral ook zijn broer dood’.83 

Abel en Ruth de Jong-Hotze hadden in de zoektocht naar Sally 
en Liesje een voortrekkersfunctie vervuld. Toen Abel zijn vrouw 
leerde kennen, begon ze hem al snel bij zijn eigen naam te noemen. 
Op zijn 26ste stelde hij een symbolische daad door zijn onderduik-
naam Adje, Ad of Aad, waar hij tot dan toe naar had geluisterd, te 
verruilen voor de naam Abel die zijn ouders hem hadden gegeven. 
In 1972 keerde Abel psychisch aangeslagen terug van een bezoek aan 
Auschwitz.84 Twee jaar later ontmoette hij in Leiden kolonel b.d. mr. 
A. van Velzen die de trekken van zijn vader in zijn gezicht had her-
kend. De man was met Sally geïnterneerd geweest en wist hem en-
kele bijzonderheden over zijn vader te vertellen.85 Abel sprak erover 
met Loe die de kolonel en zijn verhaal over Auschwitz al bleek te 
kennen. Tot zijn stomme verbazing bleek hem dat Loe er uit een ‘ze-
kere gêne’ niet over had willen vertellen. Het riep bij Abel gevoelens 
van teleurstelling en boosheid op.86

Abel en Daan werden zich steeds pregnanter bewust dat zij oor-
logswezen waren en hun stroom vragen aan oom Loe zwelden eind 
jaren zeventig aan. Zij hadden zich in hun jeugd laten afschrikken 
door de autoriteit van de auteur van Het Koninkrijk en voelden zich 
tactloos behandeld. Zij doorliepen hun eigen zoektocht in archieven 
en spraken mensen die hun ouders nog hadden gekend. Het was 
Riel en niet Loe die hen in contact bracht met Ies Spetter. Hij was de 
man, toen deze enkele dagen uit Amerika over was, die samen met 
Sally en hun echtgenoten was gevlucht, in Frankrijk was opgepakt 
en naar Auschwitz gedeporteerd.87 Steeds opnieuw stuitten zij op de 

3 0  o n t l u i s t e r e n d e  j a r e n



834

d e e l  5 :  1 9 7 9 - 2 0 0 5

‘grote schroom’ van hun oom om over zijn eigen familieherinnerin-
gen te spreken. Abel ondervond dat Loe zich ‘ontzettend ongemak-
kelijk’ bij zijn vragen voelde en ‘heel erg verveeld’ antwoordde met 
‘eenlettergrepige’ zinnen. Daan stuitte op diezelfde ‘koppige en ei-
genzinnige’ houding. ‘Kijk in mijn boeken,’ placht oom Loe te zeg-
gen, ‘daar staat alles wat er te weten valt!’88 De historicus die er zijn 
levenswerk van had gemaakt duizenden bladzijden over de bezet-
tingsgeschiedenis te schrijven, bleef hun vragen ontwijken door het 
perspectief steeds af te buigen: ‘Het heeft geen enkele zin je met het 
verleden bezig te houden. Richt je op de toekomst.’89 

Liesbeth had de tweelingbroer van Loe anderhalf jaar voor de 
oorlog intensief leren kennen, maar de neven hadden nauwelijks 
met haar over hun vader gesproken. Bij zijn tweede vrouw was dit 
anders. Als ze over Sally begonnen, verliep dat het beste in het bijzijn 
van Riel, die toegankelijk was waar Loe blokkeerde. Riel had Sally 
echter maar heel oppervlakkig gekend in de kleine drie maanden 
die ze tegelijkertijd in Westerbork waren, hij had er als arts gewerkt 
en zij had als lid van de Vliegende Kolonne post bezorgd.90 Er was 
geen contact geweest in het jaar dat ze beiden in Auschwitz waren 
geïnterneerd. Het was bovengenoemde kolonel Van Velsen die had 
beweerd dat Sally als arts voor Jozef Mengele zou hebben gewerkt 
in Block 10 waarnaast Riel was geïnterneerd.91 De gesprekken tus-
sen de neven en hun oom verliepen kortom gespannen. Daan liet 
zich een keer ontvallen dat hij liever door zijn ouders op hun vlucht 
was meegenomen dan dat zij hem als baby hadden afgestaan voor de 
onderduik. Zo’n vluchtpoging had echter een wisse dood betekend 
voor ouders en kind. Riel wees beiden terecht. ‘Leef het leven dat 
je gegeven is!’ beet ze Daan toe en naar Loe haalde ze uit: ‘Zeg toch 
eens iets over Sally!’92

Abel stuurde zijn oom in oktober 1990 vanuit Israël de lang-
ste brief die hij ooit geschreven had. Hij keek terug op zijn zoek-
tocht die hij op volwassen leeftijd naar zijn ouders had onderno-
men, mede naar aanleiding van de weinig sympathieke uitspraken 
die Loe de Jong over de voogdijprocedure van Daan had gedaan in 
een interview met Elma Verhey over oorlogspleegkinderen voor Vrij 
Nederland.93 ‘Oorlogsslachtoffer zijn is nog tot daaraan toe’, consta-
teerde Abel, maar je er niet van bewust zijn was nog veel erger. Hij 
dankte Riel voor haar bemiddelende rol. ‘Ze hebben vaak kritiek 
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op je, maar jij heb ’t zaakje toch maar mooi opengebroken. Alle eer 
daarvoor, want we waren (en zijn misschien nog) een stel geblok-
keerde mankepoten.’ Riel, Loe, Abel en Daan, alle vier zijn ze oor-
logswezen. ‘Jij bent bovendien je zusje en je tweelingbroer kwijtge-
raakt’, richtte hij zich tot Loe, ‘als dát geen trauma is, dan weet ik ’t 
niet meer. Waar denk je eigenlijk dat die tomeloze schrijfdrift die 
zo’n halve eeuw gewoed heeft, vandaan komt; waar die steeds door 
gevoed werd? Ik zie ’t als een omzetting van verdriet in boosheid. Jij 
voert je eigen oorlog in de stilte van de studeerkamer.’94

Loe deed er het zwijgen toe. Enkele jaren later schonk hij Abel als 
oudste zoon wel een portrettekening van Sally uit 1941. Hij zei dat 
hij hem anoniem toegestuurd had gekregen, maar Riel vertelde hem 
even apart in de keuken dat Loe die tekening al decennialang in een 
la van zijn werkkamer had liggen. Weer een paar jaar later kregen 
zijn neven een fotoboek uit de jaren dertig dat ze al eerder hadden 
gezien, maar ditmaal zaten er nog niet bekende schoolschriften en 
notieblokjes bij, evenals dagboekaantekeningen die Sally en Liesje 
hadden bijgehouden op vakanties in Noorwegen en Zwitserland.95

Eind juni 1996 bezocht Abel de Harz in de streek rond het voor-
malig kZ-Lager Dora Mittelbau bij Nordhausen in de Harz. Daar 
had Spetter Sally voor het laatst gezien.96 Lokaal onderzoek leverde 
op dat zijn vader een van de 1200 gevangenen zou kunnen zijn ge-
weest in kamp Rottleberode, maar elk schriftelijk spoor ontbrak.97 
Bij thuiskomst vond Abel een brief van het Nederlandse Rode Kruis 
op de deurmat met het antwoord op een informatieverzoek van Loe 
naar Sally’s overlijden. Het bevatte de notariële akte van 22 oktober 
1951 en een kopie van de Staatscourant van 31 januari 1952 waarin 
Sally was opgenomen in een lijst van vermisten, met de mededeling 
dat hij tussen 8 april en uiterlijk op 31 mei 1945 moet zijn overle-
den.98 Loe had die informatie nodig om in Herinneringen ii stellig te 
kunnen schrijven dat het internationale Rode Kruis-archief in Arol-
sen, dat hij medio april 1962 in Duitsland had bezocht om de for-
mele sporen van Sally na te trekken, hem ‘een bevestiging [bracht] 
van wat Ies Spetter mij eind ’45 al had verteld’.99 Het Rode Kruis 
had geanticipeerd op eventuele onenigheid tussen de zoon en de 
tweelingbroer van het oorlogsslachtoffer en benadrukte in de ant-
woordbrief aan Loe de Jong ‘niet betrokken [te zijn] geweest bij de 
samenstelling van bedoelde sDU-publicatie’. Het bracht Abel ertoe 
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om nog eens nadrukkelijk zwart op wit te zetten dat ‘als er één is in 
Nederland die haarfijn alle details behoort te weten ben jij het wel, 
zeker omtrent hetgeen in de normaal toegankelijke archieven staat. 
[…] Ik hoop dat je alle informatie over Sally die je mogelijk nog 
onder je hebt aan ons, Daan en ik, ter beschikking wilt stellen.’100

Loe liet zijn leven lang de kans onbenut om tegemoet te komen 
aan de grote behoefte van zijn neven te kunnen ontdekken wie hun 
vader was geweest. En niet alleen tegenover hen. Geen van de ge-
interviewde familieleden, vrienden of kennissen heeft meegemaakt 
dat Loe de Jong in privégesprekken over zijn verloren tweelingbroer 
sprak met een uitgebreidheid die verder strekte dan het ophalen van 
herinneringen of een anekdote. De kinderen, noch die van Loe, 
noch die van Riel, kunnen uitsluitsel geven of en op welke manier 
hun vader met hun moeder over Sally heeft gesproken. Vrienden 
houden het voor onwaarschijnlijk. Daan maakte meermaals mee 
dat Riel deze gevoeligheid oprakelde, maar Loe bleef zwijgen. Riel 
deelde met haar dochter Marjoleine wel haar zorgen over Loe’s 
zwijgzaamheid, maar zij liet het bij de discrete opmerking dat ze het 
‘zwaar met hem’ had gehad als ze over Sally begon. Haar levenspart-
ner bleef koppig, ook als ze ‘lang gepraat’ hadden. Ook bij inciden-
teel opwellende huilbuien verwoordde hij zijn emoties niet. Riel had 
niet het gevoel werkelijk tot hem te kunnen doordringen, maar ze 
had wel de indruk hem tot steun te zijn. 

Een man die zo weinig sprak over zijn gevoelens, bood zijn inti-
mi weinig gelegenheid hem te doorgronden. Het lijkt erop dat zijn 
niet kunnen praten vaak is begrepen als een niet willen praten. Zijn 
zwijgzaamheid lag niet alleen besloten in zijn deels introverte karak-
ter, maar kan ook worden begrepen uit een voortdurend gevoel van 
onmacht.101 De Jong schreef in het tweede deel van zijn Herinnerin-
gen dat hij het verdriet over het verlies van zijn ouders, zusje en broer 
tijdens zijn psychoanalytische behandeling had kunnen toelaten. 
‘Ondragelijk was het zich die ogenblikken in te denken, zich voor te 
stellen wat er omgegaan was in die geesten vlak voor zij uitgedoofd 
werden. Was dat op te brengen? Ik bracht het op. Ik zag hun gezich-
ten voor me. Ik barstte in tranen uit. Ik kon niet verder spreken.’ 
Hoe vaak dit was gebeurd, vermeldde De Jong niet; wel dat hij zich 
op kantoor ‘weer in de hand’ had.102 Nu hij de onherroepelijke dood 
van zijn familie dan toch letterlijk één, maar vanwege het genezende 
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belang van de herbeleving in de psychoanalyse ongetwijfeld meer-
dere keren letterlijk onder ogen had gezien, voelde hij zich althans 
minder ‘afgesneden van zijn jeugd’ dan voorheen.103 

De Jong lijkt in een staat van gestolde rouw te hebben geleefd. 
Zijn therapeutische gesprekken in de jaren negentig waren erop ge-
richt te voorkomen dat zijn verdriet over zijn uitgemoorde familie-
leden hem in geestelijke nood zou brengen. De patiënt vertelde zijn 
psychiater meermaals over zijn vluchtverhaal op 14 mei 1940 toen 
hij zijn ouders en zusje in IJmuiden uit het oog verloor. Eigenlijk 
had hij zich opgelucht gevoeld dat zijn ouders niet met hem naar 
Engeland waren ontkomen; ‘wat hadden die mensen op die leeftijd 
in Engeland moeten beginnen?’104 Zijn grootste verdriet gold zijn op 
12-jarige leeftijd vergaste zusje, die als geen ander de vermoorde on-
schuld symboliseerde. De weinige keren dat hij erover sprak, lukte 
dat niet met droge ogen.105 ‘Van Jeannetje had ik niet gehouden’, 
schreef hij in zijn Herinneringen. Hij had haar als kind ‘te weinig 
opgevangen’, zei hij in een interview.106 Dat zijn eigen dochter naar 
haar is vernoemd, getuigt van de symbolische verbinding met de na-
gedachtenis aan zijn zusje die het leven was ontnomen en waarbij 
Loe als oudere broer onmachtig was geweest.

Er klinkt zelfverwijt in Loe’s uitspraken. Tijdgenoten herinneren 
zich dat hij niet minder dan anderen op Jeannetje gesteld was ge-
weest.107 Zijn brieven uit Londen naar bezet Nederland die hij on-
dertekende met ‘jullie aller Loe’ getuigen van een diep mededogen 
met zijn familie die hij, op zijn voor hem gelukte vlucht, had moe-
ten achterlaten en die ten prooi viel aan de Jodenvervolging. Zijn 
psychiater stelde vast dat zijn patiënt onmiskenbaar leed aan overle-
vingsschuld. Survivor’s guilt betekent dat een patiënt door anderen 
(in dit geval de nazi’s), volstrekt buiten zijn schuld om, vermoorde 
dierbaren niet kan loskoppelen van zijn persoonlijke moreel gebie-
dende plicht om hen te beschermen en te redden. Op de glijdende 
schaal waar schuld overgaat in onschuld en macht in onmacht trok 
Loe de Jong geen duidelijke lijn, althans waar het zijn familieleden 
gold. Hij was niet bij machte de dood van zijn familieleden als een 
‘schuldloos schuldgevoel’ te ervaren. Dat wat een onmogelijke op-
gaaf was geweest, bleef hij voelen als een gemiste kans.108

Het was een blinde vlek en dat maakt begrijpelijk dat De Jong 
zelf het tegendeel beweerde. In 1995 vroeg Ischa Meijer hem of hij 
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zich na terugkomst had geschaamd over de dood van zijn twee-
lingbroer of er een schuldgevoel over had.109 ‘Ik had enorme woede 
tegen de Duitsers die hem hadden vermoord’, antwoordde hij. ‘Dat 
is alles.’110 Ook in maart 1993 had hij al eens gezegd zich ‘niet schul-
dig [te hebben] gevoeld dat ik toevallig ben blijven leven en hij toe-
vallig om het leven is gekomen’.111 Mogelijk voelde hij de rouw om 
zijn tweelingbroer vanwege zijn jaloezie minder sterk dan voor zijn 
zusje of ouders. In 1973 had hij Ischa Meijer gezegd: ‘Een tweeling 
zijn, dat werkt misvormend.’112 In 1976 noteerde Bibeb als een van 
zijn uitspraken: ‘Je hebt geen identiteit. Ik bedoel, je weet niet wie je 
zelf bent, altijd de helft van iemand anders.’113 In het eerste deel van 
zijn autobiografie wilde Loe maar weinig over Sally schrijven, omdat 
hij zijn tweelingbroer zo slecht had gekend.114 

In het tweede deel over de naoorlogse periode schreef hij echter 
wel over zijn tweelingjaloezie, hoewel hij de term nergens letterlijk 
hanteert; hij had het over zijn grote eerzucht die het tweeling-zijn in 
hem losmaakte.115 Zijn ouders en zijn omgeving hadden vanzelfspre-
kend verwacht dat hij van Sally hield. ‘Ik had van hem moeten hou-
den en in werkelijkheid had ik niet van hem gehouden, maar er was 
in de wirwar van gevoelens die ik voor hem koesterde, een element 
van diep verdrongen jaloezie aanwezig geweest.’ Pas op de sofa door-
voelde hij zijn ‘diepe verbondenheid’ met Sally. ‘We waren samen, 
we waren tweeling. Ik mocht me wel boven hem verheven gevoeld 
hebben, maar dat nam niet weg dat hij er was: mijn tweelingbroer, 
mijn naaste broer.’ Ook hier braken emoties door. ‘Als een verlossing 
kwamen ze, de tranen.’116

Tot zijn 36ste jaar had hij geen weet gehad van zijn ‘verdrongen 
jaloezie’ en ‘afgunst’ jegens zijn broer die hem altijd blindelings had 
voortgedreven in zijn jacht op kortetermijnsucces.117 De Jong kwam 
tot het inzicht dat zijn ‘zelfoverschatting’ voortkwam uit de bewon-
dering die hij van jongs af aan voor zijn broer had gekoesterd. Als 
jong kind was Sally een vanzelfsprekend verlengstuk van zichzelf 
geweest. Hij had zich diens successen toegeëigend als ‘natuurlijke 
verzekering’ van zijn eigen ‘speciale status’.118 Zodra Sally hem over-
troefde, riep dat een tomeloze jaloezie op. Als anderen hem bekri-
tiseerden, meende hij dat zijn broer hem immer de meerdere was, 
ongeacht of het werkelijk zo was.119 Op het Vossius behaalde hij jaar 
in jaar uit steevast hogere cijfers en bewees hij de beste leerling van 
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de school te zijn, maar desalniettemin was hij zich in zijn puberteit 
steeds meer een ‘hulpfiguur’ van Sally gaan voelen.

Na de oorlog bleef zijn tweelingbroer onvervangbaar deel uitma-
ken van zijn geamputeerde tweelingidentiteit. Loe had aan Sally in 
zijn jeugd behalve een concurrent ook een vriend en sparringpartner 
gehad. In mei 1945 trof hij de brief van rector Bruijn uit maart 1930 
aan in de nalatenschap van zijn ouders. Hij las voor het eerst met 
‘bedwongen woede’ dat Sally, ondanks Loe’s betere cijfers, ‘origine-
ler’ was. ‘Sally was omgekomen – het maakte niets uit. De jaloezie 
van zestien, zeventien jaar geleden kwam weer naar boven’, schreef 
hij in 1993.120 Bij de verschijning van Herinneringen i zei hij dat het 
voortwoekeren van zijn tweelingjaloezie veel had ‘versjteerd’. Als 
zijn tweelingbroer was blijven leven zou hij het ‘veel gemakkelijker’ 
hebben gevonden om het gevoel te overwinnen dat hij tegenover 
Sally ‘in kinderlijke zin […] niet meer kon gloriëren’.121 Na zijn psy-
choanalyse was zijn tweelingjaloezie niet opgelost, maar hij had haar 
leren beheersen; ‘in voorkomende gevallen wist ik dat ik jaloers was 
en van dat weten uit kon ik verhinderen dat de jaloezie mijn han-
delen bepaalde’.122 Het gevoel dat wijlen zijn broer op elk denkbaar 
gebied knapper, socialer, geliefder, succesvoller en beter was geweest 
dan hijzelf, duurde voort. Hij vertelde Ischa Meijer in 1995 dat zijn 
tweelingjaloezie na de oorlog zo ‘sterk’ was gebleven dat hij er ‘eigen-
lijk niet mee kon leven’.123 

Voerde Loe’s afgunst jegens zijn broer zo ver dat hij zelfs zijn 
overleden tweelingbroer niet gunde dat Sally’s beide kinderen – zijn 
neven Abel en Daan – zich een volwaardiger beeld van hun vader 
konden vormen? Dit veronderstelde verband zal niet zo eenduidig 
hebben gelegen. Ze zouden hem wel willen dwingen om te mogen 
luisteren, maar Loe weigerde er dieper op in te gaan. Mogelijk 
schaamde hij zich dat zijn jaloezie hem tot zulk onhebbelijk gedrag 
aanzette. Praten met zijn familie over de pijn die hij voelde over zijn 
vermoorde gezinsleden kon hij niet opbrengen. Er kunnen tal van 
blokkades zijn opgetreden omdat het te veel bij hem losmaakte.

Paradoxaal genoeg getuigde hij publiekelijk wel van zijn broer. 
Zijn verhaal over zijn sublimatiethese had indruk gemaakt toen er 
in de jaren zeventig veel interesse was in persoonlijke beleving en 
verwerking. In het no-nonsensetijdperk van de jaren tachtig waarin 
therapeutische inzichten van freudiaanse snit eerder negatief werden 

3 0  o n t l u i s t e r e n d e  j a r e n



840

d e e l  5 :  1 9 7 9 - 2 0 0 5

beoordeeld, ‘ont-psychologiseerde’ hij daarentegen zijn gedateerde 
uitspraken. In een interview in nrc Handelsblad uit 1983 verwoord-
de De Jong zijn motieven neutraler als persoonlijke ambitie. Voor-
heen had hij gezegd dat zijn ‘energie voor een deel gesublimeerd ver-
driet [is dat] op de bodem van mijn ziel aanwezig’ is, nu afficheerde 
hij zich als een ‘gedrevene’ voor een taak ‘waar je echt alles voor laat 
schieten, ook de andere mogelijkheden die je in je leven hebt gekre-
gen, zonder veel moeite, eenvoudig omdat het fantastisch is om dit 
te mogen afmaken’.124 Een jaar later zei hij tegen Ischa Meijer in Vrij 
Nederland dat hij ‘wel grote verliezen [had] geleden, maar […] niet 
persoonlijk beschadigd’ was. ‘Ik heb geen mof in uniform gezien, 
ben nooit achter de muur van de gevangenis verdwenen, heb nooit 
het prikkeldraad van een concentratiekamp gekend.’ In het geval hij 
dit wel ‘aan de lijve’ had ondervonden, dan was hij niet in staat ge-
weest Het Koninkrijk te kunnen schrijven. ‘Ik kon mijn werk alleen 
maar doen, omdat het merg van mijn persoonlijkheid in die jaren 
niet is aangetast.’125

In een lezing op een NIOD-congres in mei 1985 bevestigde hij dat 
er een ‘directe relatie is tussen de mij toegebrachte verliezen en de 
mate waarin ik mij van meet af aan en u al bijna veertig jaar lang, 
aan de mij toevertrouwde taak gegeven heb’. De Jong had in zijn 
psychoanalyse ‘mogen herbeleven’, met als gevolg dat hij het verlies 
van zijn uitgemoorde Joodse familieleden ‘enigermate’ had kunnen 
‘harmoniseren’. Niet meer dan dat, want zijn verliezen waren ‘in de 
hoogste mate abnormaal en onaanvaardbaar’ en hij had zich er niet 
mee kunnen en evenmin willen verzoenen. ‘Men zegt: de tijd heelt 
alle wonden. Niet deze. Ze zijn er te onnatuurlijk voor.’126 Na het 
intermezzo van de sublimatieverklaring – dat als een voorbijgaand 
modeverschijnsel kan worden gezien – keerde hij medio jaren tach-
tig terug naar inzichten uit de oorlog. In mei 1945 had hij in het 
vierde deel van Je maintiendrai geschreven dat ‘het doorstane leed’ 
nooit zou kunnen worden goedgemaakt.127 In de bekendste afleve-
ring van De Bezetting over de concentratiekampen sprak hij twee 
decennia later ten overstaan van het Nederlandse volk vrijwel letter-
lijk hetzelfde citaat uit als tegen Ischa Meijer: ‘Men zegt: de tijd heelt 
alle wonden. Ik spreek namens velen als ik zeg: niet deze. Nooit.’128 
Vanaf 1945, via 1963 en 1995 is een halve eeuw van niet-aflatende 
rouw te bespeuren, die De Jong ertoe gebracht kan hebben om in 
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1988 in zijn twaalfde slotdeel van Het Koninkrijk te schrijven dat het 
voor hem voelde ‘alsof de catastrofe zich gisteren voltrok’.129 Deze 
paragraaf is mijn antwoord op de door mij als biograaf in de inlei-
ding opgeworpen vraag naar wat de geschiedschrijving van De Jong 
zoveel dramatiek en waarheidsgetrouwe allure heeft verschaft.

De Jong is nooit verder gegaan dan deze selectieve openhartig-
heid over zijn emoties. Het lijkt erop dat hij wilde voorkomen dat 
‘verwerken’ en ‘schrijven’ aan elkaar gelijk werden gesteld, want dat 
zou afbreuk doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van zijn ge-
schiedschrijving. In de jaren zeventig had hij zijn persoonlijke mo-
tivatie en zijn Hoofdwerk met zijn sublimatietheorie vergaand laten 
samenvallen. De Jong – altijd alert op het belang van zijn imago 
– heeft in de jaren tachtig dit onmiskenbare verband vergaand trach-
ten te relativeren. Hij canoniseerde zijn motieven om Het Koninkrijk 
te schrijven in een aansprekende passage. ‘Mijn energie kent vele 
componenten’, schreef hij, om vervolgens de belangrijkste drie, die 
allemaal met de letter v beginnen, op te sommen, zodat ze zo goed 
mogelijk beklijven:

Er is vreugde in het werk zelf, namelijk de spanning van het 
onderzoek en de tegelijk wetenschappelijke en artistieke 
opgave van het uitbeelden. Er is de voldoening over de 
weerklank die dat werk van meet af heeft gevonden. Maar er 
is ook dat verdriet dat, ik weet het, op de meest onverwachte 
momenten met onweerstaanbare kracht kan doorbreken, 
maar zo voel ik het, toch eerder op de bodem van mijn ziel 
aanwezig is als een bron van energie. Gesublimeerd verdriet 
heb ik mijn werk wel genoemd. Dat is het, of beter: dat is het 
óók, en ik beleef dit zelf als een vorm van verwerking die, daar 
ben ik zeker van, nooit volledig zal zijn.130

De twist die De Jong in zijn herformulering gaf, laat onverlet dat 
hij onderkende dat zijn levenswerk meer was dan een louter weten-
schappelijk werk. Hij zei hetzelfde als voorheen, maar bewoog mee 
met zijn tijd. In de jaren negentig was een positieve motivatie de 
norm en ventileerde hij maar al te graag dat hij zijn ‘werk met veel 
liefde en plezier’ had verricht.131 

Bij de verschijning van Herinneringen i benadrukte hij deze min-
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der zwaar aangezette motivering nog eens. ‘Schrijven is een vorm 
van verwerken. En het verlies van de naaste familieleden maakt dat 
er grote complexen zijn, waar je met veel verdriet over schrijft. Maar 
zonder de Jodenvervolging was mijn inzet dezelfde geweest om de 
periode ’40-’45 te beschrijven.’132 In een ander interview herhaalde 
hij: ‘Ik stel me voor dat als de Tweede Wereldoorlog er geweest was 
minus de Jodenvervolging, dus wanneer joden helemaal niet ver-
volgd waren, dan had ik me toch aan de geschiedenis van de oor-
log overgegeven, omdat ik het een zo bij uitstek interessante periode 
vond. Dat neemt niet weg dat het feit dat vader en moeder, broertje, 
mijn zusje, alle vier zijn vermoord […] een factor is geweest die me 
gestimuleerd heeft.’133 Die formulering schavielt. Vermoorde familie 
als stimulans klinkt wel aanmerkelijk positiever en lichtvoetiger dan 
de dramatische vervolging waardoor de auteur van Het Koninkrijk 
zich geroepen had gevoeld om te gaan onderzoeken en schrijven. 
Niettemin verdient de oorlogshistoricus het laatste woord over zijn 
eigen drijfveren.

‘QuAtSch’

De Jong had na zijn tweede hartoperatie eind 1996 zichtbaar inge-
boet aan strijdvaardigheid en levenslust. Bekenden kwamen hem 
tegen in de Beethovenstraat bij Hergo, de Joodse topslagerij sinds 
1920 waar Riel de vleeswaren betrok.134 Soms combineerde hij het 
boodschappen doen met een terrasbezoek waar hij schuifelend een 
stoel zocht. Bekenden groetten hem en soms maakte hij een praat-
je, al was het kort en lang niet altijd.135 In 1998 deelde De Jong zijn 
psychiater mee dat hij ging stoppen met de gesprekken. Hij was de 
afgelopen acht jaar meer dan 250 keer op gesprek gekomen en had 
geen enkele sessie verzuimd. Van de Lande had liever dat hij de ge-
sprekken langzaam zou afbouwen, maar het besluit van zijn patiënt 
stond vast.136

Op een zomerse voorjaarsdag maakte het bejaarde echtpaar een 
uitstapje naar Zandvoort. Loe ploegde met moeite door het rulle 
zand, terwijl Riel zijn spullen droeg. Terug in Amsterdam bezochten 
ze Philip van Tijn. Het was kort voor de meiherdenking en er kwam 
ter sprake hoe belangrijk het eigenlijk is om op 4 en 5 mei te vlaggen, 
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en Riel en Loe bleken de nationale driekleur niet in huis te hebben. 
Van Tijn gaf hun zijn vlag mee. Op 2 februari 2002 woonden Loe en 
Riel de huwelijksplechtigheid van Willem-Alexander en Maxima bij 
in de Nieuwe Kerk en het Concertgebouw.137

Begin 2003 werd De Jong opnieuw kortademig en kreeg hij ste-
ken in de hartstreek. Zijn pacemaker uit 1996 werd vervangen. Hij 
sterkte enkele weken aan in het Henriëtte Roland Holsthuis, een 
verzorgingscomplex voor ouderen in Amsterdam-Zuidoost. In mei 
van dat jaar kampte Riel met een hardnekkige bronchitis waarvan 
ze maar langzaam herstelde. Toen ze weer op de been was, kondigde 
haar therapeut aan dat de tijd was gekomen hun maandelijkse ge-
sprekken na zeven jaar te beëindigen. Riel steigerde, maar legde zich 
neer bij de beslissing. Ze hechtte aan hun vriendschapsband en had 
de gesprekken tot haar dood willen voortzetten. De familie schakel-
de het Joods Maatschappelijk Werk (jMs) in. Loe gaf weliswaar te 
kennen ‘niet speciaal door een joods iemand’ geholpen te hoeven 
worden, maar toch werkte het drempelverlagend. 

Riel bleek longkanker te hebben. Stoppen met roken lukte niet; 
twee pakjes per dag bleven haar minimaal rantsoen. Ze werd honds-
ziek van de bestralingen in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Na de 
vierde keer kapte ze de behandeling resoluut af en knapte ziendero-
gen op. Ze leefde er nog enkele weken opgewekt op los alsof er niets 
aan de hand was. Als vanouds ging ze met haar auto op bezoek bij 
vriendinnen en bezocht ze voor de laatste keer het WUV-café in de 
Beethovenstraat waar ze medekampoverlevenden ontmoette. Toen 
het bergafwaarts ging, weigerde ze de stoeltjeslift te gebruiken die 
in het trapgat was geïnstalleerd; haar bed kwam in de woonkamer 
te staan.

De 90ste verjaardag van Loe de Jong op 14 april 2004 werd ge-
vierd op het NIOD.138 Er was een video gemaakt met 20 minuten 
hoogtepunten uit De Jongs carrière.139 Tijdens een rondvaart werd 
roze champagne geschonken. Riel was te ziek om erbij te kunnen 
zijn. Thuis stond het telegram met de felicitaties van Beatrix en 
Claus op het dressoir.140 Loe redderde de huishouding en bleek goed 
in staat Riel te verplegen. Manmoedig trotseerde hij haar protest en 
liet op aanraden van kennissen een wasdroger installeren. Riel kon 
zich mateloos irriteren aan zijn solitaire gedrag, maar hij doorstond 
haar woedebuien beduusd en trouwhartig. Vaak zaten ze hand in 
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hand bij haar bed en las hij een boek. ‘Je gaat toch niet van me schei-
den, hè, nu we niet meer bij elkaar slapen?’, wenste ze gerustgesteld 
te worden. Dat was wel het laatste wat Loe had gewild. Riel van 
Duren overleed op 19 mei 2004, de dag waarop ze 82 jaar werd.141 Er 
was eigenlijk altijd van uitgegaan dat hij eerder zou overlijden en dus 
als vanzelf tussen zijn eerste en tweede vrouw te ruste zou worden 
gelegd. Haar kist werd in zijn familiegraf echter op die van Liesbeth 
geplaatst, maar op de grafsteen werd tussen de namen van de beide 
vrouwen ruimte uitgespaard voor de naam van de man die later in-
gegraveerd kon worden.

De weduwnaar huilde in wat het laatste jaar van zijn leven zou 
worden meer dan hij ooit had gedaan. Rouwen viel Loe zwaar; hij 
schaamde zich voor zijn bijna dagelijkse huilbuien. Hij vroeg zijn 
huisarts of er pilletjes tegen bestonden. Ze stelde hem gerust door 
te verzekeren dat het huilen vanzelf zou afnemen. Het leek haar on-
verstandig een kalmerend middel voor te schrijven dus riep ze een 
placebo-effect op door de samenstelling van zijn dagelijkse cocktail 
medicijnen licht bij te stellen. Loe woonde de uitvaartdienst van 
prins Claus bij die op 15 oktober 2004 was overleden. Anderhalve 
maand later was hij opnieuw aanwezig op de bijzetting van prins 
Bernhard in Delft.

De prins had in oktober 2004, enkele maanden nadat een onge-
neeslijke vorm van kanker bij hem was vastgesteld, notarieel onder 
ede laten vastleggen dat hij nooit lid van de NsDaP was geweest.142 
Nog één keer werd De Jong geconsulteerd als autoriteit van de Twee-
de Wereldoorlog. Het Koninklijk Huis wilde zijn mening weten 
over deze zaak. Vijfendertig jaar tevoren had hij in het eerste deel 
van Het Koninkrijk geschreven dat Bernhard lid was geweest van een 
genazificeerd paramilitair sa-Motorkorps, maar niet van de natio-
naalsocialistische partij.143 Hij had zich gebaseerd op de biografie van 
Alden Hatch uit 1962. Tien jaar later had hij in deel 9 een portret 
van Bernhard achterwege gelaten, aangezien de prins ‘in die tijd een 
onbelangrijke figuur’ was geweest.144 Die opmerking zegt iets over 
zijn afkeuring van Bernhards optreden en druist in tegen de waarde 
die tijdgenoten aan zijn rol in de oorlog hebben toegekend. De Jong 
had ook geen archiefonderzoek gedaan naar de handel en wandel 
van Bernhard, maar recentere publicaties waren hem niet ontgaan.145 

Zijn verklaring aan Beatrix belandde in een kluis en is dus on-
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bekend. Het lijdt geen twijfel dat hij Bernhards lidmaatschap zal 
hebben bevestigd. In een interview in 2001 zei hij dat de prins wel 
degelijk lid van de NsDaP was geweest in weerwil van Bernhards ont-
kenning.146 Inmiddels is door Cees Fasseur (2008), Gerard Aalders 
(2009) en Annejet van der Zijl (2010) onomstotelijk vastgesteld dat 
Bernhard in de periode van 1 mei 1933 tot 5 januari 1937, dus tot twee 
dagen voor zijn huwelijk met Juliana, ingeschreven is geweest in de 
NsDaP-lidmaatschapsadministratie.147 Bernhard nam een loopje met 
de feiten in het interview dat de Volkskrant op 14 december 2004 
postuum publiceerde en waarin de prins met zijn ‘hand op de bijbel’ 
had verklaard: ‘ik was nooit een nazi’.148 Enkele dagen daarna schreef 
De Jong aan Beatrix dat hij ‘ten zeerste vermoedde’ dat het geheugen 
van haar vader ‘hem op dit punt volledig in de steek liet óf dat hij 
de zaken anders weergaf dan zij zich in werkelijkheid hebben afge-
speeld’.149 

In februari 2005 bezocht Beatrix hem op de Westerwoldestraat 
voor een laatste ontmoeting. Ze was hem dankbaar voor hun waar-
devolle vriendschapsband die ze vier decennia lang hadden onder-
houden. De Jong had haar met raad en daad terzijde gestaan in 
staats- en persoonlijke zaken als ze erom had gevraagd. Al tijden lang 
droeg De Jong een uitnodiging van de koningin op zak om haar 
te bezoeken op het buitenverblijf ‘L’Elefante Felice’ in Porto Ercole 
in Italië. Zijn zwakke gezondheid had hem echter belet erop in te 
gaan; zijn bed stond al maanden in de woonkamer. In het laatste 
drie kwart jaar van zijn leven hielden familieleden, zijn beide neven 
en kleinkinderen hem elke dag bij toerbeurt gezelschap en kookten 
voor hem.150 Praatjes van langer dan tien minuten bracht hij niet 
meer op.151 Daan probeerde nog wel eens een potje schaak, maar 
vaak dutte hij na een paar zetten in.

In februari 2005 maakte Andere tijden de laatste televisieopname 
van De Jong die gezeten aan de eettafel met een hoge stem voor de 
camera herinneringen ophaalde. De kinderen hadden hun vader in 
zijn felblauw gekleurde spencer sinds jaren niet meer zo monter en 
welbespraakt gezien.152 Op 28 februari werd hij kortstondig opge-
nomen in het aMC. Hij beloofde dagelijks zijn medicijnen te slik-
ken, maar weigerde resoluut naar een verpleeghuis te gaan. De Jong 
was klaar met het leven. Gevraagd naar de zin van het bestaan, hief 
hij zijn handen ten hemel en zei hij met een traag afwerend gebaar: 
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‘quatsch’. De dood beschouwde hij als een ‘zeer normaal einde’ en 
hij had er vrede mee dat de emoties mee het graf ingingen.153 Op 
dinsdagochtend 15 maart 2005 sliep hij tegen koffietijd rustig in.

Zaterdag 19 maart 2005 was de begrafenis op Zorgvlied. Onder 
het selecte gezelschap van 150 genodigden waren familieleden, 
vrienden en kennissen, oud-collega’s van Oorlogsdocumentatie en 
enkele gezagsdragers. Job Cohen was aanwezig in zijn functie als 
burgemeester van Amsterdam, maar bovenal als zoon van De Jongs 
oud-collega Dolf Cohen. Er was een boeket van Beatrix, mede 
namens wijlen haar man Claus. Daarnaast lag een krans van Wil-
lem-Alexander en Maxima. De Jongs zoon Joost speelde klarinet en 
dochter Annette zong een lied. Zoon Thijs, neef Daan, de oudste 
kleindochter Sanderien, Marjoleine, de dochter van Riel, en haar 
broer Stan spraken namens de familie. Lideke Heuwekemeijer en 
Hans Blom belichtten De Jongs betekenis voor Oorlogsdocumen-
tatie. De vier kinderen en twee neven droegen hun vader en oom 
gezamenlijk naar het graf waar hij te ruste werd gelegd bij de twee 
vrouwen met wie hij zijn leven achtereenvolgens had gedeeld. Het 
Nederlandse volk blijft de erfgenaam van de catastrofe die Loe de 
Jong heeft geboekstaafd.154
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s L O t b E s C h O U W I N G

De historicus en zijn 
levenswerk 

miSSie

Loe de Jong was een man met een missie. In Het Koninkrijk staat 
wie wat had gedaan in ’40-’45 en – veelal impliciet, soms onom-
wonden – wat zij hadden moeten doen. De auteur beschreef de ver-
zetshouding die de leiders van het Nederlandse volk hadden moeten 
aannemen om de democratische rechtsstaat te verdedigen tegen de 
Duitse onderdrukker en collaborerende landgenoten. Lelieblank en 
gitzwart schemeren als watermerk door zijn wetenschappelijke ge-
schiedschrijving. ‘Volksopvoeder’ De Jong had geen boodschap aan 
de fundamentele kritiek dat geschiedbeoefening en moraliseren op 
gespannen voet staan. Zijn zingevend goed-foutperspectief viel van-
zelfsprekend samen met zijn wetenschappelijke streven naar een zo 
waardenvrij en objectief mogelijke duiding van de historische wer-
kelijkheid, zolang hij zijn lezers naar eer en geweten democratische 
burgerzin en rechtschapen vaderlandstrouw bijbracht ter herden-
king aan de bevochten vrijheid. 

De Jongs journalistieke en historische oeuvre is moralistisch. 
Engagement is altijd vanzelfsprekend gebleven voor de sociaalde-
mocratische student geschiedenis van Joods-geassimileerde huize. 
In zijn scripties resoneert de retoriek van de emancipatiestrijd van 
de arbeidersbeweging, maar in Hedendaags Marxisme dat hij kort 
voor zijn afstuderen schreef voor de geletterde arbeider, droeg hij 
– in tegenstelling tot eerdere radicalere ideeën – de revisionistische 
partijvernieuwing van de sDaP uit. Toen hij in februari 1938 als as-
sistent-redacteur begon bij het links-liberale opinieblad De Groene 
Amsterdammer, verloochende hij zijn gematigd socialistische over-
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tuiging niet. Een jaar later was hij eindredacteur. Hij profileerde zich 
als buitenlandcommentator met een kritische blik op de politiek van 
de grote mogendheden en een felle afkeer van nationaalsocialistisch 
Duitsland.

Tijdens de oorlogsjaren droeg De Jong bij Radio Oranje – aan-
vankelijk opzichtig, later geraffineerder – de ‘absolute’ verzetsnorm 
uit dat concessies aan de vijand in de democratische vrijheidsstrijd 
taboe waren. Nederlanders waren ‘goed’ als zij, hoe gering en subtiel 
ook, bijdroegen aan de onvermijdelijke nederlaag van de vijand en 
‘fout’ als zij met de vijand samenwerkten. De anchorman van Radio 
Oranje droeg in zijn activistische journalistiek uit dat pro-Duits 
kwalijk was en anti-Duits patriottisch. Zijn karakteristieke hoge 
stemgeluid riep decennia later bij tijdgenoten nog altijd herinnerin-
gen op aan de heldhaftige verzetshouding en onvervalste hoop op de 
bevochten eindoverwinning.

Terug in bevrijd Amsterdam bezorgde De Jong met zijn reputatie 
als ‘soldaat van de eather’ het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie landelijke bekendheid. Hij maakte zich met zijn dossierkennis 
en werkkracht onmisbaar in zijn dubbelfunctie van chef van het in-
stituut en secretaris van het Directorium. Toen oprichter-directeur 
Nico Posthumus zijn greep op het strategisch beleid verloor, ont-
popte De Jong zich als strateeg. In het sleuteljaar 1948 boorde hij 
alternatieve financiering aan om het voortbestaan van het instituut 
te garanderen en formuleerde hij een wetenschappelijk publicatie-
plan dat de agenda van het onderzoek naar de bezettingsgeschiede-
nis twee decennia lang zou bepalen. In september 1950 organiseerde 
De Jong in Amsterdam het eerste internationale congres over de ge-
schiedenis van de Tweede Wereldoorlog waarmee Oorlogsdocumen-
tatie een erkende positie als wetenschappelijk onderzoeksinstituut in 
het internationale conferentiecircuit bezorgde. In juli 1949 schreef 
hij de opzet voor het samenvattend Geschiedwerk. Hij achtte het 
van cruciaal belang dat één enkele auteur de opdracht zou vervullen 
teneinde eenheid van concept en stijl te garanderen. In januari 1950 
staakte hij zijn oppositie in het Directorium dat deze omvangrijke 
opdracht aan afzonderlijke auteurs wenste uit te besteden.

De Jong zelf kwam niet voor het auteurschap in aanmerking. 
Hij ontbeerde de vereiste doctorstitel, al was hij de grootste ken-
ner van de bezettingsgeschiedenis. Zijn bewustwordingsproces om 
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deze prestigieuze opdracht te ambiëren, kwam op gang tijdens zijn 
psychoanalyse bij Herman van der Waals, die hij van april 1950 tot 
augustus 1952 onderging. Op de divan kon hij het ontroostbaar ver-
driet over zijn omgebrachte familie, dat schuilging achter zijn ge-
stolde rouw, deels toelaten en werd zijn sluimerende ambitie om te 
promoveren manifest. Hij wilde tot in detail achterhalen wat er in 
de oorlog was gebeurd. De Jong was al een halfjaar met zijn promo-
tieonderzoek gevorderd toen hij in juli 1951 met tegenzin vier au-
teurs contracteerde om het Hoofdwerk te schrijven. Ondanks zijn 
adviezen en de ondersteuning van zijn staf boekten ze geen enkele 
voortgang. Het verbaasde De Jong die er van meet af aan van over-
tuigd was dat deze gelegenheidsoplossing zou stranden, geen mo-
ment. Hij promoveerde op 10 november 1953 cum laude. Zijn voort-
levende jaloeziegevoelens deden hem veronderstellen dat hij deze 
status met zijn tweelingbroer moest delen, al was Sally niet met lof 
gepromoveerd.

Daarna begon De Jong een intensieve lobby om alle betrokken 
partijen – het Directorium, de wetenschappelijke staf, de vier au-
teurs, de leden van de Commissie van Bijstand en de ambtenaren en 
minister van Onderwijs – ervan te overtuigen dat het strategisch be-
langrijke Hoofdwerk in handen moest komen van de wetenschappe-
lijke staf van het instituut. Per brief van 10 juli 1954 wierp hij zich bij 
het Directorium op een uitgekiend moment als enig fulltime auteur, 
een oplossing die hem al ‘vele maanden’ had beziggehouden.1 Hij 
had voldoende rugdekking om met deze onverwachte manoeuvre 
zijn adjunct-chef Dolf Cohen te passeren, die in de veronderstelling 
leefde dat het samenvattend Geschiedwerk door de wetenschappe-
lijke staf van het RIOD zou worden geschreven, met De Jong in de 
positie als hoofdredacteur. Cohen was de enige collega die was ge-
promoveerd en hij stond een objectiverende wetenschappelijk me-
thode voor. 

De Jong liet in Herinneringen zijn doorslaggevende aandeel in 
zijn benoemingsprocedure buiten beschouwing. Hij beperkte zich 
tot de constatering dat het Directorium zich ‘geen moeite [had] ge-
geven voor mij de opdracht tot Het Koninkrijk in de wacht te slepen’ 
als hij niet zou zijn gepromoveerd, dat twee van de vier aangestelde 
auteurs hem als kandidaat ter vervanging van hen naar voren had-
den geschoven en dat hij deze zware taak zonder zijn psychoanalyse 
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niet zou hebben opgebracht.2 Het Directorium kende De Jong op 4 
augustus 1954 de opdracht toe op persoonlijke titel. Zijn nota van 
juli 1949 diende als richtsnoer voor zijn rapport van 15 februari 1955 
waarin hij de opzet en randvoorwaarden van het Hoofdwerk uit-
werkte om de definitieve instemming van de minister van Onder-
wijs te verkrijgen. Minister Jo Cals sprak bij schrijven van 20 april 
1955 zijn waardering uit voor De Jongs aanpak en onderschreef ten 
volle de acht maanden eerder genomen beslissing van het RvO-be-
stuur zijn favoriete kandidaat tot auteur te benoemen. De minister 
was geen opdrachtgever, maar fungeerde als schutspatroon. 

De Jong maakte zijn onderzoek naar het lijden en strijden van het 
Nederlandse volk met deze officiële opdracht tot zijn publieke mis-
sie. Hij deed geen concessies aan zijn persoonlijke visie en beleving 
en heeft meermaals uitgesproken dat het schrijven van Het Konink-
rijk voor hem een vorm van verwerken was. Het Koninkrijk is in de 
meest letterlijke betekenis van het woord zijn levenswerk geworden. 
Dit persoonlijk element komt tot uiting in zijn sterk politiek-morele 
benadering van de bezettingsperiode, zijn onvoorwaardelijke trouw 
aan de uitgangspunten die hij in de jaren veertig had uitgedacht, 
zijn weigering om kritiek te verwerken die wel degelijk reëel was, 
zijn obsessieve werkwijze en de immer uitdijende omvang van zijn 
levenswerk. De Jongs ambitie grensde aan hoogmoed. Opgeven is 
geen denkbare optie voor hem geweest. Kort na voltooiing van zijn 
boekenserie in 1988 zei hij dat het ‘geen realiteit’ was dat hij deze 
prestatie zelf had opgebracht, als ware hij buiten zichzelf getreden.3

De centrale vraag in deze biografie luidt waarom Loe de Jong in 
de Nederlandse media en historiografie gedurende de halve eeuw na 
1940 zo’n prominente invloed heeft kunnen uitoefenen op de nati-
onale beeldvorming over de bezettingsperiode. Dat is mogelijk ge-
weest door de krachtige eenheid die werd gevormd door de vierslag 
De Jong – Oorlogsdocumentatie – Hoofdwerk – publiek. Er is geen 
tweede figuur geweest die in het eerste naoorlogse decennium in 
eigen land zo’n stevig institutioneel fundament heeft gelegd van pro-
fessionele expertise, institutionele verankering, ambitieuze geschied-
opdracht en landelijke bekendheid zodat hij zijn visie op de Tweede 
Wereldoorlog decennialang continu heeft kunnen uitdragen. 

In deze nabeschouwing worden de offensieve en defensieve stra-
tegieën besproken die Loe de Jong als persoon, organisator, histo-
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ricus en mediafiguur heeft ontwikkeld. Een belangrijke vaststelling 
is dat De Bezetting en Het Koninkrijk een publiekssucces werden 
dankzij zijn doortastende aanpak als organisator achter de schermen 
en gezaghebbend optreden voor de camera. De Jong groeide uit tot 
de meest in het oog springende historicus van de twintigste eeuw 
en zette de toon in de maatschappelijke discussie over en nationa-
le verwerking van de bezettingsgeschiedenis. In dit goed-foutdebat 
vervulde hij met zijn politiek-moreel oordeel een voortrekkersrol als 
nationale geschiedschrijver. Nadat hij in november 1978 de CDa-po-
liticus Aantjes framede in zijn traditionele goed-foutsjabloon, bleek 
hij aan zeggingskracht te hebben ingeboet. De herinnering aan de 
oorlog was veelvormiger en gelaagder geworden. Ondanks onjuist-
heden in zijn uitlatingen verloor De Jong zijn status als grootste spe-
cialist van de bezettingsgeschiedenis niet, maar hij verspeelde bij het 
grote publiek wel zijn krediet dat hij de courante mening van de 
tijdgenoot over de bezettingsperiode verwoordde. 

De Jongs invloed in het historisch debat is veel beperkter ge-
weest. Hij voerde in de redactionele fase van zijn manuscript met 
een selecte groep van vakgenoten een inhoudelijke discussie, maar 
heeft zich na verschijning van zijn Koninkrijk-delen niet in het re-
ceptiedebat gemengd. Vanwege zijn moraliserende taakopvatting 
werd hij na het vijfde deel door veel vakgenoten gezien als weten-
schapper-onder-voorbehoud. Collega’s die De Jongs aanpak konden 
billijken, verwelkomden zijn onovertroffen rijke overzichtswerk als 
een mogelijk onvermijdelijke rijpingsfase in eigentijdse geschied-
schrijving en aanknopingspunt voor vervolgonderzoek. Critici die 
De Jongs werkwijze bestreden vonden Het Koninkrijk met het be-
perkte en schrale notenapparaat ronduit irritant dan wel schadelijk 
voor het wetenschapsbedrijf. Vanuit beide standpunten werd kwa-
liteitsverlies van de objectiviteitsmaatstaven betreurd vanwege De 
Jongs politiek-morele overtuiging.

PerSoon

De Jong was een krachtige persoonlijkheid. Onzekerheid maskeer-
de hij met bravoure en zijn onhebbelijkheden met vergoelijkend 
gedrag. Hij was een geducht harde werker met onverflauwde con-

s l o t b e s c h o u w i n g



852

d e e l  5 :  1 9 7 9 - 2 0 0 5

centratie. Zijn kennis van de bezettingsgeschiedenis was fenome-
naal, waardoor hij niets van anderen hoefde aan te nemen wat niet 
strookte met zijn eigen opvattingen. Hij incasseerde kritiek stoï-
cijns, maar als de zuiverheid van zijn persoon of geweten ter dis-
cussie werd gesteld, sloeg hij met een schimpscheut fel van zich af. 
In zijn competitieve geldingsdrang met anderen en zichzelf zijn de 
sporen te herkennen van in zijn vroege jeugd ontwikkelde minder-
waardigheids- en jaloeziegevoelens ten aanzien van zijn minstens zo 
getalenteerde tweelingbroer die kort voor de bevrijding was omge- 
komen. 

Hij was intelligent en ijdel. Relativeren lag niet in zijn aard; lie-
ver poneerde hij. De Jong was een begenadigd spreker als hij het 
podium voor zich alleen had. Hij was niet uit op gedachtewisseling, 
maar etaleerde zijn kennis en visie om te overtuigen. Hij gedijde het 
best als hij de regie in handen had. Ondergeschikten genoten grote 
autonomie als ze naar zijn mening kwalitatief werk opleverden. In 
zijn doorgaans effectieve lobby in politiek en ambtelijk Den Haag 
verstond hij de kunst zich op korte termijn te schikken teneinde zijn 
doelstellingen op de langere termijn te bereiken.  

Zijn diplomatiek manoeuvreren contrasteerde met het zwijgza-
me en overwegend meegaand gedrag in zijn privéleven. Hij sprak 
niet over emoties of andermans gevoelsleven. Als diepere zielenroer-
selen ter sprake kwamen, reageerde De Jong afhoudend. Hij stelde 
zich er tijdens zijn psychoanalyse onder begeleiding van een auto-
riteit wel voor open en leerde zijn soms hevige emoties rationeel te 
beheersen. Velen vonden hem moeilijk benaderbaar vanwege zijn 
gereserveerde gedrag en ondoorgrondelijke houding. Hij gedroeg 
zich in gezelschap sociaal onhandig, hoewel hij vrouwen charmant 
kon benaderen. Humor was hem vreemd, maar in een ontspannen 
atmosfeer kon hij grappen waarderen. In collega’s met wie hij een ge-
meenschappelijke achtergrond als geassimileerde Jood deelde, vond 
hij een veilige bedding voor vriendschappelijke omgang. Dat gold 
voor de vaderlijk goedmoedige Jacques Presser, de onafhankelijke 
geest Meik de Swaan, de gepijnigde Ben Sijes – die in zeker opzicht 
als alter ego voor De Jongs tweelingbroer lijkt te hebben gefungeerd 
– de voor Loe ontvankelijke Ischa Meijer, de gewetensvolle journa-
list Jaap van Meekren en de briljante cultuurhistoricus Simon Scha-
ma die hem in historisch vakmanschap de meerdere was, zodat hij 



853

niet bedreigend kon zijn. Bij Dolf Cohen en Peter Klein – evengoed 
geassimileerde Joden – was dit bepaald niet het geval. Zij waren een 
wezenlijk andere geschiedopvatting toegedaan en Loe hield hen met 
zijn soms vijandige reacties op afstand.

Zijn gezin bood een veilige thuishaven. Voor zijn kinderen was 
hij geduldig en beschermend. Zijn complexe verstandhouding met 
Sally lijkt negatief te hebben doorgewerkt in zijn afwerende houding 
jegens zijn beide neven Abel en Daan. In emotioneel opzicht was 
Loe de Jong afhankelijk van zijn twee opeenvolgende levenspartners. 
Hij schikte zich trouwhartig en gezeglijk in hun mening, op voor-
waarde dat hij ongestoord aan zijn Koninkrijk kon doorwerken. Op-
vallend is dat Loe’s eerste vrouw Liesbeth Cost Budde niet Joods was 
en zijn tweede partner Riel van Duren wel. In haar nabijheid leek hij 
beter in het reine te kunnen komen met de verliezen uit zijn verle-
den. Hij is – meer dan hij publiekelijk heeft beleden – voortdurend 
blijven rouwen om het verlies van zijn naaste familie. Loe de Jong 
kampte met survivor’s guilt zonder dat hij bij machte was dit voor 
zichzelf toe te geven.

De Jong had omstreeks 1938, afscheid genomen van zijn Jood-
se herkomst, na de weifelende kennismaking met het zionisme van 
Sam de Wolff tijdens zijn school- en studietijd. Op jonge leeftijd 
had hij al een aversie ontwikkeld tegen alles wat in zijn familiekring 
zweemde naar Jiddischkat. Hij legde zijn Jood-zijn niet af, maar be-
schouwde het niet meer als een wezenlijk deel van zijn identiteit. Hij 
wilde geen Joodse Nederlander zijn, maar eenvoudigweg Nederlan-
der. Na de oorlog behoorde hij tot de 27 procent van de Nederlandse 
Joden die waren ontsnapt aan de dodelijke greep van Hitler. Het 
kwaad van het nationaalsocialistische regime dat zijn familie had 
vervolgd en omgebracht, heeft De Jong niet aangetast in zijn Jood-
zijn, maar wel geconfronteerd met zijn genetisch Joodse afkomst. 
Hij voelde zich beschadigd door de zinloze waanzin van Hitlers ra-
biate antisemitisme. De Jong omarmde de staat Israël dan ook als 
levensverzekering tegen eventueel toekomstige antisemitische ver-
volging en niet als Joodse natie in het beloofde land.
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orgAniSAtor

De Jong had in de pioniersjaren grote bewegingsvrijheid op het 
instituut verworven waardoor hij Het Koninkrijk onder zijn eigen 
strikte voorwaarden kon initiëren en voltooien. Hij zette zijn exclu-
sieve opdracht om het samenvattend Hoofdwerk te mogen schrijven 
om in een 34 jaar durend project. Dankzij zijn wetenschappelijke 
onafhankelijkheid was de invloed van zijn opdrachtgever tot een 
minimum beperkt. Hij bepaalde de interne organisatie, inhoude-
lijke opzet, strakke tijdsplanning, selectieve informatieverschaffing 
en commerciële exploitatie vanaf het moment dat het Directorium 
hem de opdracht in augustus 1954 tot het schrijven had toegekend. 
Hij beschikte over een eigen instituut, archief, en wetenschappelij-
ke en administratieve staf. Als directeur van Oorlogsdocumentatie 
vervulde hij de meest prestigieuze functie op het gebied van de be-
zettingsgeschiedenis in Nederland en was hij in staat de steun van 
Haagse autoriteiten te mobiliseren.

Zijn invloedrijkste contactpersoon was ontegenzeglijk de 
kVP-bewindsman Jo Cals die van 1950 tot 1963 op het ministerie 
van Onderwijs zeggenschap had over het RvO en die in 1965-1966 
minister-president was. De Jong verleende de net beëdigde premier 
damage control in de zaak-Claus, waardoor de populariteit van het 
koningshuis door anti-Duitse sentimenten zo min mogelijk werd 
aangetast. Het kan geen toeval zijn geweest dat kort daarna De Jongs 
verzoek werd ingewilligd om het RvO vanaf 1966 weer onder te 
brengen bij het ministerie van Onderwijs waar het als vanouds een 
voorkeursbehandeling kreeg. Het instituut was een jaar eerder ver-
weesd ondergebracht bij het nieuw opgerichte ministerie van Cul-
tuur, Recreatie & Maatschappelijk Werk. 

De Jongs daadkrachtige managementstijl was al gebleken bij de 
totstandkoming van De Bezetting. Dankzij producer Jan Willem 
Rengelink bereikte hij dat de documentaire niet werd uitgezonden 
door de VaRa, maar door de Nederlandse Televisie Stichting (Nts). 
Daardoor kon hij zich – naar voorbeeld van de bbC – tot het gehele 
Nederlandse volk richten en hoefde hij niet namens de rode zuil te 
spreken. Na de eerste aflevering lagen script, scenario, voortgang, 
regie, presentatie en promotie eenzijdig in handen van De Jong. Bij 
Het Koninkrijk kristalliseerde zich een vergelijkbaar patroon uit in 
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samenwerking met de algemeen directeur van de Staatsdrukkerij, 
Theo Oltheten. De populaire editie van Het Koninkrijk werd dankzij 
de geoliede logistiek van de uitgever en De Jongs persoonlijke pu-
bliciteitscampagne een bestseller en een kwarteeuw lang tevens een 
longseller.

Niemand was in staat te voorkomen dat De Jongs opdracht uit-
mondde in een boekenserie van meer dan 16.600 bladzijden. De 
harde voorwaarde dat de auteur zich strak zou houden aan de dead-
lines die hijzelf had opgesteld, was door zijn opdrachtgever geaccor-
deerd. In het najaar van 1969 committeerde hij zich aan de datum 
van 1 april 1985. In februari 1981 vroeg en verkreeg hij eenmalig toe-
stemming om deze einddatum drie jaar op te schuiven, vooral we-
gens verruiming van de thematiek over Nederlands-Indië. Het ge-
volg was dat er nog eens 4000 bladzijden bijkwamen.

De door De Jong zwaar opgetuigde redactionele procedure voor-
zag in de organisatorische eis dat het wetenschappelijk debat over 
het conceptmanuscript vóór publicatie grondig werd gevoerd. In 
deze begeleidingscommissie rees bij de besprekingen van de con-
ceptteksten van het vierde en vijfde deel kritiek op De Jongs stellige 
oordelen over het moreel tekort van secretaris-generaal Max Hir-
schfeld en het collaborerende beleid van het driemanschap van de 
Nederlandse Unie. In de tweede helft van de jaren zeventig werd het 
de begeleidingscommissie duidelijk dat de auteur essentiële kritiek 
doorgaans beperkt ter harte nam. De Jong rectificeerde zijn tekst 
weliswaar gradueel, maar veel vaker kwam het voor dat hij wezenlij-
ke uitkomsten van de interne besprekingen over zijn conceptteksten 
negeerde. 

Het principe dat de auteur als enige verantwoordelijkheid draagt 
voor zijn tekst heeft echter nimmer ter discussie gestaan. Het RI-
OD-bestuur adviseerde de minister positief als het ‘algemeen beeld 
juist’ werd bevonden en er ‘evenwichtigheid in behandeling’ was. 
Inhoudelijke instemming was geen vereiste. ‘I may say that I know 
more about my subject than anybody else and in my opinion this is 
the best and perhaps the only justification a historian can advance 
for what he is doing’, claimde de auteur die wist dat hij onvervang-
baar was.4 

De door De Jong ingestelde en strak bewaakte procedurele eis 
van ministeriële machtiging van zijn eindmanuscript had een orga-
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nisatorische functie om de – door hemzelf – begrote subsidiëring 
van de productie van de wetenschappelijke editie mogelijk te maken 
na een positief advies door het bestuur van Oorlogsdocumentatie. 
Op grond van de impliciete veronderstelling dat deze toestemming 
inhoudelijke regeringsgoedkeuring betekende, meende het leken-
publiek dat Het Koninkrijk in zekere zin officiële geschiedschrij-
ving was. De Jong heeft zich er weinig aan gelegen laten liggen deze 
volksmythe te ontkrachten. Jan Rogier vond er tien jaar lang een 
dankbare aanleiding in een verbeten ideologische strijd te voeren 
tegen de ‘Rijksgeschiedschrijver’, de ongekroonde koning van de 
Nederlandse bezettingsgeschiedenis.

Externe partijen hebben vergeefs getracht publicatie te voorko-
men door deze laatste fase van de redactionele procedure te blokke-
ren of de regering onterecht inhoudelijke verantwoordelijkheid in 
de schoenen te schuiven. Er is geen politicus of criticus geweest die 
de mogelijkheid heeft gekregen om ook maar een letter in De Jongs 
manuscript te kunnen bepalen. Van staatsgeschiedschrijving is geen 
sprake geweest. Het enige instituut dat de auteur van Het Konink-
rijk representeerde, was hijzelf. Er is De Jong dan ook veel aan gele-
gen geweest dat niet bekend zou worden dat hij met Het Koninkrijk 
een honorarium verdiende dat uiteindelijk 1,7 miljoen gulden heeft 
bedragen.5 Hij wilde voorkomen dat zijn critici hem ervan zouden 
betichten persoonlijk gewin na te jagen door hoge verkoopcijfers te 
behalen als hij een geprofileerd standpunt innam over anderen.

De Jong trotseerde een institutioneel conflict met Rijksarchivaris 
Ribberink die de gegroeide praktijk wilde doorbreken dat de direc-
teur van het RIOD eigenmachtig over de toegang en ontsluiting van 
zijn eigen archieven besloot. Toen Ribberink aankondigde gebruik 
te zullen maken van zijn wettelijke bevoegdheid om het archief van 
Oorlogsdocumentatie onder zijn beheer te brengen, wilde De Jong 
zijn relevante bronnen onder handbereik houden. Hij eiste dat staf 
en stukken bijeen zouden blijven, een principe dat van meet af aan 
(en tot op de dag van vandaag) een strategisch onmisbare combi-
natie is geweest om het bestaansrecht van het RIOD als wetenschap-
pelijk onderzoeksinstituut te legitimeren. Hij deinsde er niet voor 
terug zijn gewicht als sterauteur in de waagschaal te werpen om zijn 
gelijk af te dwingen. Gewiekst beslechte hij het conflict met Ribbe-
rink in zijn voordeel door in december 1972 te dreigen subiet met 
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Het Koninkrijk te stoppen als zijn geprivilegieerde positie zou wor-
den opgeheven. Bewindslieden voorzagen ophef over De Jongs drei-
gende verwijt dat hij als wetenschapper in zijn vrije meningsuiting 
werd beknot, waarop de ministerraad hem zijn zin gaf, althans voor-
lopig. De Jong was in de controverse met het Algemeen Rijksarchief 
niet zozeer een maat te groot, maar handelde in het ongeëvenaarde 
conflict gewiekst en doortastend.

Tegelijkertijd verzwakte De Jongs interne positie. Eind 1972 
kwam er een einde aan de collegiale bestuursstijl door een bestuurs-
wisseling. Oudgedienden Van Winter en Hermesdorf maakten 
plaats voor Manning en Klein. Een jaar eerder was de Leidse hoog-
leraar Schöffer voorzitter van de Commissie van Bijstand geworden. 
Deze drie nieuwe bestuurders boden tegenwicht aan De Jong die 
het RvO had ingericht als toeleveringsbedrijf om een onbelemmer-
de voortgang van zijn levenswerk te garanderen. Hij reageerde in 
augustus 1978 dan ook allesbehalve enthousiast op het besluit van 
VVD-Onderwijsminister Pais om Oorlogsdocumentatie te laten 
voortbestaan. Wat hem betreft ontviel het RIOD bestaansrecht nadat 
zijn Koninkrijk zou zijn voltooid. Dat betekende immers het einde 
aan de strategische link tussen organisatie en Hoofdwerk die hij als 
instituutschef, bestuurssecretaris en Koninkrijk-auteur in 1954 had 
gesmeed. Een gepikeerde De Jong liet zich daarna nog maar weinig 
aan het instituut gelegen liggen. Hij ging in mei 1979 met pensioen 
en richtte zijn aandacht louter nog op Het Koninkrijk. 

hiStoricuS

De Jong wijdde zijn carrière als wetenschapper nagenoeg geheel aan 
de vijf oorlogsjaren. Zijn dissertatie uit 1953 maakte indruk omdat 
hij de Duitse Vijfde Colonne als wereldwijd verschijnsel onderzocht 
en omdat zijn spannende verhaal was gericht op een lekenpubliek. 
Het is De Jongs enige historisch werk dat niet doortrokken is van 
politiek-morele opvattingen. Met deze proeve van bekwaamheid 
bewees hij zich wel degelijk te kunnen schikken in de academische 
conventie zo objectief mogelijk te onderzoeken en te oordelen. Wel-
haast symbolisch schoof hij op de laatste bladzijde zijn objectiviteit 
terzijde en legde hij de schuld voor de Tweede Wereldoorlog nadruk-
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kelijk bij het diabolische kwaad van de Führer en zijn nazibende. 
In De Bezetting introduceerde hij de gezamenlijke strijd tegen de 

bezetter als een nationaal bindend thema dat voor de oorlog nog 
niet had bestaan. Hij verenigde het Nederlandse volk in een nieuwe 
nationalistische geschiedschrijving. Nog voor afronding van zijn te-
levisieserie in 1965 prikten linkse journalisten de simplificaties en be-
perkingen van het onderscheid ‘goed’ versus ‘fout’ echter door. Hun 
oppositionele geluid domineerde in De Bezetting ter discussie, het 
discussiepanel dat De Jong in mei 1966 noodgedwongen accepteer-
de om herhaling van zijn succesvolle televisiedocumentaire door de 
Nts mogelijk te maken. Het tastte de hegemonie aan van het eendi-
mensionale geschiedbeeld, waarmee De Jong erkenning had gevon-
den in vrijwel alle maatschappelijke geledingen van de nog autoritair 
gereguleerde samenleving, en zette zich met de verschijning van zijn 
Koninkrijk in de jaren zeventig en tachtig voort in zijn reputatie als 
chroniqueur van de bezetting.

Ook De Jong onderkende dat zijn televisiedocumentaire popu-
laire beeldvorming was waarin de antipoden onderdrukking door 
de bezetter en schurken versus verzet door helden en martelaren 
eenzijdig figureerden. In zijn Hoofdwerk voegde hij collaboratie als 
derde element toe. Dit overkoepelende thema daagde hem uit tot 
veel genuanceerdere beschouwingen in een wetenschappelijk werk 
waarin oordeelsvorming onderbouwd dient te worden, al deed hij 
geen concessie aan zijn politiek-morele visie dat verzet ‘goed’ was 
geweest en onderdrukking en collaboratie onmiskenbaar ‘fout’.6 
Natuurlijk wist De Jong dat aanpassingsgedrag op grote schaal was 
voorgekomen, maar als auteur zocht hij aansluiting bij de gevoelens 
en ervaringen van zijn lezers. Daar paste niet in dat hij de gewone 
Nederlander passief of collaborerend gedrag zou verwijten.

Hij loste dit dilemma op door de alom heersende anti-Duit-
se gezindheid in zijn paternalistisch-patriottische stijl stevig aan te 
zetten en uiterst terughoudend te schrijven over het schipperende 
gedrag van burgers die de pressie en terreur van de Duitse bezetter 
moesten weerstaan. Als vergevingsgezinde vaderfiguur onthield hij 
zich bij voorkeur van een waardeoordeel over het gedrag van het Ne-
derlandse volk in de bezettingsjaren.7 Hij verweet landgenoten geen 
defaitisme, maar schetste evenmin een krachtig volk dat pal achter 
het verzet had gestaan, zoals in zijn televisiedocumentaire. De term 
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‘accommodatie’ was hem een gruwel, maar het begrip ‘maatschappe-
lijke gebondenheid’, waardoor de gewone man contre coeur orders 
van de vijand had moeten uitvoeren, hanteerde hij wel een enkele 
keer in Het Koninkrijk.8 

De Jong toonde ook begrip voor burgers met zijn ‘niet-willen-we-
ten’-these over de Jodenvervolging die hij in zijn inaugurale rede van 
1967 had geïntroduceerd en in zijn Koninkrijk herhaalde. Hij pre-
senteerde de vermeende werking van psychische afweermechanis-
men als onderzoeksresultaat, maar het was een retorische stijlfiguur. 
Zijn onderliggende principiële mening was dat niemand anders dan 
de Duitse bezetter verantwoordelijk was voor de massamoord, al 
was de Joodse Raad tekortgeschoten in zijn morele verplichting zich 
openlijk te verzetten.

De Jong bleef zich in Het Koninkrijk, net als in De Bezetting, 
richten tot het Nederlandse volk als hoofdpersoon. Hij had zich als 
‘volksopvoeder’ de taak toegeëigend democratisch burgerschap te 
versterken overeenkomstig het motto dat Henk van Randwijk als 
hoofdredacteur van het illegale verzetsblad Vrij Nederland had uit-
gedragen: ‘Wij hebben geen sterke mannen nodig, maar sterke bur-
gers.’ 9 De Jongs serie nodigde de lezer uit achteraf zijn existentiële 
probleem van aanpassingsgedrag in de bezettingsperiode onder ogen 
te zien. De auteur hield hem een spiegel voor door een moreel oor-
deel te vellen over de manier waarop gezagsdragers hun verantwoor-
delijkheid hadden gedragen. Hij schreef veroordelend over Nsb-lei-
ders, maar Nsb-leden bleven een anonieme groep. Dat liet ruimte in 
stand voor het milde oordeel dat zij als dwalende burgers onder de 
extreme oorlogsomstandigheden waren verleid het verkeerde pad te 
kiezen.

De Jong sloeg het illegale werk van een strijdbare sDaP-politi-
cus als Drees hoger aan dan het ‘bovengronds verzet’ van een se-
cretaris-generaal als Hirschfeld die had gemeend erger te kunnen 
voorkomen door in functie te blijven. Deze laatste werkte vijf jaar 
samen met de Duitse bezetter om zich onmisbaar te maken en de 
Nederlandse belangen te kunnen blijven behartigen. De Jongs abso-
lute verzetsnorm botste met de erkenning die Van der Kooy opeiste 
voor het ‘bovengronds verzet’ van Hirschfeld (en zichzelf ). Hij was 
het enige bestuurslid dat er de vergaande consequentie uit trok niet 
langer verantwoordelijkheid te willen dragen voor de algehele we-
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tenschappelijke kwaliteit van Het Koninkrijk. Hij deed afstand van 
zijn functie en verliet het RvO in februari 1972 met stille trom. De 
secretaris-generaal had volgens hem het verkeerde voorbeeld gege-
ven door ondergronds verzet formeel te bestrijden met beleidsmaat-
regelen. Dat deed afbreuk aan de elite van de dappere verzetsstrijders 
die het moreel van het volk hooghielden.

De Jongs eenduidige goed-foutperspectief is een aansprekende 
benadering gebleken om de Nederlandse bezettingsgeschiedenis te 
populariseren. Zijn overkoepelende structuur schoot echter tekort 
waar een duiding van complexere karakters en gebeurtenissen gebo-
den is. De thema’s collaboratie en verzet zijn het minst bevredigend 
uitgewerkt in zijn relaas over de koloniale Indische voorgeschiedenis 
tot de Japanse bezetting en de naoorlogse dekolonisatiestrijd. Vooral 
oud-Indiëgangers liepen te hoop tegen De Jongs antikoloniale ge-
schiedvisie in deel 11a. De auteur kwam de kritiek van I.J. Brug-
mans en R.C. Kwantes in de begeleidingscommissie tegemoet door 
hun principieel andere interpretatie van de koloniale geschiedenis 
in zijn voorwoord te vermelden. Hij verweerde zich tegen de kritiek 
op zijn Indische delen dat hij zich de ‘luxe van twee normenstelsels 
niet [kon] veroorloven’.10 Het bracht hem er – in weerwil van heftig 
protest in de begeleidingscommissie – toe Japanners een ‘volstrekt 
onberekenbaar’ volk te noemen.11 Bank concludeerde dat De Jong 
aan het eind van zijn serie ‘kwam te struikelen over wat in een “nati-
onale” geschiedschrijving wel en wat niet gemeenschappelijk bleek’ 
te zijn.12

Toch was De Jong in zijn slotdeel 12 bereid tot matiging van zijn 
antikoloniale visie. Hij herschreef de paragraaf over de door hem als 
oorlogsmisdaden aangeduide excessen tijdens de dekolonisatieoor-
log, iets wat hij nooit eerder had gedaan. In april 1988 onderkende 
hij publiekelijk dat zijn standpunt vooringenomen was geweest. Hij 
handhaafde echter zijn mening dat de omvang van wel degelijk be-
gane oorlogsmisdaden bij gebrek aan bronnenmateriaal en gedetail-
leerd onderzoek niet kon worden vastgesteld. Hij stemde erin toe 
dat de militaire diehard F. van der Veen als ervaringsdeskundige in 
een bijlage mocht betogen dat sporadische Nederlandse geweldsex-
cessen gelegitimeerd waren geweest uit overmacht. Zo stond hij toe 
dat zijn decennialang consequent bewaakte eenheid van compositie 
en stijl op de valreep toch nog werd aangetast.
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De meest steekhoudende kritiek op De Jongs overzichtswerk was 
al na het verschijnen van de eerste vijf delen verwoord. Een rake 
typering kwam van de journalist Paul van ’t Veer die in 1974 schreef 
dat De Jong alles wilde vastleggen wat men vanuit het ‘bevroren’ 
standpunt van mei 1945 had kunnen weten.13 De auteur van Het 
Koninkrijk, die claimde dat hij het geschiedbeeld van de tijdgenoot 
vastlegde, vatte het op als compliment.14 Hij had zijn stramien ont-
wikkeld tijdens de bezettingsperiode en de eerste naoorlogse jaren, 
onderbouwde zijn mening in de jaren vijftig en zestig met bronnen-
onderzoek en schreef zijn geschiedbeeld in de jaren zeventig en tach-
tig systematisch uit. In 1995 benadrukte hij nog eens publiekelijk dat 
hij ‘in wezen [vanuit] dezelfde conceptie’ was blijven schrijven. ‘Je 
kunt mijn boek leggen naast de boeken in Londen en daar zitten in 
feite dezelfde gedachtes in.’15 Ware het mogelijk was geweest dat Het 
Koninkrijk meteen na zijn nota van juli 1949 was verschenen, dan 
zou De Jong de tijdgeest raak hebben getypeerd en zou het eerste 
deel, dat in 1969 verscheen, het slotdeel zijn geweest. Zijn levens-
werk zou echter, zonder het voorafgaande succes van De Bezetting 
en de grote publieke interesse in de Tweede Wereldoorlog die in de 
loop van de jaren zestig ontstond, nooit zoveel bekendheid hebben 
verkregen. De Jong was zich van deze gunstige maatschappelijke in-
bedding terdege bewust: ‘Als mijn boeken (wat natuurlijk fysiek niet 
mogelijk was) in 1950 verschenen waren, was er veel minder belang-
stelling voor geweest dan op dit moment.’16 

De Jongs werkwijze bracht met zich mee dat hij vakinhoudelijk 
steeds meer geïsoleerd kwam te staan. Zijn eigenzinnige opvatting 
over koningin Wilhelmina’s adjudant François van ’t Sant, die uit-
mondde in een paragraaf die bij verschijning in 1979 louter negatieve 
kritiek opriep, getuigt daarvan. Nadat hij in 1967 was begonnen met 
schrijven, verwerkte hij nog maar weinig recente vakliteratuur. Van-
wege het aanhoudend grote succes van de serie drong bij het leken-
publiek nauwelijks door dat de wet van de remmende voorsprong 
op De Jongs geschiedverhaal van toepassing was. In de geschiedwe-
tenschap brak vanaf halverwege de jaren zeventig de historiserende 
benadering door, waardoor de nadrukkelijk morele benadering zoals 
De Jong deze beoefende, aan de universiteit aan invloed begon te 
verliezen. De consensus onder historici groeide dat een teveel aan 
partijdigheid en oordelen de analyse, het inzicht en de verklaring 
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van het verleden in de weg kan staan. 
De Jong liet zich niet onttronen. Hij stelde zijn inzichten en 

uitgangspunten slechts mondjesmaat bij en volhardde in zijn anti-
thetisch kader. Zijn geschiedvisie is niet geëvolueerd, hoogstens op 
deelonderwerpen nader uitgekristalliseerd. De Jong hanteerde Geyls 
beroemde adagium uit 1948 dat erop was gericht het historisch debat 
transparant te voeren, als schild om een inhoudelijke en methodo-
logische discussie over zijn werk te ontwijken. Het Koninkrijk opent 
en sluit met dit tot op de draad versleten cliché dat ‘geschiedenis 
een discussie zonder eind is’.17 De Jong legde de lijfspreuk zo uit dat 
hij als historicus die tijdgenoot is, het voorrecht geniet het contem-
porain verleden als eerste te boekstaven en zelf het moment mag 
bepalen waarop hij is uitgeschreven. De mentor van de bezettings-
geschiedenis heeft de maatschappelijke discussie gevoed, maar het 
wetenschappelijk debat niet gevoerd.

De enige methodologische onderbouwing van zijn werkwijze 
formuleerde De Jong in zijn Cleveringa-lezing van november 1982. 
Hij benoemde een instrumenteel, maar niet inhoudelijk concept 
van fairness, dat inhoudt dat de geportretteerde en zijn situatie gron-
dig worden onderzocht voordat de auteur zijn afgewogen oordeel 
uitspreekt. Hij ontleende dit principe aan de journalistieke regel 
van hoor en wederhoor. Daarnaast benoemde hij drie normatieve 
premissen als grondslag voor Het Koninkrijk: vreemde overheersing 
is verwerpelijk, parlementaire democratie is de beste staatsvorm en 
massamoord is een misdaad tegen de menselijkheid. Deze morele 
abstracties verschaffen echter geen inzicht in zijn morele afwegingen 
die hij in Het Koninkrijk maakte. 

De Jongs hoogstpersoonlijke benadering heeft in de academische 
kring in Nederland geen school gemaakt en evenmin in het buiten-
land, al werd zijn dissertatie (1953) in het Engels, Duits (en Russisch) 
vertaald en verschenen zijn drie Erasmus-lezingen (1988) in het En-
gels (en Nederlands). De Jong heeft ook geen promovendi begeleid. 
Hij werd pas in 1967 op 53-jarige leeftijd buitengewoon hoogleraar 
in Rotterdam, een benoeming die hem – anders dan voorgaande 
opties – in staat stelde zijn tijd vrijwel volledig te wijden aan zijn 
levenswerk.
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mediAfiguur

De Jong heeft als mediafiguur ongetwijfeld de meest intrigerende 
rol vervuld. Hij genereerde in de jaren zestig en zeventig met De 
Bezetting en Het Koninkrijk zoveel publiciteit dat zijn monumen-
taal oorlogsbeeld diep verankerd raakte in de collectieve herinnering 
van het Nederlandse volk. Meer dan vier miljoen kijkers keken in 
de eerste helft van de jaren zestig naar de televisiedocumentaire van 
de begenadigde verhalenverteller die meermaals als publiekslieveling 
werd onderscheiden. Juist toen De Jong op het hoogtepunt van zijn 
nationale roem stond, tastte de fundamentele kritiek uit links-jour-
nalistieke hoek op zijn Grote Verhaal de exclusiviteit aan van zijn 
gezaghebbende interpretatie van de bezettingsgeschiedenis. Tezelf-
dertijd werd de Atlantische consensus verbroken als gevolg van de 
Vietnamoorlog, die door De Jong als rechtvaardig en effectief was 
gepropageerd. Het ontsnapte aan vrijwel ieders aandacht dat hij zijn 
geloof in de goede afloop van deze oorlog tegen het communisme in 
de loop van 1967 inruilde voor het inzicht dat Amerika zijn onver-
mijdelijke verlies diende te incasseren. Het illustreert dat De Jong 
zijn gematigd linkse lezerskring bij het geradicaliseerde opinieblad 
Vrij Nederland had verloren. In februari 1969 gaf hij zijn buitenlan-
drubriek na 21 jaar op.

De tijdgeest veranderde, maar De Jong bleef zichzelf. Voortaan 
was hij er niet langer op gericht draagvlak in de media te creëren, 
integendeel. In de rap ontzuilende en polariserende maatschappij 
maakte hij zich los van de linkse zuil en verkoos hij een confronte-
rende houding. Hij richtte zich als opiniemaker direct tot een breed 
publiek zonder zich nog langer te bekommeren of hij nog wel con-
sensus bereikte. Met zijn rede van juni 1970 om de defensie-uitgaven 
te verhogen, bewees hij als Bekende Nederlander – los van de PvdA, 
VaRa, Vrij Nederland of welke groepering dan ook – in staat te zijn 
een landelijke discussie te ontketenen. Voortaan deinsde de opinie-
maker er niet meer voor terug zijn gelijk te behalen door te stellen 
dat hij gelijk had. 

De Jong zag geen heil in splinterpartijen als DS’70, al sympa-
thiseerde hij er inhoudelijk mee. Hij bleef lid van de PvdA die hij 
als grote gematigde socialistische volkspartij wilde behouden. Hij 
behoorde tot de rechtervleugel zonder dat hij nog formele partij-
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banden onderhield. In zijn live televisiecommentaar op de Zesdaag-
se Oorlog van juni 1967 had hij zich onvoorwaardelijk aan de zijde 
van Israël geschaard en zo de gevoelens van de overgrote meerder-
heid van het Nederlandse volk verwoord. Vanaf begin jaren zeventig 
kwam er in de publieke opinie echter meer aandacht voor de Pales-
tijnse kwestie en ondervond het militante buitenlandse beleid van 
Israël steeds hardere kritiek. De Jongs politiek activisme beperkte 
zich in de jaren zeventig tot het mobiliseren van onvoorwaardelijke 
steun aan Israël. Na de Yom Kipuroorlog van oktober 1973 nuan-
ceerde de regering-Den Uyl haar pro-Israël-beleid en ervoer men De 
Jong als stoorzender in de partij.

De Jong was zijn eigen spindoctor die meer media-aandacht wist 
te trekken dan enig ander Nederlandse historicus die nieuwe, soms 
complexe wetenschappelijke resultaten presenteerde. Hij ‘bedreef ’ 
geschiedenis met zijn te boek gestelde bezettingsgeschiedenis die 
hij in de media tot zijn exclusieve podium maakte. Middels zijn be-
proefde publiciteitscampagne was de auteur in staat om met elk ver-
volgdeel zijn geschiedvisie op het bezettingsverleden uit te dragen. 
Het Koninkrijk is na massale aanschaf hoogstwaarschijnlijk slechts 
mondjesmaat gelezen, maar dankzij de overvloedige publiciteit wist 
een veel omvangrijkere groep dan louter lezers waar de indrukwek-
kende serie in grote lijnen over ging. De Jongs vijf voordrachten bij 
de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (kNaW), 
waarin hij saillante onderwerpen belichtte uit het kort daarna te 
verschijnen nieuwste deel, fungeerden als vooraankondiging en ver-
hoogden de nieuwswaarde en wetenschappelijke standing van Het 
Koninkrijk. Hij verankerde zijn mediapositie door met televisiepre-
sentator Jaap van Meekren een exclusieve samenwerking aan te gaan 
voor de lancering van zijn vervolgdelen. De Jong verbond zich vanaf 
zijn vierde deel in oktober 1972 exclusief aan diens aVRO-nieuwsru-
briek en volgde Van Meekren na diens overstap in 1984 naar Vero-
nica. 

De Jongs ‘historisch ondernemerschap’ bracht met zich mee dat 
hij zijn drijfveren bij de totstandkoming van zijn Geschiedwerk in 
kranten- en televisie-interviews toelichtte.18 Dat deed hij voor het 
eerst in het interview van december 1973 met Ischa Meijer waarin 
hij vertelde dat hij zijn verdriet over zijn uitgemoorde Joodse fami-
lie sublimeerde in zijn Koninkrijk. Begin jaren vijftig had hij zich 
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deze overtuiging eigen gemaakt in zijn psychoanalyse. Onduidelijk 
is of hij twintig jaar later nog werkelijk geloofde in de sublimatie-
these zoals Van der Waals die in de oorspronkelijke freudiaanse be-
tekenis had gehanteerd. De veronderstelling dat deze extreme vorm 
van driftbeheersing louter door excellente mensen gesublimeerd zou 
kunnen worden, was inmiddels vergaand vervlakt en verbreed. Het 
grote publiek begreep De Jongs uitspraken in de gangbare beteke-
nis dat hij zijn persoonlijk leed over het verlies van zijn vermoorde 
familie compenseerde door zijn ziel en zaligheid in zijn levenswerk te 
leggen.

Critici refereerden aan zijn persoonlijk verdriet als verklaring 
voor de subjectieve lading van zijn wetenschappelijk levenswerk. De 
historicus Von der Dunk noemde Het Koninkrijk ‘de kwitantie […] 
voor zijn redding en overleven’ en de socioloog Van Doorn beweer-
de dat ‘getourmenteerde mensen’ als De Jong (en Presser) een ‘ver-
strengeld [geschied]beeld’ hebben willen scheppen met de ‘spontane 
én de georganiseerde herinnering aan de oorlog’.19 Halverwege de 
jaren tachtig pareerde De Jong dergelijke aantijgingen dat hij een 
te subjectieve en persoonlijke invalshoek hanteerde, door zijn ‘gesu-
blimeerd verdriet’ te herformuleren in drie positiever klinkende be-
weegredenen die met de letter v beginnen. Het schrijven ervoer hij 
als een bron van vreugde en voldoening vanwege de grote maatschap-
pelijke weerklank van zijn werk. Zijn verdriet, dat hem de energie 
had geleverd zijn levenswerk te schrijven, bracht hij alleen nog als 
hekkensluiter te berde.

De Jong genoot in de periode van de politieke affaires in de jaren 
1965-1980 aanzien als ‘getuige-deskundige bij uitstek’. Dat gold ten 
aanzien van prins Claus, de Duitse officier Arnold Schnez en de Ne-
derlandse oud-generaal Ben Hasselman. Zijn vijf rapporten die niet 
meer dan enkele tientallen bladzijden tellen en hem slechts enkele 
weken werk kostten, missen de wetenschappelijke kwaliteit van de 
door anderen geschreven doorwrochte rapporten over de mislei-
der Weinreb en de oorlogsmisdadiger Menten uit de tweede helft 
van de jaren zeventig. In deze twee affaires verspeelde De Jong met 
zijn koppige houding zijn krediet in politiek Den Haag dat hij in 
de drie voorgaande decennia zorgvuldig had opgebouwd. Toen de 
recalcitrante PvdA-staatssecretaris Ger Klein de voortgang van het 
Weinrebonderzoek belemmerde, voerde De Jong, die dit onderzoek 
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superviseerde, de druk op door in het voorjaar van 1975 premier Den 
Uyl en minister van Justitie Van Agt in brieven naar hun thuisadres 
te dreigen de ‘obstructie’ van hun politieke collega die ook deel uit-
maakte van hun kabinet in de publiciteit te brengen. Het werkte, 
maar Van Agt nam hem deze aanpak niet in dank af en meed verdere 
samenwerkig met De Jong. Eind 1976 stelde de NIOD-directeur zich 
naar zijn mening te veeleisend op om hem te doen besluiten het 
onderzoek in de affaire-Menten bij zijn instituut onder te brengen. 
Van Agt legde het onderzoek in handen van Schöffer die zijn rap-
port geheel buiten De Jong en zonder zijn wetenschappelijke staf tot 
stand bracht.

De Jongs geërodeerde gezag werd pas publiekelijk zichtbaar toen 
hij op zijn persconferentie van 6 november 1978 meldde dat Aantjes 
zich in 1944 vrijwillig had gemeld bij de ss. De CDa-fractievoorzitter 
was als gevolg van deze ‘noodzakelijke zuiveringsoperatie’, die De 
Jong als zijn onverbiddelijke burgerplicht beschouwde, gedwongen 
zijn politieke functies neer te leggen.20 Aantjes’ opzettelijke zwijg-
zaamheid over zijn handelwijze in de oorlog werd moreel afgekeurd 
en zijn terugtreden uit zijn publieke functie werd dan ook als terecht 
beschouwd, maar De Jongs emotioneel en eigengereid optreden riep 
eveneens massale afkeuring op in de publieke opinie. De directeur 
van Oorlogsdocumentatie was door zijn onbesuisd optreden deel 
geworden van de controverse, en de regering legde hem een tijde-
lijk spreekverbod op. Aantjes ondervond uiteindelijk bij een groot 
deel van het publiek sympathie voor zijn persoonlijk verweer waarin 
hij apelleerde aan heikele dilemma’s en pijnlijke afwegingen die hem 
hadden doen besluiten Duitsland via de ss te ontvluchten. De Jongs 
afkeurende zwart-witredenering kon wel rekenen op anonieme in-
dividuele steunbetuigingen van briefschrijvers, maar riep vooral er-
gernis en afkeuring op en er was geen publicist die het in de media 
ronduit voor hem opnam.

De Jong profileerde zich in de zaak-Luns van maart 1979 niet 
meer met een krachtig moreel standpunt. Hij hield de secretaris-ge-
neraal van de NaVO de hand boven het hoofd door af te zien van 
waarheidsvinding naar diens vooroorlogse Nsb-lidmaatschap. In au-
gustus bleek uit de bevindingen van een bijzondere Kamercommis-
sie dat De Jong zijn geheime onderzoek naar Aantjes eigenhandig 
had geëntameerd als verontrust staatsburger, zonder hiertoe minis-
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teriële opdracht te hebben verkregen. Een tweede commissie van 
experts weerlegde drie van De Jongs speculatieve voorlopige onder-
zoeksresultaten: Aantjes had zich aangemeld bij de Waffen-ss, maar 
was er geen lid van geweest, hij was in Assen niet als bewaker, maar 
als dwangarbeider geïnterneerd en er was geen sprake van dat hij 
zijn Nederlanderschap nooit had verloren. De Jong verweerde zich 
in zijn ongevraagde tweede Aantjes-rapport van augustus 1979 dat 
hij geen procedureel en inhoudelijk verwijtbare fouten had begaan. 
In de media werd hem ongepaste zelfrechtvaardiging verweten, en 
politici schoven zijn rapport als een pijnlijke misser terzijde. De af-
faire-Aantjes en de zaak-Luns hebben De Jongs reputatie als alwe-
tende en moreel verheven oorlogsspecialist aangetast, maar het heeft 
hem op geen enkele manier belet zijn levenswerk volgens beproefd 
recept te voltooien.

De door De Jong gehanteerde – inmiddels gematigde – zwart-wit-
tegenstelling bleef ook de teneur bepalen in de remake van zijn tele-
visiedocumentaire uit de jaren zestig, die hij aanprees als populaire 
samenvatting van Het Koninkrijk. De half miljoen Nederlanders die 
keken, behoorden tot de oudere generatie die was vergroeid met zijn 
visie. De Jong was spreekbuis voor deze tijdgenoten die de oorlog 
nog hadden meegemaakt. De naoorlogse generatie ervoer De Bezet-
ting na 50 jaar (uitgezonden van december 1989 tot mei 1990) echter 
niet meer als moreel ijkpunt en jeugdige kijkers waren volstrekt niet 
geïnteresseerd in het televisieprogramma. De Jongs levenswerk was 
een versteend oorlogsmonument geworden. 

 Bij de presentatie van deel 14 in mei 1991, de bloemlezing 
van kritieken op Het Koninkrijk, toonde De Jong zich niet onge-
voelig voor deze tragiek. Nu hij zijn ongeëvenaarde historiografi-
sche prestatie had voltooid, maakte zijn onbuigzame houding plaats 
voor de zeldzaam relativerende opmerking dat er mogelijk ‘het een 
en ander ontbrak [aan zijn visie, hoezeer ook] te goeder trouw naar 
voren gebracht’.21 Inmiddels waren er meer dan 2,7 miljoen boek-
banden van zijn levenswerk verkocht. De morele zeggingskracht 
waarmee de auteur van Het Koninkrijk geschiedenis had bedreven, 
heeft een belangrijke functie vervuld in de nationale rouwverwer-
king van de bezettingsperiode.
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G E b R U I k t E  a F k O R t I N G E N

aa Algemeen Archief (Den Haag)
aFs Anne Frank Stichting (Amsterdam)
agn Algemene Geschiedenis Nederland
aIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Zoeter-

meer), voorheen de bVD
aMC  Amsterdams Medisch Centrum
Anep (Ook wel Anep-Aneta) de vrije tegenhanger van het Al-

gemeen Nederlands Persbureau (aNP) dat in Nederland 
actief bleef onder Duits toezicht.

aRa Algemeen Rijksarchief (Den Haag), het huidige Natio-
naal Archief (Na)

asb Amsterdamse Studenten Bond
asC  Amsterdamse Studenten Corps
aWV Algemene Woningbouw Vereniging 

bbC British Broadcoasting Corporation (Londen)
bbC British Broadcoasting Corporation (Londen)
bbRa Bezoldigingsbesluit Burgelijke Ambtenaren
bmgn Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis van 

Nederland, bmgn-Low Countries Historical Review (sinds 
2011)

bN  Bekende Nederlander 
bNP Bruto Nationaal Product
bRD Bondsrepubliek Duitsland
bRP Bijzondere Rechtspleging
bRt  Belgische Instituut voor Radio en Televisie (Brussel)
bs  Binnenlandse Strijdkrachten 
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bsDsC Bond van Sociaal Democratische Studenten Clubs
BSt Boekman Stichting (Amsterdam)
bVD Binnenlandse Veiligheidsdienst (Den Haag), de huidige 

aIVD

CabR Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (Den Haag; 
sinds 6 november 2000 ondergebracht bij het Na; daar-
voor bij het ministerie van Justitie)

CbC Columbia Broadcasting System 
CDa Christen Democratisch Appèl
CvB Commissie van Bijstand van het RvO
CIsh  Comité International des Sciences Historiques (Zie ICGW 

en IChs)
CPh  Communistische Partij Holland (1918-1935)
CPN  Communistische Partij Nederland (1935-1989) 
CRM Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

werk (vanaf 1965)
CUP Chicago University Press
CVa  Cerebrovasculair Accident (in volksmond: hersenbloeding 

of beroerte)

DDR Duitse Democratische Republiek
DGA De Groene Amsterdammer (Amsterdam)
DM Duitse Mark
DNU De Nederlandse Unie

EEG Europese Economische Gemeenschap
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
EVD Economische Voorlichtingsdienst
EXPOGé Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen 

(in bezettingstijd)

Ga General Archives, Algemeen Archief (Den Haag)
GaC Grote Adviescommissie der Illegaliteit
GaR Gemeente Archief Rotterdam
GC RvO collectie Gevangenen en Concentratiekampen
GENI Comité ‘Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië’
GU Gemeente Universiteit van Amsterdam
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hG Historisch Genootschap (vanaf 1968 Nederlands Histo-
risch Genootschap, Den Haag)

hj Hitlerjugend
htk Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal

ICGW Internationaal Comité van Geschiedkundige Weten-
schappen (zie ook CIsh en IChs)

IChs  International Committee of Historical Sciences (zie 
ICGW en CIsh)

IIaV Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de 
Vrouwenbeweging (Amsterdam), nu: Atria, kennisinsti-
tuut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

IIsG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Am-
sterdam)

ING Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag)
INtWO Stichting ‘Indië in de Tweede Wereldoorlog’ (Amster-

dam)
IRVD De Informatie-afdeling van de RVD in Londen

jhM Joods Historisch Museum (Amsterdam)
jMW Joods Maatschappelijk Werk

kb Koninklijk Besluit
kb (of kbi) Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)
kDh kijkdichtheid
kha Koninklijk Huis Archief 
kNaW  Koninklijk Nederlands Academie voor Wetenschappen 

(Amsterdam)
kNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
kNUb Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond 
Konink-  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
rijk oorlog (1969-1988) 
kUN Katholieke Universiteit Nijmegen
kVb Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (Amsterdam)

LkP Landelijke Knokploegen
LM Letterkundig Museum (Den Haag)
LO Landelijk Onderduik
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MG Militair Gezag
MID Militaire Inlichtingen Dienst 
MOb Medisch Opvoedkundig Bureau (Amsterdam)
M-P minister-president
MR Ministerraad

Na Nationaal Archief (Den Haag)
Naa  Nederlands Audiovisueel Archief (Amsterdam), overge-

gaan in het NIbG
NbC  National Broadcasting Corporation (Amerikaans)
NCGW Nederlandse Comité voor Geschiedkundige Weten-

schappen (Den Haag)
NCV Nederlandsche Chemische Vereniging 
NEFIs Netherlands Forces Intelligence Service (Batavia) 
N-ha Noord-Hollands Archief (Haarlem)
NEh Nederlandse Economische Hogeschool (Groningen)
NEha  Nederlands Economisch Historisch Archief (Amster-

dam)
NhG Nederlands Historisch Genootschap
NIb Netherlands Information Bureau (New York, Vs)
NIbG Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (Hilver-

sum) 
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Am-

sterdam)
NIPO Nederlandse Instituut voor de Publieke Opinie
NIVV Nederlands Instituut voor Voeding (Amsterdam)
niw Nieuw Israëlitisch Weekblad (Amsterdam)
NL Nieuw Links
NIWD Netherlands Institute for War Documentation
NLM Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie-

centrum (Den Haag)
NOs Nederlandse Omroep Stichting (Hilversum)
NPI Nederlands Psychoanalytisch Instituut (Amsterdam en 

Utrecht)
Ns Nederlandse Spoorwegen (Utrecht)
NsF Nationaal Steun Fonds
Nskk Nationaal Sozialistische Kraftfahrer Korps
Nts Nederlandse Televisie Stichting (Hilversum)
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NVb Nederlandse Vereniging voor Biochemie 
NVb Nederlandse Volksbeweging

OD Orde Dienst
OkW Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

(tot 1965); van 1966 tot 1994 zonder Kunsten, dat gedu-
rende die periode was ondergebracht  bij het ministerie 
van CRM.

OLVG Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (Amsterdam)
OkN (afdeling) Oudheidkunde en Natuuronderzoek
OPk (Voogdijcommissie) Oorlogspleegkinderen
O&W (Ministerie van) Onderwijs & Wetenschappen (Den 

Haag; van 1966 tot 1994)
OWI Office for War Information (Amerikaans)

PC Propria Cures (Amsterdam)
PEC ’40-’45 Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-

1945
PEt Philips Experimentele Televisie (1949-1951)
PFLP Volksfront Bevrijding Palestina
PLO Palestine Liberation Organization
PsF Politiek Sociologisch Instituut, ook wel de ‘Zevende Fa-

culteit’ van de UvA  genoemd
PsW Psychiatrisch Sociaal Werk 
PvdA Partij van de Arbeid
PWD Psychological Warfare Division (Generaal Dwight D. Ei-

senhower voegde in maart 1944 het Engelse PWE en Ame-
rikaanse OWI samen, die tot dan toe gescheiden hadden 
geopereerd.)

PWE Political Warfare Executive (Engelse organisatie)

RaF Royal Air Force
RaF  Rote Armee Fraktion 
RGP Rijksgeschiedkundige Publicaties (Den Haag) 
RIOD Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) 

In ambtelijke stukken werd vanaf begin jaren zeventig 
steeds vaker de  afkorting RIOD gebruikt en raakte het tot 
dan gehanteerde RvO in onbruik. Sinds de media-aan-
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dacht in de affaire-Aantjes van november 1978 kwam de 
afkorting RIOD in zwang. Bij de overgang in 1999 naar 
het kNaW als onderzoeksinstituut werd het ouderwet-
se woord ‘Rijks’ vervangen door ‘Nationaal’; RIOD ging 
NIOD heten. In 2010 fuseerde Oorlogsdocumentatie 
met het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies. 
Sindsdien heet het voluit NIOD, Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies.

RPaC Radio Propaganda Advies Commissie 
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RUL Rijksuniversiteit Leiden
RUN Rijksuniversiteit Nijmegen
RVD Rijksvoorlichtingsdienst (Den Haag)
RvO Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

sa Stadsarchief (Amsterdam), voorheen Gemeente Archief 
Amsterdam (Gaa)

saa Stichting Afasietherapie Amsterdam 
sD Sicherheitsdienst
sDaP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (1894-1946)
sDC Sociaal-Democratisch Centrum
sDP Sociaal-Democratische Partij (1909-1918)
sDsC Sociaal Democratische Studenten Club
sDU Eigennaam van Staatsdrukkerij- en uitgeverij (geprivati-

seerd in 1983, Den Haag). Ook: Sdu.
sDUb Staats Drukkerij- en Uitgeef Bedrijf (ressorteerde tot 1983 

aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag)
s-G Staten-Generaal
sOE Special Operations Executive (Londen) 

tIN Theater Instituut Nederland (Amsterdam)
tk Tweede Kamer (der Staten-Generaal)
TvG Tijdschrift voor Geschiedenis

Ub EUR Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam
Ub RUG Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
Ub UU Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht
Ub UvA Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam 
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UCP University of Chicago Press
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam

VDb Vrijzinnig-Democratische Bond
Vk  Vliegende Kolonne (Westerbork)
VLs Van Loghum Slaterus (Arnhem)
VN Verenigde Naties
VN Vrij Nederland (Amsterdam)
VN-I Vereniging Nederland-Indonesië
Vs Verenigde Staten
VVN Voormalig Verzet Nederland

YIVO Yiddish Scientific Institute (New York)

WDR West-Deutsche Rundfunk (Keulen)
WhG  Wilhelmina Gasthuis (Amsterdam)
WOII Tweede Wereldoorlog
Wuv Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945





877

b I j L a G E  2

V E R s C h I j N I N G s D ata 

D e  B e z e t t i n g  E N  H e t  K o n i n k r i j k

De Bezetting
De 21 afleveringen (2de editie uit 1967-’68 met speelduur van 60 
minuten) van de televisiedocumentaire De Bezetting zijn te vin-
den op internet onder: http://www.geschiedenis24.nl/andere-tij-
den/afleveringen/2009-2010/De-Bezetting-van-Loe-de-Jong.html 
of:
http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2011/December/Bekijk-De-
Bezetting-van-Loe-de-Jong.html

De documentaire (2de editie van 1967-’68) is tevens beschikbaar op 
dvd: De Bezetting 1940-1945 op 6 dvd’s. Video Film Express Bv, 2007. 

De integrale tekst in boekvorm:
L. de Jong, De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen 
van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945. Amsterdam: Querido, 
1985.

Titels en data uitzendingen van de eerste originele versie (1960-’65):
1.) ‘De opkomst van het nationaalsocialisme en de meidagen van 

1940’. Vrijdag 6 mei 1960; herhaald op maandag 5 september 
1960.

2.) ‘De eerste maanden in bezet Nederland’. Vrijdag 16 september 
1960; niet herhaald. 

3.) ‘Het begin van de Jodenvervolging’. Vrijdag 25 november 1960; 
niet herhaald.

4.) ‘De Februaristaking’. Zondag 26 februari 1961; niet herhaald.
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5.) ‘Mussert en de Duitsers’. Vrijdag 28 april 1961; niet herhaald.
6.) ‘Dagelijks leven, 1940-’44. Vrijdag 15 september 1961; niet her-

haald.
7.) ‘Nederlands-Indië bedreigd’. Vrijdag 8 december 1961; herhaald 

zondag op 10 december 1961.
8.) ‘De strijd in Indië’. Vrijdag 9 maart 1962; herhaald op zaterdag 

10 maart 1962.
9.) ‘De Jodenvervolging’. Donderdag 3 mei 1962; herhaald op zon-

dag 27 mei 1962.
10.) ‘Geestelijk verzet’. Vrijdag 7 september 1962; herhaald op zon-

dag 9 september 1962.
11.) ‘De geheime verbindingen met Londen’. Vrijdag 23 november 

1962; herhaald op zondag 25 november 1962.
12.) ‘Het lange wachten’. Vrijdag 19 februari 1963; herhaald op zon-

dag 24 februari 1963.
13.) ‘De april-meistakingen van 1943’. Vrijdag 3 mei 1963; herhaald 

op zondag 5 mei 1963.
14.) ‘De hulp aan onderduikers’. Maandag 1 oktober 1963; herhaald 

op zondag 6 oktober 1963.
15.) ‘De gevangenissen en concentratiekampen’. Dinsdag 17 decem-

ber 1963; herhaald op maandag 27 januari 1964.
16.) ‘Nederlands-Indië onder Japanse bezetting’. Dinsdag 3 maart 

1964; herhaald op maandag 9 maart 1964.
17.) ‘Nederlanders in de vrije wereld’. Vrijdag 8 mei 1964, herhaald 

op zondag 10 mei 1964.
18.) ‘Dolle Dinsdag, Slag bij Arnhem, de Spoorwegstaking’. Woens-

dag 16 september 1964; herhaald op zondag 20 september 1964.
19.) ‘De oorlog in Zuid-Nederland’. Dinsdag 17 november 1964; 

herhaald op zondag 29 november 1964.
20.) ‘De Hongerwinter’. Dinsdag 23 februari 1965; herhaald op zon-

dag 28 februari 1965.
21.) ‘De Bevrijding’. Dinsdag 4 mei 1965; herhaald op zondag 9 mei 

1965.

Nadere specificatie van de 21 afleveringen:
Chris Vos, Televisie en bezetting. Een onderzoek naar de documen-

taire verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hilver-
sum: Verloren, 1995, 285-289: uitzenddata 21 afleveringen De Bezet-
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ting (1960-’65); 291-293: uitzenddata 6 afleveringen van De Bezetting 
ter discussie (1966-1968); 327-331: uitzenddata 21 afleveringen De Be-
zetting na 50 jaar (1989-1990).

Van der Heijden, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede We-
reldoorlog in Nederland, Amsterdam: Contact, 2011, 368-369 (data 
uitzendingen 1960-’65).

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
De 14 delen van Het Koninkrijk zijn gratis als pdf beschikbaar 

(project Koninkrijk verrijkt): zie http://www.niod.nl/koninkrijk 

Er is tevens een snelle zoekmachine beschikbaar die de gehele tekst 
ontsluit (project Koninkrijk verrijkt): zie http://www.loedejongdigi-
taal.nl

Verschijningsdata van de 14 delen:
Deel 1. Voorspel. Dinsdag 11 februari 1969.
Deel 2. Neutraal. Dinsdag 4 november 1969.
Deel 3. Mei’40. Dinsdag 24 maart 1970. 
Deel 4, eerste en tweede helft. Mei ’40 – maart ’41 Dinsdag 24 okto-

ber 1972.
Deel 5, eerste en tweede helft. Maart ’41 – juli ’42. Donderdag 21 

maart 1974 en donderdag 2 mei 1974.
Deel 6, eerste en tweede helft. Juli ’42 – mei ’43. Woensdag 16 april 

1975.
Deel 7, eerste en tweede helft. Mei ’43 – juni ‘44. Maandag 25 okto-

ber 1976.
Deel 8, eerste en tweede helft. Gevangenen en gedeporteerden. Dins-

dag 21 maart 1978.
Deel 9, eerste en tweede helft. Londen (mei ’40 – zomer ‘44). Dinsdag 

16 oktober 1979.
Deel 10a, eerste en tweede helft. Het laatste jaar. Dinsdag december 

1980.
Deel 10b, eerste helft. Zomer ’44 – bevrijding. Dinsdag 15 december 

1981.
Deel 10b, tweede helft. Zomer ’44 – bevrijding. Dinsdag 14 septem-

ber 1982.
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Deel 11a, eerste en tweede helft. Nederlands-Indië i. Dinsdag 30 ok-
tober 1984.

Deel 11b, eerste en tweede helft. Nederlands-Indië ii. Dinsdag 17 de-
cember 1985.

Deel 11c. Nederlands-Indië iii. Dinsdag 21 oktober 1986.
Deel 12, eerste en tweede helft. Epiloog. Woensdag 27 april 1988.
Deel 13. Bijlagen en register. Maandag 21 november 1988.
Deel 14, eerste en tweede helft. Reacties. Maandag 13 mei 1991.

Van der Heijden, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland. Amsterdam: Contact, 2011, 475-476 (overzicht 
verschijningsdata).
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Een systematisch samengestelde bibliografie van de publicaties van 
De Jong is opgenomen in Madelon de Keizer (red.), ’Een dure ver-
plichting en een kostelijk voorrecht’. Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk 
(Den Haag 1995, 175-185). In de chronologisch gerangschikte publi-
catielijst hieronder worden de titels opgesomd die in deze biografie 
ter sprake komen. In aanvulling op bovengenoemde bibliografie uit 
1995 bevat de onderstaande lijst enkele korte artikelen en lezingen of 
toespraken die niet zijn gepubliceerd. De vindplaats van documen-
ten wordt verantwoord in het notenapparaat. Bij verwijzing naar 
Het Koninkrijk is steeds de paginering van de wetenschappelijke 
serie aangehouden. 

Philoctetes. Tragedie van Sophocles. Vertaling. Amsterdam: Wereldbi-
bliotheek, 1933. 

‘Zes jaar Vossius Gymasium’, De Amsterdamsche Gids 8, nr. 9 (maart 
1933): 141-143

Hedendaags Marxisme. Eerste deel in de serie ‘Socialistische Studie-
bibliotheek’. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1937.

‘Zur Erkenntnistheorie des “Kapitals”’. In Strijdenskracht door we-
tensmacht. Opstellen aangeboden aan de S. de Wolff ter gelegenheid 
van zijn 60e verjaardag, 35-44. Amsterdam: De Arbeiderspers, 
1938.

Holland fights the Nazis. Londen: Lindsay Drummond, 1941.
Je maintiendrai, 4 delen. Londen: Netherlands Publishing Com-

pany, 1941-1945. 
(Met J.W.F. Stoppelman) The Lion Rampant. The Story of Holland’s 

Resistance to the Nazis. New York: Querido, 1943.
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150-153. Volume II. Londen: George G. Harrap & Co., 1943. 
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‘Problemen van Oorlogsdocumentatie’. In Verslag van het negentien-
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‘La résistance civile aux Pays-Bas, documentation, recherches, Lit-
térature’. Paper op 8 september 1950 aan La iie Guerre Mondiale 
a l’ occident, congres 5-9 september 1950 in Amsterdam (ongepu-
bliceerd).

De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: 
Meulenhoff, 1953. Als proefschrift Gemeente Universiteit, Am-
sterdam; Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1953.

‘The Nazi Fifth Column in fact and faction.’ Address given in Oslo 
on February 5, 1955 for the Norwegian Students Association. (on-
gepubliceerd).

The German fifth column in the Second World War. Amerikaansse ver-
taling dissertatie uit 1953. New York: University of Chicago Press, 
1956.

The German fifth column in the Second World War. Engelse vertaling 
dissertatie uit 1953. Londen: Routledge & Kegan Paul, 1956.

Die Deutsche fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg. Duitse vertaling 
dissertatie uit 1953. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1959.

‘The organisation and efficiency of the German fifth column’. In J.J. 
Schokking e.a. (red.), The Third Reich, 864-900. Londen: Wei-
denfeld & Nicolson, 1955.

‘Zwischen Kollaboration und Résistance’. In Martin Broszat (red.), 
Das Dritte Reich und Europa. Berichte über die Tagung des Instituts 
für Zeitgeschichte in Tutzing, Mai 1956, 133-151. Paper gepresen-
teerd in Tutzing op 24 mei 1956. München: Im Selbstverlag des 
Instituts für Zeitgeschichte, 1957.

‘Anne Frank en haar dagboek’, Het beste uit Reader’s Digest 1, nr. 1 
(oktober 1957): 17-23.

‘Anne Frank’s short stories’, Delta. A review of arts life and thought in 
the Netherlands 1, nr. 1 (spring 1958): 81-83.

 ‘Korter maar beter’, Het beste uit Reader’s Digest 2, nr. 12 (september 
1958): achterflap.
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‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’. In Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden, 376-406 en 504-507. Deel XII: 1914-1945, hoofd-
stuk XIII. Utrecht: W. de Haan, 1958. 
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dam, 1959 (ongepubliceerd).

‘De verslagen van de parlementaire enquêtecommissie “Regerings-
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De overval. Het verhaal van de gelijknamige film. Amsterdam: Que-
rido, 1962. 

 ‘Documentation et recherches concernant l’histoire de Pays-Bas 
pendant la seconde guerre mondiale’. Paper for the second inter-
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Milan, 26-29 March 1961. Revue d’histoire de la deuxieme guerre 
mondiale 13, nr. 50 (april 1963): 37-42.

‘Les Pays-Bas dans la seconde guerre mondiale’. Revue d’ histoire de 
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1940 organised by St. Antony’s College, Oxford, December 10-16, 
1962, Oxford: Pergamon, 1964.

‘The Dutch resistance movements and the allies 1940-1945’. In Eu-
ropean resistance movements 1939-1945. Proceedings of the second in-
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Amersfoort, H., en P.H. Kamphuis, Mei 1940: de strijd op Nederlands 
grondgebied. Vierde, herziene druk (eerste druk 1985). Amster-
dam: Boom, 2012.

Arlman, H., en G. Mulder, Van de prins geen kwaad. Prins Hendrik 
& andere dossiers van Oranje. Alphen aan den Rijn: Sijthoff, 1982.



890

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Auwerda, J., en J.T.E.M. Palm, ‘Vijf historici over Ischa Meijer’, 
Historisch Nieuwsblad 4, nr. 5 (mei 1995), 4-6.

Baalen, C.C. van, en R. de Jong (red.), Koningin Beatrix aan het 
woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken. 
Den Haag: sDU, 2005.

Baalen, C.C. van, en J. Ramakers (red.), Het kabinet Drees iii 1952-
1956. Barsten in de brede  basis. Den Haag: Sdu, 2001.

Baar, P.-P. de, ‘Alida de Jong. Een vakbondsvrouw van voor de oor-
log, 1885-1943’. Doctoraalscriptie UvA, 1985 (ongepubliceerd).

Baggerman, A., R. Dekker en M. Mascuch (red.), Controlling Time 
and Shaping the Self, Developments in Autobiographical Writing 
since the Sixteenth Century. Leiden/Boston: Brill, 2011.

Bak, P., Een ‘meneer’ van een krant, Trouw en Bruins Slot 1943-1968. 
Kampen: Kok, 1999.

Bakker, S.N., Literaire tijdschriften. Van 1885 tot heden. Amsterdam: 
De Arbeiderspers, 1985.

Bank, J.Th.M., Oorlogsverleden in Nederland. Inaugurele rede EUR, 
27 oktober 1983. Baarn: Ambo, 1983.

Bank, J. Th.M., ‘Televisie in de jaren zestig’, bmgn 101, nr. 1 (voor-
jaar 1986): 52-75.

Bank, J.Th.M., Rede uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking 
van de Gouden Ganzenveer op donderdag 22 december 1988, 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag (ongepubliceerd).

Bank, J.Th.M., ‘L. de Jong over de oorlog in en de dekolonisatie van 
Indonesië’, in De Keizer (red.), ’Een dure verplichting en een kos-
telijk voorrecht.’ Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk, 123-144. Den 
Haag: sDU, 1995.

Bank, J.Th.M., De excessennota. Nota betreffende het archiefonderzoek 
naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Neder-
landse militairen in de periode 1945-1950. Ingeleid door Jan Bank. 
Amsterdam: sDU, 1995.

Bank, J.Th.M., ‘Voordracht vanwege het 50-jarig bestaan van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie’. In G. Aalders e.a. 
(red.), Zevende Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie, 223-231. Zutphen: Walburg Pers, 1996.

Bank, J.Th.M., en R. Hartmans, In dienst van het gehele volk: De 
Westeuropese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing, 



891

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

1945-1950. Amsterdam: Bert Bakker, 1987.
Bankier, D., The Germans and the Final Solution: Public Opinion 

under Nazism. Oxford: Blackwell, 1992.
Bardoel, J.L.H., C. Vos, F.P.I.M. van Vree en H. Wijfjes (red.), Jour-

nalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam Univer-
sity Press, 2002.

Barnouw, D.M., ‘The image of occupation’. In H. Beerekamp en M. 
Cleaver (red.), Occupation, Collaboration and Resistance in Dutch 
film, 17-29. Amsterdam: Circle of Dutch Filmjournalists, 21-24 
september 1986.

Barnouw, D.M., M. de Keizer en G. van der Stroom (red.), 1940-
1945: Onverwerkt verleden? Lezingen van het symposium georgani-
seerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 7 en 8 mei 
1985. Utrecht: hEs, 1985.

Barten, E., ‘Toenemende vrijheid. De verwerking van de Tweede 
Wereldoorlog in de Nederlandse speelfilm’. In D.H. Schram en 
C. Geljon (red.), Overal sporen. De verwerking van de Tweede We-
reldoorlog in literatuur en kunst, 213-253. Amsterdam: VU Uitgeve-
rij, 1990.

Baud, M.. en F.P.I.M. van Vree, ‘Van geschiedschrijver tot Orakel 
des Rijks. Historicus Jan Rogier over Lou de Jong’. De Groene 
Amsterdammer, 22 november 1978.

Baud, M., en F.P.I.M. van Vree, ‘”Het grote misverstand.” Jan Ro-
gier over de Nederlandse historiografie van de 20ste eeuw’. Gro-
niek 31, nr. 1 (1979): 8-13.

Bauer, R., ‘De nieuwe orde, of de geschiedenis gezien door de ogen 
van Maurice de Wilde’, Onze Alma Mater, Driemaandelijks tijd-
schrift van Vlaamse leergangen te Leuven 37 (1983): 229-254.

Bauman, H.H., De Februari-staking 1941. Sowjethistoricus weerlegt L. 
de Jong’s vervalsing. Amsterdam: Instituut voor Politiek en Sociaal 
Onderzoek (IPsO), 1973.

Becker, H.A., Generaties en hun kansen. Amsterdam: Meulenhoff, 
1992.

Beliën, H., en G. J. van Setten, Geschiedschrijving in de twintigste 
eeuw. Discussie zonder eind. Amsterdam: Agon, 1991.

Belinfante, A.D., In plaats van Bijltjesdag: de geschiedenis van de bij-
zondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog. Assen: Van Gor-
cum, 1978.



892

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Berends, L., Het Parool 1940-1990. Amsterdam: Bert Bakker, 1990.
Berg, J.H. van den, Wat is psychotherapie? Negende druk. Nijkerk: 

Callenbach, 1980
Berkel, K. van, Over eigentijdse geschiedenis. Inaugurele rede Open 

Universiteit, 27 maart 1987. Alphen aan de Rijn: Samson, 1987.
Berkel, K. van (red.), Amerika in Europese ogen. Facetten van de Eu-

ropese beeldvorming van het moderne Amerika. Den Haag: Sdu, 
1990.

Berkel, K. van, Dijksterhuis. Een biografie. Amsterdam: Bert Bakker, 
1996.

Berkel, K. van, Academische illusies. De Groningse universiteit in een 
tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. Amsterdam: Bert 
Bakker, 2005.

Berkel, K. van, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel. 2: 1914-
2008. Amsterdam: Bert Bakker, 2011.

Berkelaar, W.J., ‘Zooveel aandacht en lof, de vriendschap tussen Pie-
ter Geyl en Loe de Jong’, Hollands Maandblad 47, nr. 11 (novem-
ber 2005): 3-11.

Berkelaar, W.J.,‘ “Ik laat de keus daarom liever aan jou”, de vriend-
schap tussen Pieter Geyl en Loe de Jong’. In P. v.h. Pery, M. Ros 
en J. van Swieten (red.), Negende bulletin van de Tweede Wereld-
oorlog, 2006, 144-171.

Berkelaar, W.J. en J.T.E.M. Palm, ‘Ik wil wekken en waarschuwen’. 
Gesprekken over Nederlandse historici en hun eeuw. Amsterdam: 
Aksant, 2008.

Berman, M., en J.C.H. Blom (red.), Het belang van de Tweede We-
reldoorlog. Gebundelde bijdragen voor het symposium ter gelegen-
heid van de nieuwe behuizing van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie. Den Haag: sDU, 2005.

Beunders, H.J.G., ‘Media en sociaal-culturele verandering: televi-
sie als voorbeeld’. In H. Kleijer, A. Knotter en F.P.I.M. van Vree 
(red.), Tekens en teksten. Cultuur, communicatie en maatschappe-
lijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen, 223-234. Amster-
dam: Amsterdam University Press, 1992.

Beunders, H.J.G., ‘Nieuws, actualiteiten en informatie op televisie’. 
In H. Wijfjes (red.), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar me-
dium en maatschappij 1919-1994, 139-175. Zwolle: Waanders, 1994.



893

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Beunders, H.J.G., ‘Van “Dr. L. de Jong” tot “Zeg maar Loe” – de 
macht van de moderne media’, in M. de Keizer (red.), ‘Een dure 
verplichting en een kostelijk voorrecht.’ Dr. L. de Jong en zijn Ge-
schiedwerk, 145-174. Den Haag: sDU, 1995.

Beunders, H.J.G., De verbeelding van de wereld. De wereld van de 
verbeelding, Opstellen. Amsterdam: Jan Mets, 1998.

Bevrijding, acht december mcmxliv, z.p. [Leeuwarden], z.j. [1946].
Beyen, M., Oorlog & verleden. Nationale geschiedenis in België en Ne-

derland, 1938-1947. Amsterdam University Press, 2002.
Bibeb, ‘Ik wist al van jongs af: de mens is niet goed’, Vrij Nederland, 

25 december 1976.
Blaas, P.B.M., Historicus tussen wetenschap en journalistiek: G.W. 

Kernkamp. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1983.
Blaas, P.B.M., Nederlandse geschiedschrijving na 1945’. In W.W. 

Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historio-
grafie sinds 1945, 9-19. Utrecht: Het Spectrum, 1983.

Blankenstein, E. van, Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dag-
bladdiplomaat 1880-1964. Den Haag: sDU, 1999.

Bleich, A., Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid, 
1946-1986. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1986.

Bleich, A., Joop den Uyl, 1919-1987. Dromer en doordouwer. Amster-
dam: Balans, 2008.

Bloemgarten, S.E., Henri Polak, sociaal democraat 1868-1943. Den 
Haag: sDU, 1993

Blokker, B., ‘Verschoten kleuren van een verre oorlog’, nrc Handels-
blad, 16 maart 2001.

Blom, J.C.H., De muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en gevol-
gen in Nederland. Bussum: Fibula-Van Dishoeck, 1975.

Blom, J.C.H., In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschied-
schrijving over de bezettingstijd in Nederland. Inaugurele rede 
UvA, 12 december 1983. Bergen (N-H): Octavo, 1983.

Blom, J.C.H., Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland, 
1930-1950. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar, 1989.

Blom, J.C.H., ‘In memoriam A.F. Manning (1929-1991)’, bmgn 107, 
nr. 1 (1992): 47-51.

Blom, J.C.H., ‘L. de Jong: geschiedschrijver en volkopvoeder’, in 
De Keizer (red.), ’Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht.’ 
Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk, 59-83. Den Haag: sDU, 1995.



894

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Blom, J.C.H., In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de 
bezettingstijd in Nederland, Amsterdam: Boom, 2007.

Blom, J.C.H., D.E.H. de Boer, H. F. Cohen en J. F. Cohen (red.), 
A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd. Amsterdam: Boom, 
2005.

Blom, J.C.H. en J.J. Cahen, ‘Joodse Nederlanders, Nederlandse 
joden en joden in Nederland (1870-1940)’. In J.C.H. Blom, R.G. 
Fuks-Mansfeld en I. Schöffer (red.), Geschiedenis van de joden in 
Nederland, 247-312. Amsterdam: Balans, 1995.

Blom, J.C.H., A.C. ’t Hart, en I. Schöffer, De Affaire-Menten 1945-
1976. Eindrapport van de Commissie van onderzoek betreffende het 
opsporings- en vervolgingsbeleid inzake Menten vanaf de bevrijding 
tot de zomer van 1976 en de invloeden waaraan dat beleid al dan 
niet heeft blootgestaan. 2 Banden. Den Haag: Staatsdrukkerij, 
1979.

bmgn 105, nr. 2 (1990), themanummer ‘Historiografie van de Twee-
de Wereldoorlog’: 177-315.

bmgn 123, nr. 3 (2008), Discussiedossier Max Hirschfeld: 414-452.
bmgn 128, nr. 2 (2013), J.C. Kennedy en P. Romijn (red.), Discussie-

dossier ‘Dat nooit meer’, 71-108.
Bockxmeer, A. van, ‘Perspectief openbaarheid: de archieven van het 

NIOD’, Archievenblad (oktober 1999): 18-20.
Boekholt, R., en Th. Stevens, De Staat, dr. L. de Jong en Indië. Het 

proces van het Comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië 
tegen de Staat der Nederlanden over deel 11a van ‘Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’, 29 maart 1986-10 april 
1990. Den Haag: Moesson, 1992.

Boer, C. de, en S. Brennecke, Media en publiek. Theorieën over me-
dia-impact. Amsterdam: Boom, 2003.

Boer, D. de, ‘Een halve eeuw Vossius gymnasium; 1926-1976, uit de 
eerste 20 jaren’, Ons Amsterdam 12, nr. 12 (1976): 350-358.

Bol, S., ‘Het Geschiedwerk en de media’, 7 juli 2007. Paper Master 
RUG onderzoekcollege 2006-2007. Ongepubliceerd.

Bolhuis, J.J. van, D.D.J. Brandt, H.M. van Randwijk en B.C. Slo-
temaker (red.), Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd, 
4 delen. Arnhem: Van Loghum Slaterus en Amsterdam: Meulen-
hoff, 1947-1954.

Boom, B.E. van der, Den Haag in de Tweede Wereldoorlog. Den Haag: 
Seapress, 1995.



895

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Boom, B.E. van der, ‘We leven nog’ De stemming in bezet Nederland. 
Amsterdam: Boom, 2003.

Boom, B.E. van der, ‘Wij weten niets van hun lot.’ Gewone Nederlan-
ders en de Holocaust. Amsterdam: Boom, 2012.

Boomen, G. van den, en H. Lammers, Beatrix Claus. Een journalis-
tieke documentaire. Den Haag: Kruseman, 1965.

Boomsma, G., Dubbelspoor. Tweelingen in de 20ste en 21ste eeuw. Am-
sterdam: Nieuw Amsterdam, 2007.

Boonstra, M.,  ‘De invloed van Loe de Jong op de internationale ge-
schiedwetenschap’, 31 augustus 2007. Paper Master RUG-onder-
zoekcollege 2006-2007. Ongepubliceerd.

Bos, J., Een eeuw Freud. Met het oog op geschiedenis. Amsterdam: 
Boom, 2001.

Botje, H.E., en M. Cohen, ‘De vele levens van Joop van Tijn’, Vrij 
Nederland, 1 september 2007.

Bouman, P.J., Revolutie der eenzamen. Spiegel van een tijdperk. Assen: 
Van Gorcum, 1953.

Bouwman, R., De val van een bergredenaar. Het politieke leven van 
Willem Aantjes. Amsterdam: Boom, 2002.

Bovenkerk, F. van, en L.N.J. Brunt, ‘De sociografische Amsterdam-
se school’. In F. Bovenkerk en L.N.J. Brunt (red.), De rafelrand 
van Amsterdam. Jordaners, pinda-Chinezen, ateliermeisjes en ven-
ters in de jaren dertig. Vier sociografische schetsen, 13-28. Meppel: 
Boom, 1977.

Brandenburg, A., Annie Romein-Verschoor, 1895-1978. Leven en werk. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988.

Brandenburg, A., Annie Romein-Verschoor. Noten en Commentaar. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1988.

Breedt Bruyn, M., ‘In memoriam. Een nonnetje, maar iets van een 
duivelin’, Vrij Nederland, 23 januari 2010.

Bregstein, P., Gesprekken met Jacques Presser. Amsterdam: Athenae-
um-Polak & Van Gennep, 1972.

Briggs, A., The War of the Words. The history of Broadcasting in the 
United Kingdom. Volume III. Londen: Oxford University Press, 
1970.

Brinkgreve, C., ‘Het goud van de analyse is nog niet verbleekt’, In-
termediair, 24 augustus 1979.

Brinkgreve, C., Psychoanalyse in Nederland. Een vestigingsstrijd. Am-
sterdam: De Arbeiderspers, 1984.



896

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Brinkgreve, C., ‘Het levensverhaal van mevr. Jeanne Lampe-de 
Groot, 90 jaar, analytica’, Vrij Nederland, 31 mei 1986.

Broek, H.J. van den, Hier Radio-Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd. 
Amsterdam: Vrij Nederland, 1947.

Brood (red.), P., Voor burger en bestuur. Twintig jaar Nederlands ar-
chiefwezen 1968-1988, Hilversum: Verloren, 1988.

Brouwer, J.W.L., en J.C.F.J. van Merriënboer, Van buitengaats naar 
Binnenhof. P.J.S. de Jong. Een biografie. Den Haag: sDU, 2001.

Brugmans, I.J., ‘Herdenking van N.W. Posthumus’, Econo-
misch-Historisch Jaarboek 29 (1961-1962), 281-287. Den Haag, 
Nijhoff, 1962.

Brugsma, W.L., ‘Het schotschrift van Lou’, Haagse Post, 17 novem-
ber 1973.

Bruijn, J.C. de, ‘Het nieuwe gebouw van het Vossius aan de Mes-
schaerstraat’, De Amsterdamsche Gids 8, nr. 9 (maart 1933): 139-
140.

Bruin, R. de, ‘Dr. Hans Max Hirschfeld, man zonder moreel kom-
pas? Over de ontsporing van beeldvorming’, bmgn 123, nr. 3 
(2007): 433-445.

Bulhof, I.N., Freud in Nederland. De interpretatie en invloed van zijn 
ideeën. Baarn: Ambo, 1983.

Burg, F. van den, De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van com-
munisten en niet-communisten. Amsterdam: Van Gennep, 1983.

Calff, J.S., en J.J. de Weger, Bibliografie voor moderne Europese ge-
schiedenis (ca. 1500-heden). Publicaties verschenen in de periode 
1984-1990, 2 delen, Titels en Indices. Amsterdamse Historische Reeks 
22. Amsterdam: Historisch Seminarium van de UvA, 1992.

Cameron, H., en A. Vermeiden, ‘“De Bezetting” heeft haar glans 
verloren’, cbg-nieuws 12 (voorjaar 1990): 38-43.

Cameron, H., en A. Vermeiden, ‘Naschrift’, cbg-nieuws 14 (herfst 
1990): 18.

Campen, J.W.C. van, ‘In memoriam van prof. dr. C.D.J. Brandt’, 
Maandblad Oud-Utrecht 39 (1966): 82-83.

Carey, J.W., ‘The press, public opinion, and public discourse’. In 
Th.L. Glasser en Ch.T. Salmon (red.), Public Opinion and the 
Communication of Consent, 373-402. New York: The Guilford 
Press, 1995.



897

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Carmiggelt, S., Later is te laat. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1964.
Carmiggelt, S., Mag ’t een ietsje meer zijn? Amsterdam: De Arbei-

derspers, 1983.
Cohen, J.E., ‘Het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, 1945-

1960’. Masterscriptie UvA 2006 (ongepubliceerd).
Cohen, J.E., Het bewaren van de oorlog. De roerige beginperiode van 

het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1945-1960. Amster-
dam: Boom, 2007.

Cohen, M., ‘Abraham de Swaan, meester van de afstand’, Vrij Ne-
derland, 17 mei 2008.

Coppenhagen, J.H., en M.J. van Lieburg, Anafiem Gedoe’iem. Over-
leden joodse artsen in Nederland 1940-1945. Rotterdam: Erasmus 
Publishing, 2000.

Corduwener, J., Riemen om de kin! Biografie van mr. dr. Gerrit Jan 
van Heuven Goedhart. Amsterdam: Bert Bakker, 2011.

Cornelissen, I., Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Onstuimige herinnerin-
gen. Deel 1. Amsterdam: Van Gennep, 1983.

Cornelissen, I., Speurtocht naar de (auto)biografie. Amsterdam: Bas 
Lubberhuizen, 1993.

Cornelissen, I., Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad. Deel 2. 
Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1998.

Cornelissen, I., Terug naar Zwolle, dwarsliggers en ander volk. Deel 3. 
Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000.

Cornelissen, I., Mathieu Smedts. De katholiek die Vrij Nederland 
redde. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2006.

Cramer, N., m.m.v. van A.H. Bussemaker en M.A. Rouw, ‘Het 
kabinet der Koningin, 1814-1991, Een staatkundig historische 
schets’. In Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg, m.m.v. P.R. de Kie-
vit (red.), Het kabinet der Koningin. Geschiedenis van het Instituut 
en het huis aan de Korte Vijverberg, 11-75. Den Haag: Gemeente ’s 
Gravenhage, 1991.

Daalder, H., ‘De Tweede Wereldoorlog en de binnenlandse poli-
tiek’. In D.M. Barnouw, M. de Keizer, en G. van der Stroom 
(red.), 1940-1945: Onverwerkt verleden? Lezingen van het symposi-
um georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 
7 en 8 mei 1985, Utrecht: hEs, 1985.

Daalder, H., Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indo-
nesische kwestie. Amsterdam: Balans, 2004.



898

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Damsma, J.M., Nazis in the Netherlands: A Social History of National 
Socialist Collaborators, 1940-1945. Amsterdam: NIOD, 2013.

Dantzig, A. van, Normaal is niet gewoon. Beschouwingen over psychia-
trie en psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij, 1974.

Dassen, P.G.C., A.J.J. Nijhuis en K. Thijs (red.), Duitsers als slacht-
offers. Het einde van een taboe? Amsterdam: Mets & Schilt, 2007.

Daudt, H., en B.A. Sijes, Beeldreligie. Een kritische beschouwing naar 
aanleiding van reacties op de derde uitzending van Zo is het..., Am-
sterdam: Polak & Van Gennep, 1966.

De toekomst van het riod. Advies van de Commissie ‘Toekomst 
RIOD’ over taken en positie van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie. Maart 1997.

Dessing, A., Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Enge-
landvaarders. Amsterdam: Bert Bakker, 2005.

Dixhoorn, A. van, De stem des volks. Publieke opinie, opinieonderzoek 
en democratie. Den Haag: sCP, 2006.

Doel, H.W. van den, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse 
imperium in Azië. Amsterdam: Prometheus, 2001.

Doolaard, A. den, Het leven van een landloper. Vierde, geheel herzie-
ne druk (eerste druk 1958). Amsterdam: Querido, 1979.

Doolaard, A. den, Londen en de zaak Van ‘t Sant. Amsterdam: Que-
rido, 1980.

Doorn, J.A.A. van, De draagbare Van Doorn. Amsterdam: Prome-
theus, 1996.

Doorn, J.J.A. van, Belast verleden. Over de historisering van de pu-
blieke moraal. NWO/NkW voorjaarslezing juni 2000. Den Haag: 
NWO, 2000.

Doorn, J.A.A. van, Gevangen in de tijd. Over generaties en hun ge-
schiedenis. Amsterdam: Boom, 2002.

Dorsman, L.J., G.W. Kernkamp, Historicus en Democraat, 1864-1943. 
Dissertatie in de reeks Historische Studies, deel XLIX. Groningen: 
Wolters Noordhoff-Forsten, 1990.

Dorsman, L.J., en E. Jonker, Anderhalve eeuw geschiedenis, (Neder-
lands) Historisch Genootschap 1845-1995. Den Haag: Nederlands 
Historisch Genootschap, 1995.

Draaisma, D., Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over 
het autobiografisch geheugen. Groningen: Historische Uitgeverij, 
2001.



899

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Draaisma, D., De Heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom. Gro-
ningen: Historische Uitgeverij, 2008.

Drees, W., Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting 
en verzet. Assen: Van Gorcum, 1958.

Droste, P., “Ons blad zal een bijzondere plaats innemen.” 100 jaar Pro-
pria Cures. Catalogus bij de expositie ter viering van het 110-jarig 
bestaan van Propria Cures in het Universiteitsmuseum van 16 ja-
nuari tot 2 maart 1990. Amsterdam: De Agnietenkapel, 1990.

Dunk, H.W. von der, ‘Het boek van Presser’. In H.W. von der 
Dunk, Kleio heeft duizend ogen. Over historie en historici, 42-53. 
Assen: Van Gorcum, 1974.

Dunk, H.W. von der, ‘Lou de Jong als kroniekschrijver van Ne-
derlands normatief verleden’. In H.W. von der Dunk, Mensen, 
machten, mogelijkheden. Historische beschouwingen, 62-84. Am-
sterdam: Bert Bakker, 2002.

Duynstee, F.J.F.M, en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 
24 juni 1945-3 juli 1946. Assen: Van Gorcum, 1977.

Eekert, P. van, D.A. Hellema, en A. van Heteren, Johnson moorde-
naar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek 1965-1975. Am-
sterdam: Jan Mets, 1986.

Einthoven, L., Tegen de stroom in. Levende vissen zwemmen tegen de 
stroom in, alleen de dooie drijven mee. Apeldoorn: Semper Agen-
do, 1974.

Elfferich, L., Rotterdam werd verraden. Abcoude: Uniepers, 1990.
Ellemers, J.E., Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan 

van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin. Mep-
pel: Boom, 1967.

Ellemers, J.E., ‘Ontwikkelingen van de samenleving’. In G.A. Kooy 
e.a. (red.), Nederland na 1945. Beschouwingen over ontwikkelingen 
en beleid, 13-39. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1980.

Engelen, D., Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Den 
Haag: sDU, 1995.

Enning, B., De oorlog van Bastiaans. De lsd-behandeling van het 
kampsyndroom. Amsterdam: Augustus, 2009.

Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, 8 delen in 19 boekban-
den. Den Haag: Staatsdrukkerij, 1949-1956.

Erdmann, K.D., Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Inter-



900

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

nationalen Historikerkongresse und des Comité International des 
Sciences Historiques. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987.

Etty, E., Henriette Roland Holst 1869-1952. Liefde is heel het leven niet. 
Amsterdam: Bert Bakker, 1997.

Faassen, S. van (bezorgd), ‘Wat een degradatie, om van een Forum op 
een blad vol wijven terecht te komen!’ Briefwisseling tussen Menno 
ter Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema & Warendorf, 
H. Marsman en S. Vestdijk over de reorganisatie van het letterkun-
dig maandschrift ‘Groot Nederland’ in 1925. Amsterdam: Bas Lub-
berhuizen, 1996.

Faber, Ad W., ‘De nieuwe Stem … Hartekind en zorgenkind van 
Jan Romein’. In B. Hageraats, ‘Geloof niet wat geschiedschrijvers 
zeggen…’ Honderd jaar Jan Romein 1893-1993, 69-86. Amsterdam: 
Stichting Beheer IIsG, 1995.

Fasseur, C., De geest van het Gouvernement, inaugurele rede RUL, 21 
oktober 1977. Leiden: Universitaire Pers, 1977.

Fasseur, C., Wilhelmina. De jonge koningin. Amsterdam: Balans, 
1998.

Fasseur, C., Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas. Amster-
dam: Balans, 2001 

Fasseur, C., Wilhelmina. Sterker door strijd. Amsterdam: Balans, 
2002.

Fasseur, C., Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De 
jaren 1936-1956. Amsterdam: Balans, 2008.

Fasseur, C., Een dame van ijzer. Koningin Wilhelmina en de nationale 
gedachte. Amsterdam: Balans, 2013.

Fennema, M., en J. Rhijnsburger, Dr. Hans Max Hirschfeld. Man 
van het grote geld. Amsterdam: Bert Bakker, 2007.

Ferdinandusse, R., ‘Vrij Nederland in de jaren zestig’, Vrij Nederland, 
6 september 1980.

Fortuin, A., en J. Linders, Bespottelijk maar aangenaam. De biografie 
in Nederland. Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2007.

Frank, A., Het achterhuis: dagboekbrieven 12 juni 1942-1 augustus 
1944. 29ste herziene en uitgebreide druk. Amsterdam: Bert Bak-
ker, 2003.

Friedländer, S., Memory, History and the Extermination of the Jews 
in Europe. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 
1993.



901

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Fühner, H., Nachspiel. Die niederländische Politik und die Verfolgung 
von Kollaborateuren und ns-Verbrechen, 1945-1989. München: 
Waxmann Verlag, 2005.

Galen Last, D. van, ‘Vijftig jaar geschiedschrijving over de Tweede 
Wereldoorlog’. In G. Aalders e.a. (red.), Zesde Jaarboek van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 176-194. Zutphen: Wal-
burg Pers, 1995.

Gans, E., De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische 
studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in 
Nederland. Amsterdam: Vassalluci, 1999.

Gans, E., Jaap en Ischa Meijer, een joodse geschiedenis 1912-1956. Am-
sterdam: Bert Bakker, 2007.

Gans, J., Een onaangepast mens. Amsterdam: Peter van der Velden, 
1981.

Gans, M.H., De Joden in Nederland. Inaugurele rede Cleveringa 
Leerstoel, 26 november 1976. Leiden: Universitaire Pers Leiden, 
1976.

Gans, M.H., Het Nederlandse Jodendom. De sfeer waarin wij leefden. 
Karakter, traditie en sociale omstandigheden van het Nederlandse 
Jodendom voor de Tweede Wereldoorlog. Baarn: Ten Have, 1985.

Gastelaars, M., Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Ne-
derland 1925-1968. Amsterdam: sUa, 1985.

Gent, T. van, Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit, 
september 1939-mei 1940. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 
2009.

Gerbrandy, P.S., Eenige hoofdpunten van het regeeringsbeleid in Lon-
den gedurende de oorlogsjaren 1940-’45. Den Haag: Rijksuitgeverij, 
1946.

Gevers (red.), A., Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-cul-
turele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amster-
dam: Het Spinhuis, 1998.

Geyl, P., ‘De Quay in 1940 en De Quay in 1959’. In P. Geyl, Neder-
landse figuren. Deel 2, 105-120. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 
1960.

Giebels, L.J., Soekarno, Nederlandsch onderdaan. Een biografie, 1901-
1950. Deel 1. Amsterdam: Bert Bakker, 1999.

Giebels, L.J., De Greet Hofmans-affaire. Hoe de Nederlandse monar-



902

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

chie bijna ten onder ging. Amsterdam: Bert Bakker, 2007.
Gijsbers, H., ‘Tussen zwart en wit. Beeldvorming en polarisatie in 

Nederlandse oorlogsfilms’. Masterscriptie UvA, 27 mei 2003 (on-
gepubliceerd).

Ginkel, R. van, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland. 
Amsterdam: Bert Bakker, 2011.

Ginneken, J. van, De uitvinding van het publiek. De opkomst van het 
opinie- en marktonderzoek in Nederland. Amsterdam: Cramwinc-
kel, 1993.

Glas, F.D.G. de, Literatuurverspreiding en sociale klasse. Tilburg: Ka-
tholieke Hogeschool, 1985.

Glas, F.D.G. de, Nieuwe lezers voor het goede boek: de Wereldbiblio-
theek en ‘Ontwikkeling’ / De Arbeiderspers voor 1940. Amsterdam: 
Wereldbibliotheek, 1989.

Goede, P. de, Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en institu-
ties in het Nederlandse omroepbestel 1919-1999. Amsterdam: Cram-
winckel, 1999.

Goedkoop, H., Geluk. Het leven van Herman Heijermans. Amster-
dam: De Arbeiderspers, 1996.

Gosses, F., De beoefening der moderne politieke geschiedenis in de mo-
derne tijd. Openbare les 23 januari 1951. Leiden: Universitaire 
Pers Leiden, 1951.

Graaf, B. de, D.A. Hellema en B. van der Zwan (red.), De Neder-
landse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. Amsterdam: 
Boom, 2003.

Grodzins, M., Americans Betrayed. Politics and the Japanese Evacuati-
on. Chicago: University of Chicago Press, 1949.

Grüter, R., Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich 
Weinreb. Amsterdam: Balans, 1997.

Gruythuysen, M.W.M.M., Nederland vrij. Vrij Nederland 1940-1952. 
De Archieven. Amsterdam: RIOD, 1995.

Gruythuysen, M.W.M.M., In de tussenruimte: het Nederlands Insti-
tuut voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verle-
den. Amsterdam: NIOD, 2009.

Haan, I. de, Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging 
in Nederland 1945-1995. Den Haag: sDU, 1997.

Haasnoot, S., en J. Houwink ten Cate, ‘Loe de Jong: “de oorlog 



903

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

begrijpelijk maken voor iedereen: dat is wat ik wilde”’, Historisch 
Nieuwsblad 10, nr. 1 (februari 2001): 12-19.

Hagen, P., Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010.

Hageraats, B., De stoelendans rond Jan Romein. De perikelen rondom 
de benoeming van dr. J.M. Romein tot hoogleraar geschiedenis aan 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: 1938-1939. Weesp: 
Heureka, 1988.

Hall, G. van, Ervaringen van een Amsterdammer. Amsterdam: Else-
vier, 1976.

Harmsen, G., Nederlands communisme. Gebundelde opstellen. Nijme-
gen: sUN, 1982.

Harryvan, A.G., en J. van der Harst, Max Kohnstamm. Leven en 
werk van een Europeaan. Utrecht: Het Spectrum, 2008.

Hartmans, R., ‘Het fascisme en de vernieuwing van het socialisme. 
De sDaP in de jaren dertig’. Socialisme en democratie 46 (mei 
1989): 170-177.

Hartmans, R., De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars week-
blad. Amsterdam: Mets & Schilt, 2002.

Hartmans, R., ‘Loe de Jong en De Groene Amsterdammer’, De Groe-
ne Amsterdammer, 25 maart 2005.

Hartmans, R., Niet gehinderd door schroomvalligheid. Opkomst en 
bloei van het Historisch Nieuwsblad. Diemen: Veen Magazines, 
2011.

Have, W. ten ‘De geschiedschrijving over crisis en verzuiling’. In 
W.W. Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse his-
toriografie sinds 1945, 256-361. Utrecht: Het Spectrum, 1983.

Have, W. ten, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en con-
frontatie in bezettingstijd 1940-1941. Amsterdam: Prometheus, 
1999.

Havenaar, R., De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van 
Jacques de Kadt. Amsterdam: Van Oorschot, 1990.

Heeren, H.J., Van sociografie tot sociologie. De Amsterdamse soci-
ografische school en haar betekenis voor de Nederlandse sociologie. 
Utrecht: Universiteit Utrecht, 1993. 

Heerikhuizen, B. van, W.A. Bonger, socioloog en socialist. Groningen: 
Wolters Noordhoff-Forsten, 1987.

Heertje, H., De diamantbewerkers van Amsterdam. Amsterdam: 
Centen, 1936.



904

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Heiden, P.B. van der, In de schaduw van de Mammoet. Het onderwijs-
beleid van minister F.J.Th. Rutten (1948-1952). Zutphen: Walburg 
Pers, 2004.

Heijden, C. van der, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereld-
oorlog. Amsterdam: Contact, 2001.

Heijden, C. van der, Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede We-
reldoorlog in Nederland. Amsterdam: Contact, 2011.

Heijden, C. van der, ‘Het verhaal van een zoon. Een ander portret 
van Loe de Jong’, De Groene Amsterdammer, 9 maart 2011.

Hellema, D.A., Neutraliteit & vrijhandel. De geschiedenis van de 
Nederlandse buitenlandse betrekkingen. Utrecht: Het Spectrum, 
2001.

Hellema, D.A., Nederland en de jaren zeventig. Amsterdam: Boom, 
2012.

Hellema, D.A., B. Zeeman en B. van der Zwan (red.), De Neder-
landse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijf-
de Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse 
politiek in de twintigste eeuw. Den Haag: sDU, 1999.

Helvoort, T. van, De knaw tussen wetenschap en politiek. De positie 
van de scheikunde in de Akademie in naoorlogs Nederland. Amster-
dam: kNaW, 2005.

Hemels, J., Van perschef tot overheidsvoorlichting: de grondslagen van 
overheidsvoorlichting. Alpen aan den Rijn: Samson, 1973.

Henderson, G.B., ‘A plea for the study of contemporary history’, 
Part of an address to the West of Scotland Branch of the His-
torical Association (Scotland) reprinted from History, June 1941, 
in G.B. Henderson, M.A., Ph.D, Crimean War Diplomacy and 
Other Historical Essays, 242-248. Glasgow: Jackson, Son & Com-
pany, 1947.

Henkes, B., Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de 
Nederlandse identiteit 1918-1948. Amsterdam: Athenaeum-Polak 
& Van Gennep, 2005.

Henkes, B., ‘Liefde, leugens en egodocumenten. Oral history en de 
veranderende status van ooggetuigenverhalen in de naoorlogse 
historiografie’, Biografie Bulletin 19, nr. 1 (voorjaar 2009): 7-12.

Henrichs, H., Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989.

Herengracht 380. Nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Oor-



905

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

logsdocumentatie. Ter gelegenheid van de ingebruikneming op 22 
september 1997 na de restauratie, renovatie en uitbreiding 1996-1997. 
Den Haag: sDU, 1997.

Hermans, W.F., Onder professoren. Amsterdam: De Bezige Bij, 1975.
Hess, J.C., en F. Wielenga, ‘Veertig jaar na dato: voltooide Neder-

lands-Duitse normalisering?’, Internationale Spectator 39 , nr. 11 
(november 1985): 686-696.

Heuvel, J.H.J. van den, Nationaal of verzuild. De strijd om het Neder-
landse omroepbestel in de periode 1923-1947. Baarn: Ambo, 1976.

Hickethier, K., en P. Hoff, Geschichte des deutschen Fernsehens. Stutt-
gart/Weimar: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1998.

Hirschfeld, G., Bezetting en Collaboratie. Nederland tijdens de oor-
logsjaren 1940-1945. Haarlem: Becht, 1991.

Hirschfeld, H.M., Herinneringen uit de bezettingstijd. Amsterdam: 
Elsevier, 1960.

Hoeven, J. van der, ‘Bronnenstudie met nieuwe bewijzen: De Ne-
derlandse regering in ballingschap wist al heel vroeg van de End-
lösung’, Vrij Nederland, 2 mei 1992.

Hoffenaar, J., ‘”De baby is er!” De Defensienota 1974 en het gevecht 
over de toekomst van de krijgsmacht’. In J. Hoffenaar, J. van 
der Meulen en R. de Winter (red.), Confrontatie en ontspanning. 
Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989, 37-58. 
Den Haag: sDU, 2004.

Hofman, J., en P.M. Denekamp (red.), Ontwapenend. Geschiedenis 
van 25 Jaar psp (1957-1982). Amsterdam: Stichting Wetenschap-
pelijk bureau PsP, 1982.

Hondius, D., Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrij-
ding. Den Haag: sDU, 1990.

Hondius, D., Oorlogslessen. Onderwijs over de oorlog sinds 1945. Am-
sterdam: Bert Bakker, 2010.

Hoogen, Th.J.G. van den, De besluitvorming over de defensiebegro-
ting: systeem en verandering. Een onderzoek naar structuur, ontwik-
keling en poging tot ingrijpende verandering van de besluitvorming 
met betrekking tot de Nederlandse defensiebegroting in de jaren 1951-
1980. Leeuwarden: Eisma, 1987.

Hoogenboezem, J., H.J. Kruls. Een politieke generaal, Amsterdam: 
Boom, 2010.

Houwink ten Cate, J.Th.M., ‘Generaal Winkelman, secretaris-gene-



906

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

raal Hirschfeld en de Duitse bezettingspolitiek in mei-juni 1940’, 
bmgn 105, nr. 2 (1990): 186-230.

Huberts, V.R.A.D., De Amsterdamse venters. Een sociografische mono-
grafie. Amsterdam: Van Campen, 1940.

Hubregtse, S., ‘Uitgeverij De Arbeiderspers, van ontstaan tot en met 
ontzuiling’. In M. Krop, M. Ros, S. Stuivenberg en B. Tromp 
(red.), Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme, 132-
167. Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 
1986.

Huisman, M., Publieke levens: Autobiografieën op de Nederlandse boe-
kenmarkt 1850-1918. Zutphen: Walburg Pers, 2007.

Huussen, A.H., E.H. Kossmann en H. Renner (red.), Historici van 
de twintigste eeuw. Utrecht: Het Spectrum, 1981.

Jansen, C., m.m.v. D. Venema, De Hoge Raad en de Tweede Wereld-
oorlog. Recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1950. Amsterdam: 
Boom, 2011.

Jansen van Galen, J., en H. Spiering, Rare jaren. Nederland en de 
Haagse Post, 1914-1990. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1993.

Janssen, J., en P. Voestermans, Studenten in beweging. Politiek, uni-
versiteit en student. Baarn: Ambo, 1984.

Janssen, J.I.H., Publieke steun voor de Europese Unie; analyse van de 
publieke opinie in 12 lidstaten, 1952-1998. Maastricht: Universiteit 
Maastricht, 2001.

Jawett, G.S., en V. O’Donnel, Propaganda and Persuasions. Londen: 
Sage, 2006.

Jong, A. de, Van de school in de organisatie. Uit het leven van een ar-
beidster. Een woord tot alle arbeidsters werkzaam in het kleedingbe-
drijf en aanverwante vakken. Amsterdam: Bond in de kleeding-in-
dustrie, 1926.

Jong Edz., F. de, Van ruw tot geslepen. De culturele betekenis van de 
aNDb in de geschiedenis van Amsterdam. Herdenkingsrede i.v.m. 
het 60 jarig bestaan van de aNDb op 17 november 1954. Amster-
dam: NVV, 1954.

Jong Edz., F. de, Herinneringen van een rode jongen. Amsterdam: 
Stichting Beheer IIsG, 1989.

Jong Edz., F. de, L. van der Land, en I. Schöffer, Repertorium van de 
sociale wetenschappen. Moderne geschiedenis (1815-heden). Deel 4. 
Amsterdam: Elsevier, 1960.



907

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Jong, J. de, en P. Korzelius, Driekwart eeuw Algemene Woningbouw 
Vereniging Amsterdam. Amsterdam: Algemene Woningbouw Ver-
eniging, 1985.

Jong, S. de, The Excretion of Aneurin in Urine, and Related Problems. 
Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij, 1940.

Joustra, A.J.A.S. en E. van Venetië, Ruud Lubbers. Manager in de 
politiek. Anthos: Baarn 1989.

Kalshoven, F., Over marxistische economie in Nederland, 1883-1939. 
Amsterdam: Thesis Publishers, 1993.

Kamp, J. van de, en P.W. Klein, Het Philips-Kommando in Kamp 
Vught. Amsterdam: Contact, 2003.

Kan, W., en F. Rühl (red.), De dagboeken 1968-1983. De televisietijd. 
Amsterdam: Balans, 1989.

Kansteiner, W., ‘Losing the war, winning the memory of battle, the 
legacy of Nazism, World War II, and the Holocaust in the fede-
ral Republic of Germany’. In R.N. Levow, W. Kansteiner en C. 
Fogu (red.), The Politics of Memory in Postwar Europe, 103-146. 
Durham/Londen: Duke University Press, 2006.

Kansteiner, W., In Pursuit of German Memory: History, Television and 
Politics after Auschwitz. Athens: Ohio University Press, 2006.

Keizer, M. de, Het Parool, 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd. Am-
sterdam: Cramwinckel, 1991.

Keizer (red.), M. de, ’Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht.’ 
Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk. Den Haag: sDU, 1995.

Keizer, M. de, en M. Plomp (red.), Een open zenuw. Hoe wij ons de 
Tweede Wereldoorlog herinneren. Amsterdam: Bert Bakker, 2010.

Keizer, M. de, Frans Goedhart. Journalist en Politicus (1904-1990). Een 
biografie. Amsterdam: Bert Bakker, 2012.

Kemenade, L. van, ‘De Duitse versie van Loe de Jongs succesvolle 
serie De Bezetting: Die Besatzung – Die Niederlande 1940-1945’, 
26 juni 2007. Paper Master RUG-onderzoekcollege 2006-2007. 
Ongepubliceerd.

Kennedy, J.C., Nieuw Babylon in aanbouw, Nederland in de jaren 
zestig. Amsterdam: Boom, 1995.

Kennedy, J.C., en M. Prenger, ‘De jaren zestig in Nederland’, Histo-
risch Nieuwsblad 2, nr. 4 (1993): 28-30.

Kenyon, J., The History Men. The Historical Profession in England 



908

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

since the Renaissance. Londen: Weidenfeld & Nicolson, 1983.
Kersten, A.E., ‘De langste, J.A.M.H. Luns (1952-1971)’. In D.A. Hel-

lema en B. Zeeman (red.), De Nederlandse ministers van Buiten-
landse Zaken in de twintigste eeuw, 211-227. Den Haag: sDU, 1999.

Kersten, A.E., Luns. Een politieke biografie. Amsterdam: Boom, 2010.
Kersten, A.E. (red.), De Londense dagboeken van Jhr. ir. O.C.A. Van 

Lidth de Jeude, 1940-1945. Deel 1 (januari 1940-december 1942) en 
2 (januari 1943-mei 1945). Reeks Rijksgeschiedkundige publicatie-
en. Den Haag: ING, 2001.

Kirkels, C., Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden 
van Gerrit Bolkestein (1871-1956). Amsterdam: Boom, 2008.

Kleffens, E.N. van, The Rape of the Netherlands. Londen: Hodder & 
Stoughton, 1940.

Kleffens, E.N. van, Belevenissen i (1940-1958). Alphen aan den Rijn: 
A.W. Sijthoff, 1980.

Kleffens, E.N. van, Belevenissen ii (1940-1958). Alphen aan den Rijn: 
A.W. Sijthoff, 1983.

Kleijer, H., en G. Tillekens, ‘De spiegel van de moderne romantiek. 
De acceptatie van de televisie in de jaren vijftig en zestig’. In H. 
Kleijer, A. Knotter en F.P.I.M. van Vree (red.), Tekens en teksten. 
Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de 
late middeleeuwen, 144-157. Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 1992.

Klein, G., Over de rooie. Relaas van een manisch-depressief politicus. 
Amsterdam: Balans, 1994.

Klein, P.W., ‘Lou de Jong – of het orakel spreekt.’, Het Parool, 27 
maart 1981.

Klein, P.W., ‘De loze litanieën tegen L. de Jong’, nrc Handelsblad, 
25 april 1992.

Klein, P.W., ‘Louis de Jong, herdenking door P.W. Klein’. In Levens-
berichten en herdenkingen 2007, 32-38. Amsterdam: kNaW, 2007.

Kleine Schaars, E., ‘Schuldig tot het tegendeel bewezen is? De Ne-
derlandse geschiedschrijving over de kwestie oorlogsmisdaden, 
en de kritiek hierop binnen de veteranenorganisaties, 1987-1995’. 
Bachelorscriptie UvA, 28 januari 2009 (ongepubliceerd).

Klemann, H.A.M., Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in 
jaren van oorlog en bezetting. Amsterdam: Boom, 2002

Kleywegt, A., ‘Dr. Loe de Jong gaat in de fout’, Het Parool, 13 maart 
1993.



909

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Klijn, M., De stille slag. Joodse Arnhemmers, 1933-1945. Westervoort: 
Van Gruting, 2003.

Klijnsma, M.H., Om de democratie, De geschiedenis van de Vrijzin-
nig-Democratische Bond, 1901-1946. Amsterdam: Bert Bakker, 
2008.

Klinken, G. van der, Strijdbaar en omstreden. Een biografie van de 
calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen. Amsterdam: 
Boom, 2006.

Klinkenberg, W.G., Prins Bernhard. Een politieke biografie, 1911-1979. 
Amsterdam: Onze Tijd, 1979.

Kloek, E., M. Polak en A. Schmidt (red.), Het Vossius, 1926-2001. De 
geschiedenis van een Amsterdams gymnasium. Een uitgave ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan van het Vossiusgymnasium. Am-
sterdam: Vossius, 2002

Knegtmans, P.J., Socialisme en democratie: de sdap tussen klasse en 
natie, 1929-1939. Amsterdam: Stichting Beheer IIsG, 1989.

Knegtmans, P.J., Een kwetsbaar centrum van de geest. De Universitiet 
van Amsterdam tussen 1935 en 1950. Amsterdam: University Press 
Amsterdam, 1998.

Knegtmans, P.J., Professoren van de stad. Het Athenaeum Illustre en de 
Universitiet van Amsterdam, 1632-1960. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2007.

Knippenberg, H., en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende 
zorg. 75 Jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en Wetenschappen 
1918-1993. Assen: Van Gorcum, 1993.

Knol, I. D., ‘Loe de Jong en zijn defensielezing. Demagogie of goed 
bedoelde waarschuwing?’, 8 juli 2007. Paper Master RUG-onder-
zoek college 2006-2007. Ongepubliceerd.

Knoop, H., De Zaak Menten. Met nieuwe onthullingen over de Vel-
ser-affaire. Amsterdam: Becht, 1977.

Köbben, A., De tijdgeest en andere ongemakken. Amsterdam: Mets & 
Schilt, 2008.

Kolthoff, K., Veilige afstand. De geschiedenis van oorlogsherinnerin-
gen. Amsterdam: Aspekt, 2010.

Kossmann, E.H., ‘Continuïteit en discontinuïteit in de naoorlogse 
geschiedenis van Nederland’, Ons Erfdeel 28, nr. 5 (1985): 659-
668.

Kristel, C.M., “Men kan niet over die massamoord spreken zonder 



910

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

persoonlijk te worden.” Loe de Jong over de teloorgang van het 
Nederlandse Jodendom’, in M. de Keizer (red.), ‘Een dure verlich-
ting en een kostelijk voorrecht.’ Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk, 
85-107. Den Haag: sDU, 1995

Kristel, C.M., Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques 
Presser en Loe de Jong over de Jodenvervolging. Amsterdam: Meu-
lenhoff, 1998.

Kristel, C.M., ‘Nut en Nadeel van geschiedschrijving voor het Rijk’, 
nrc Handelsblad, 6 juli 1991.

Kromhout, B., Brieven aan Loe de Jong. Diemen: Veen Magazines, 
2005.

Kruls, H.J., Generaal in Nederland. Memoires H.J. Kruls. Bussum: 
Fibula-Van Dishoeck, 1975.

Kuiper, A., Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg. 
Amsterdam: Querido, 1997.

Kuppenveld, R. van, Claus, Prins der Nederlanden. De man, zijn 
leven, werk en idealen. Ede: Zomer & Keuning, 1991.

LaCapra, D., Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma. It-
haca: Cornell University Press, 1994.

Lagrou, P., The Legacy of Nazi occupation. Patriotic Memory and Na-
tional Recovery in Western Europe, 1945-1965. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2000.

Lakmaker, J., Voorbij de Blauwbrug. Het verhaal van mijn joodse 
grootvader. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2008.

Langer, W.C., The Mind of Adolf Hitler. Londen: Secker & Warburg, 
1998.

Langeveld, H., ‘De canonisering van het Colijn-beeld, 1930-1960’. 
In D.M. Barnouw e.a. (red.), Tiende Jaarboek van het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 200-217. Zutphen: Walburg 
Pers, 1999.

Lässig, Simone, ‘Introduction: Biography in Modern History – 
Modern Historiography in Biography’. In V.R. Berghahn en S. 
Lässig, Biography between Structure and Agency: Central European 
Lives in International Historiography, 1-25. New York/Londen: 
Berghahn Books, 2008.

Lee, C.A., Het verborgen leven van Otto Frank. De biografie. Amster-
dam: Balans, 2002.



911

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Leeuw, A.J. van der ‘Loe de Jong, het Koninkrijk en het Instituut’, 
in M. de Keizer (red.), ‘Een dure verplichting en een kostelijk voor-
recht’. Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk, 21-58. Den Haag: sDU, 
1995.

Leeuw, S. van der, De man achter het scherm. De televisie van Erik de 
Vries. Amsterdam: Boom, 2008.

Leydesdorff, S., Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat 
van Amsterdam, 1900-1940. Amsterdam: Meulenhoff, 1987.

Leydesdorff, S., De mensen en de woorden. Geschiedenis op basis van 
verhalen. Amsterdam: Meulenhoff, 2004.

Liempt, A. van, ‘Het meisje uit de goederenwagon’, De Tijd, 2 fe-
bruari 1990.

Liempt, A. van, ‘De stille revolutie. Hoe de bundeling van actuali-
teitenrubrieken de kijker nog verslaafder maakte aan nieuw’. In 
J. Bardoel e.a. (red.), Journalistieke cultuur in Nederland, 289-302. 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002.

Liempt, A. van, Het Journaal. 50 jaar achter de schermen van het 
nieuws. Amsterdam: Balans, 2005.

Liempt, A. van, m.m.v. van J.C.H. Blom, De oorlog ( Gebaseerd op de 
gelijknamige televisieserie van de nps) Amsterdam: Balans, 2009.

Ligtenberg, L., en B. Polak, Een geschiedenis van Propria Cures 1890-
1990. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1990.

Lijphart, A., Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse po-
litiek. Derde, geheel herziene druk. Amsterdam: De Bussy, 1979.

Linden, F. van der, Henriëtte Boas, ‘Dat gelamenteer, daar schieten 
de joden toch niets mee op?’, De Tijd, 19 april 1985.

Links, P., ‘Geschiedschrijving in naoorlogs Nederland. Drie ge-
schiedwerken centraal’. Doctoraalscriptie UvA juni 2005 (onge-
publiceerd).

Linthorst H.J., ‘Wat zijt ghij voor een vent?’ Levensherinneringen van 
Mr. J. Linthorst Homan. Assen: Van Gorcum, 1974.

Lipschits, I., Tsedaka. Een halve eeuw Joods maatschappelijk werk in 
Nederland. Zutphen: Walburg Pers, 1997.

Lipschits, I., De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland. Amster-
dam: Mets & Schilt, 2001.

List, G.A. van der, Meer dan een weekblad. De geschiedenis van Else-
vier. Amsterdam: Bert Bakker, 2005.

Luykx, P.M., “De beoefening van de nieuwste geschiedenis in de 



912

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

20ste eeuw”. In P.M. Luykx en N.A. Bootsma (red.), De laat-
ste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw, 9-64. 
Utrecht: Het Spectrum, 1987.

Luykx, P.M., en N.A. Bootsma (red.), De laatste tijd. Geschiedschrij-
ving over Nederland in de 20e eeuw. Utrecht: Het Spectrum, 1987.

Maar, R. van der, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de 
Vietnamoorlog 1965-1973. Amsterdam: Boom, 2007.

Maar, R. van der, en H. Meijer, Herman van Roijen (1905-1991). Een 
diplomaat van klasse. Amsterdam: Boom, 2013.

Maas, R., De oorlog die langer duurde. Een gevangenschap in Rusland 
1945-1949. Amsterdam: Boom, 2007.

Maas, W., Jacques Gans. Biografie. Amsterdam: De Prom, 2002.
Mak, G., ‘Lou de Jong, Vlucht uit IJmuiden. 14 mei 1940’. In Geert 

Mak (red.), Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer 
dan honderd reportages, 261-263. Amsterdam: Prometheus, 2003.

Marlet, G., en S. Slager, ‘Hans Blom, Oorlogshistoricus zonder mo-
reel oordeel’, Trouw, 6 maart 2007.

Mazel, P.E., In naam van het recht... De Hoge Raad en de Tweede We-
reldoorlog, Arnhem: Gouda Quint, 1984.

McCombs, M., ‘The agenda-setting role of the mass media in the 
shaping of public opinion’.  Public Opinion Quarterly 51, nr. 2 
(1987): 166-167.

McCombs, M., Setting the Agenda: the Mass Media and Public Opi-
nion. Cambridge: Polity Press, 2004.

McLaine, I., Ministry of Morale. Homefront Morale and the Ministry 
of Information in World War II. Londen: George Allen & Unwin, 
1979.

McQuail, D., Mass Communication Theory: an Introduction. Lon-
den: Sage, 1987.

Meekren, J. van, Herinneringen en interviews. Baarn: De Prom, 1998.
Meerloo, J.A.M, Een mond vol spijkers. Een psycholoog op het oorlog-

spad. Wageningen: Servire, 1975. 
Meershoek, A.J.J., Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie 

tijdens de bezetting. Amsterdam: Van Gennep, 1999.
Meijer, I., ‘De eigen historie van Loe de Jong’, Haagse Post, 15 de-

cember 1973.
Meijer, I., Brief aan mijn moeder. Den Haag: Bert Bakker, 1974.



913

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Meijer, I., De interviewer. 50 interviews uit 25 jaar interviewen. ‘Psy-
chische factoren’, Vrij Nederland, 8 september 1984; 262-268; ‘De 
optimist’, Vrij Nederland, 15 september 1984; 269-275 en ‘Een po-
ging’, Vrij Nederland, 22 september 1984; 276-282. Amsterdam: 
Prometheus, 1999.

Meijer, J. Het verdwenen ghetto. Wandelingen door de Amsterdamse Jo-
denbuurt. Amsterdam: Joachimsthal, 1948.

Meijer, R., Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekoloni-
satie van Indonesië. Amsterdam: Bert Bakker, 1995.

Melching, W., en M. Stuivenga (red.), Joseph Goebbels, Hitlers spin-
doctor. Een selectie uit de dagboeken 1933-1945. Amsterdam: Bert 
Bakker, 2011.

Melching, W., Hitler. Opkomst en ondergang van een Duits politicus. 
Amsterdam: Bert Bakker, 2013.

Merriënboer, J. van, ‘Paskwil van de zuivering. Het rapport-Van der 
Vaart Smit’, Spiegel Historiael 29 (1994): 15-20.

Merriënboer, J. van, P. Bootsma en P. van Griensven, Van Agt. Tour 
de force. Biografie. Amsterdam: Boom, 2008.

Mesters, B. en M. Prenger, ‘De grote geruststellers, een gesprek met 
Lou de Jong en G.B.J. Hiltermann’, Historisch Nieuwsblad 2, nr. 
6 (1993), 7-9.

Meulen, D. van der en M. Soeting, Hoe schijf ik een biografie?, Ant-
werpen/Amsterdam: Augustus, 2010.

Meulenbelt, J., De Duitse tijd. Vijf jaar vaderlandse geschiedenis. Am-
sterdam: J.H. de Bussy, 1955.

Michman, D., Het liberale Jodendom in Nederland 1929-1943. Am-
sterdam: Van Gennep, 1988.

Mijnhardt, W.W. (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse histori-
ografie sinds 1945. Utrecht: Het Spectrum, 1983.

Moeyes, P., De sterke arm, de zachte hand. Het Nederlandse leger en 
de neutraliteitspolitiek 1839-1939. Amsterdam: De Arbeiderspers, 
2006.

Mooij, A., De strijd om de Februaristaking. Amsterdam: Balans, 
2006.

Moore, B., ‘“Goed en fout” or “grijs verleden”? Competing perspec-
tives on the history of the Netherlands under German occupati-
on 1940-1945.’ Dutch crossing. A Journal of Low Countries Studies 
27, nr. 2 (winter 2003): 155-168.



914

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Moyaert, P., Ethiek en sublimatie. Over de ethiek van de psychoanalyse 
van Jacques Lacan. Nijmegen: sUN, 1994.

Mulder, G., ‘Het Vrij Nederland van Van Randwijk’, Vrij Nederland, 
6 september 1980.

Mulder, G., Wim van Norden. Portret van een courantier. Amster-
dam: Meulenhoff, 1997.

Mulder, G., H. Arlman en U. den Tex, De val van de Rode Burcht. 
Opkomst en ondergang van een krantenbedrijf. Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1980.

Mulder, G., en P. Koedijk, H.M. van Randwijk. Een biografie. Am-
sterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1988.

Mulder, G., en P. Koedijk, Léés die krant! Geschiedenis van het naoor-
logse Parool 1945-1970. Amsterdam: Meulenhoff, 1996.

Mulisch, H., Bericht aan de rattenkoning. Amsterdam: De Bezige 
Bij, 1967.

Murray, B.A., en Ch.J. Wickham, Framing the Past: the Historiograp-
hy of German Cinema and Television. Carbondale/Edwardsville: 
Southern Illinois University Press, 1992.

Occupation, collaboration and resistance in Dutch film. Uitgegeven ter 
begeleiding van het internationale colloquium gedurende de Ne-
derlandse Filmdagen in Utrecht, 21-24 september 1986.

Olink, H. (red.), Wat was de vrede mooi toen het nog oorlog was. Ge-
sprekken over de wederopbouw. Den Haag: BZZTôH, 1990.

Olink, H., De koeriers van Moskou. Over communisten, spionnen en 
saboteurs tijdens de Koude Oorlog. Amsterdam: Aksant, 2002.

Olink, H., A. den Doolaard. Zwerver, schrijver, journalist. Amster-
dam: Atlas, 2011.

Oltmans, W.L., Prins Claus (1965-1985). Een reportage. Baarn: In den 
Toren, 1984.

Ommeren, A. van, en A. Scherphuis, ‘Die man had moeten blijven 
leven’. Gerrit Jan van der Veen en het verzet. Amsterdam: Sijthoff, 
1988.

Oppenheim-Spangenberg, M., Over zij en ik. Amsterdam: De Geus, 
2013.

Osch, H. van, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minis-
ter-president, Amsterdam: Boom, 2007.

Ottens, E., Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin 



915

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

wordt te groot. 75 jaar sociale woningbouw in Amsterdam. Amster-
dam Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 1985.

Ottens, E., ‘75 jaar volkshuisvesting in Amsterdam’. Ons Amsterdam 
42. Vervolgserie in september 1990, november 1990 en januari 
1991.

Ottens, E., Moeilijke haring moet ook worden gevangen. Een halve 
eeuw volkshuisvesting in Amsterdam gezien door de ogen van Jan de 
Jong. Amsterdam: aWV, 1993.

Otto, A., Het ruisen van de tijd. Over de theoretische geschiedenis van 
Jan Romein. Amsterdam: Stichting Beheer IIsG, 1998.

Paans, B., Arie Kleywegt,‘Wat mij nu weer is overkomen …’. Hilver-
sum: VPRO, 1983.

Paape, A.H., ‘Veertig jaar Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie’. In D.M. Barnouw, M. de Keizer en G. van der Stroom 
(red.), 1940-1945: Onverwerkt verleden? Lezingen van het symposi-
um georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 
7 en 8 mei 1985,  9-22. Utrecht: hEs, 1985.

Paape, A.H., ‘Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in de 
jaren tachtig’. In Jaarboek voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie, 231-247. Zutphen: Walburg Pers, 1989.

Paape, A.H., G. van der Stroom en D.M. Barnouw, De dagboeken 
van Anne Frank. Amsterdam: Bert Bakker, 1986.

Palm, J.T.E.M., ‘Jan Rogier: een portret. Een verkennende studie 
over leven en werk van journalist en libertair socialist Jan Rogier’. 
Doctoraalscriptie UU, augustus 1992 (ongepubliceerd).

Palm, J.T.E.M., ‘Vrij Nederland in de jaren zeventig’, Historisch 
Nieuwsblad 4, nr. 9 (september 1995): 18-23.

Pam, Max, De onderzoekers van de oorlog. Het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie en het werk van Dr. L. de Jong. Den Haag: 
sDU, 1989.

Pauw, J.L. van der, Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: 
Boom, 2006.

Peereboom, K., ‘Deze taak is een positieve manier om je verdriet te 
verwerken’, Het Parool, 23 maart 1974.

Peeters, F., Gezworen vrienden. Het geheime bondgenootschap tussen 
Nederland en Israël, Amsterdam: Veen, 1997.

Piersma, H., De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Neder-



916

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

landse gevangenschap 1945-1989. Amsterdam: Balans, 2004.
Piersma, H., Op oorlogspad. Jaap le Poole, verzetsman voor het leven. 

Amsterdam: Boom, 2006.
Piersma, H., Bevochten recht. Politieke besluitvorming rond de wetten 

voor oorlogsslachtoffers. Amsterdam: Boom, 2010.
Plantinga, S., ‘Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging 

(CabR) bij het Nationaal Archief in Nederland: bewaring, ont-
sluiting en raadpleging’. In Berichtenblad van het soma (Stu-
die-en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maat-
schappij), zomer 2003.

Poelje, G.A. van, Sexaginta anni. Een mensenleven in openbare dienst. 
Alphen aan den Rijn: Samsom, 1961.

Pollmann, T., Mussert & Co, De nsb-Leider en zijn vertrouwelingen. 
Amsterdam: Boom, 2012.

Posthumus Meyjes, H.C., De Enquêtecommissie is van oordeel ... Een 
samenvatting van het parlementaire onderzoek naar het regeringsbe-
leid in de oorlogsjaren. Arnhem: Van Loghem Slaterus / Amster-
dam: J.M. Meulenhoff, 1958.

Prenger, M., ‘Rode balletjes en cinéma vérité. De VaRa, de PvdA en 
de nieuws- en actualiteitenprogramma’s in de jaren vijftig en zes-
tig’. In H. Kleijer, A. Knotter en F.P.I.M. van Vree (red.), Tekens 
en teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderin-
gen vanaf de late middeleeuwen, 158-173. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 1992.

Princen, F.J.J., ‘Regering en Rijksinstituut gedurende de affaires 
Aantjes en Luns’. Werkgroepscriptie Rijkuniversiteit Leiden, 
1986 (ongepubliceerd).

Princen, F.J.J., ‘Registreren en analyseren. De eerste tien jaren van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie’. Doctoraalscrip-
tie geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, juni 1987 (ongepubli-
ceerd).

Presser, J., Historia Hodierna. Inaugurele rede buitengewoon hoog-
leraar Moderne Geschiedenis UvA, 2 oktober 1950. Leiden: Brill, 
1950.

Presser, J., Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederland-
se Jodendom 1940-1945, 2 delen. Den Haag: Staatsdrukkerij, 1965.

Puchinger, G., ‘De Jong’s epos over de bezettingstijd’. In G. Puchin-
ger (red.), Ontmoetingen met historici, 155-172. Zutphen: Terra, 
1979.



917

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Putten, L.P. van, ‘Comité Geschiedkundig Eerherstel versus De 
Staat der Nederlanden. Een verloren zaak?’ MO-B-scriptie, Ho-
geschool Rotterdam en Omstreken, 1991 (ongepubliceerd).

Rappard, L.R.J. van, Hoe was het ook weer? Burgemeesters voor, tijdens 
en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog. Meppel: Boom, 1979.

Reijt, M. van de, Zestig jaar herrie om twee minuten stilte. Hoe wij 
steeds meer doden gingen herdenken. Amsterdam: Bert Bakker, 
2010.

Renders, H., De zeven hoofdzonden van de biografie: over biografen, 
historici en journalisten. Inaugurele rede RUG. Amsterdam: Bert 
Bakker, 2008.

Renders, H., en B. de Haan (red.), Theoretical Discussions of Bio-
graphy. Approaches from History, Microhistory, and Life Writing. 
Lewiston/Queenston/Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013.

Rep, J., Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland, 1942-1944. 
Van Holkema & Warendorf, Bussum 1978.

Righart, H., De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatie-
conflict. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995.

Righart, H. De wereldwijde jaren zestig. Groot-Brittannië, Nederland, 
de Verenigde Staten. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2004.

Rijsinge, F. van, Het Kersten Spiel. Het omstreden netwerk van de mas-
seur van Himmler. Amsterdam: Boom, 2006.

Rikhof, F., ‘Jan Karel van der Haagen’. In G. Aalders e.a. (red.) Ne-
gende Jaarboek van het Rijkksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 
Zutphen: Walburg Pers, 1998.

Roegholt, R.F., Ben Sijes. Een biografie. Den Haag: sDU, 1988.
Roegholt, R., ‘De laatste school van Nico Lansdorp: het Vossius 

gymnasium’, Amstelodamum 82 (1995): 117-125.
Roest, F., en J. Scheren, Oorlog in de stad. Amsterdam 1939-1941. Am-

sterdam: Van Gennep, 1998.
Rogier, J., De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Nijme-

gen: sUN, 1979.
Rogier, J., Een zondagskind in de politieke en andere christenen. Op-

stellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals. 
Nijmegen: sUN, 1980.

Roland Holst, A., Uitersten, Den Haag: Bert Bakker/Daamen, maart 
1967. 



918

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Romijn, P., Snel, streng en rechtvaardig. De afrekening met de ‘foute’ 
Nederlanders. Amsterdam: Contact, 1989.

Romijn, P., Boosaardig bestuur. Inaugurele rede UvA, 21 november 
2002. Amsterdam: Vossiuspers/UvA, 2003.

Romijn, P., Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse be-
zetting. Amsterdam: Balans, 2006.

Romein-Verschoor, A., Omzien in verwondering. Deel 1 en 2. Am-
sterdam: De Arbeiderspers, 1970.

Rood, L., ‘De waarheid voor alles’, de Volkskrant, 29 december 1990.
Rooy, P. de, De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Neder-

land. Een essay en een beeldverhaal. Nijmegen: sUN, 1995.
Rooy, P. de, ‘Oprichters en leermeesters’. In J. Goudsblom, P. de 

Rooy en J. Wieten (red.), In de Zevende. De eerste lichting hoogle-
raren aan de Politiek-Sociale Faculteit in Amsterdam, 109-117. Am-
sterdam: Spinhuis, 1998.

Rosendaal, J.G.M.M., Nijmegen ’44. Verwoesting, verdriet en verwer-
king. Nijmegen: Van Tilt, 2009.

Rossem, M. van, Drie oorlogen. Een kleine geschiedenis van de 20e 
eeuw. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2007.

Rubinstein, R., Over Israël. Amsterdam: Augustus, 2005.
Runia, E., Waterloo Verdun Auschwitz. De liquidatie van het verleden. 

Amsterdam: Meulenhoff, 1999.
Runia, E., ‘Forget about it: “parallel processing” in the Srebrenica 

Report’. History and Theory 42, nr. 3 (oktober 2004): 295-320.
Rüter, C.F., Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogs-

misdrijven tegen de menselijkheid. Amsterdam: Amsterdam Uni-
versity Press, 1973.

Sajet, B., Een leven lang Ben Sajet. Verteld aan Hans Fels. Baarn: To-
renboeken, 1977.

Sanders, P., Het Nationaal Steun Fonds en de financiering van het ver-
zet 1941-1945. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1960.

Santing, C., H. te Velde en M. Wilke (red.), Machtige lichamen. Het 
vingertje van Luns en andere politieke wapens. Amsterdam: We-
reldbibliotheek, 2005.

Scagliola, S., Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in 
Indonesië en hun verwerking. Amsterdam: Balans, 2002.

Schaap, J. Het recht om te waarschuwen. Over de Radio Oranje-toe-



919

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

spraken van koningin Wilhelmina. Amsterdam: Anthos, 2007.
Schave Klein, B., Not all Twins are Alike, Psychological Profiles of 

Twinship. Westport: Praeger, 2003.
Schelvis, J., Vernietigingskamp Sobibor. Amsterdam: De Bataafsche 

Leeuw, 1993.
Schippers, J.L., Zwart en Nationaal Front. Latijns georiënteerd 

rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946). Amsterdam: Stich-
ting Beheer IIsG, 1986.

Schöffer, I., Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der 
Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie. Arn-
hem: Van Loghum Slaterus, 1956.

Schöffer, I., ‘Weinreb, een affaire van lange duur’, TvG 92 (1982): 
196-224. 

Schöffer, I., ‘Pieter Geyl. De vreemde wegen van de roem’. In I. 
Schöffer (red.), Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vader-
landse geschiedenis, 237-241. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 
1987.

Schöffer, I, ‘Je moet ook een beetje durven. Ivo Schöffer over zich-
zelf, de oorlog en de geschiedenis’, Leidsche Historische Studiën 8, 
Leiden, 2002.

Scholten, P., H. van der Bijl en J.C. Westermann (red.), Geschiedenis 
van het Amsterdamsch studentenleven 1632-1932. Amsterdam: In-
ternational Antiquariaat, 1932.

Schorr, D.L., Clearing the Air. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 
1977.

Schorr, D.L., Staying Tuned: a Life in Journalism. Washington: 
Washington Square Press, 2002.

Schram, D.H., en C. Geljon (red.), Overal sporen. De verwerking van 
de Tweede Wereldoorlog in literatuur en kunst. Amsterdam: VU Uit-
geverij, 1990.

Schreurs, W., Geschiedenis van de reclame in Nederland. Een overzicht 
van de reclame in Nederland van 1870 tot nu. Utrecht: Het Spec-
trum, 2001.

Schrevel, M., ‘Als socialist, niet als Israëliet. De sDaP en het “joodse 
vraagstuk”’, De Gids 156 (1993): 501-510.

Schrijvers, P., Rome, Athene, Jeruzalem. Leven en werk van Prof. dr. 
David Cohen. Groningen: Historische Uitgeverij, 2000.

Schuursma, R.L., Jaren van opgang. Nederland 1900-1930. Amster-
dam: Balans, 2000.



920

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Schuursma, R.L., Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit 1919-1940. 
Utrecht: Matrijs, 2005.

Schuyt, K., Het spoor terug. J.B. Charles/W.H. Nagel. Amsterdam: 
Balans, 2010.

Sielcken, R.-J., ‘Een juridisch onderzoek naar het functioneren van 
de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Scriptie UvA mei 1983 (ongepubliceerd).

Sijes, B., De razzia van Rotterdam, 10-11 november 1944. Den Haag: 
Martinus Nijhoff, 1951.

Sijes, B., De februaristaking. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
Sijes, B., Enkele marxistische opvattingen betreffende de verovering 

van de politieke macht van de laatste zeventig jaar. Inaugurele rede 
Cleveringa-leerstoel RUL, 26 november 1970. Assen: Van Gor-
cum, 1970.

Sijes, B., Ik vergat nog iets te vertellen. Amsterdam: Becht, 1978.
Sinke, O., ‘Radio Oranje’. Doctoraalscriptie UvA, 2004 (ongepu-

bliceerd).
Sinke, O., Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio 

Oranje. Amsterdam: Augustus, 2009.
Sluyser, M., Hier is de vara; 25 jaar democratisch-socialisme in de om-

roep. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1950.
Sluyser, M., Hun lach klinkt van zo ver... Amsterdam: Het Parool, 

1959.
Sluyser, M., Er groeit gras in de Weesperstraat. Amsterdam: Het Pa-

rool, 1962.
Sluyser, M.,  daar zaten wij. Impressies over Londen ’40-’ 45. Amster-

dam: Kosmos, 1965.
Sluyser, M., De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat. Amsterdam: 

Kosmos, 1970.
Smit, J., Een bijzonder herenhuis aan de bocht. Amsterdam: Rijksin-

stituut voor Oorlogsdocumentatie, 1983.
Smits, B.J., ‘Er moet iets af, en er moet iets bij. Taak van het Ko-

ninklijk Instituut voor de Tropen en de antropologische afdeling 
in koloniaal en postkoloniaal tijdvak (1910-1964)’. Doctoraals-
criptie RUG, augustus 1986 (ongepubliceerd).

Smits, B.J., ‘Zwijgen en spreken in de affaire Aantjes’, Tijdschrift 
voor Mediageschiedenis 10, nr. 2 (2007): 65-89.

Smits, B.J., ‘Broer, bibliotheek, buurman, affaire’, de Volkskrant, 29 
december 2007.



921

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Smits, B.J., ‘Opgejaagd door de furiën der historie. Het vluchtver-
haal van Loe de Jong’, De Groene Amsterdammer, 6 mei 2010.

Smits, B.J., ‘“Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt” – Ver-
zetsliteratuur van Loe de Jong in de Tweede Wereldoorlog’, Tijd-
schrift voor Biografie 1, nr. 3 (najaar 2012): 32-41.

Snel, J.D., ‘De grijze massa was goed’, Trouw, 30 april 2011.
Soetendorp, R.B., Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Ara-

bisch-Israëlisch conflict 1947-1977. Amsterdam: Krips Repro, 1982.
Soetenhorst, R., en I. Rümke, ‘Mijn publiek bestond eigenlijk uit 

één persoon, dat ben ik. De getemde emoties van Dr. L. de Jong’, 
nrc Handelsblad, 14 mei 1983.

Soeting, M., ‘De losse eindjes van het leven. Douwe Draaisma over 
biografie en geheugen’, Biografie Bulletin (najaar 2008): 74-77.

Somer, J.M., ‘Zij sprongen in de nacht’. De Nederlandse inlichtingen-
dienst te Londen in de jaren 1943-1945. Assen: Van Gorcum, 1950.

Somers, E., Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van 
David Cohen (1941-1943). Zutphen: Walburg Pers, 2010. 

Sötemann, A.L., Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij. Amster-
dam: Querido, 1990.

Spigt, P., Het ontstaan van de autobiografie in Nederland. Amsterdam: 
G.A. van Oorschot, 1985.

Staveren, M. van, ‘Moraliteit, sekse en de Natie. Een geschiedenis 
van het Monument op de Dam en de oorlogsherinnering, 1945-
1969’, in Sekse en Oorlog. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 15, 94-
116. Amsterdam: Stichting Beheer IIsG, 1995.

Steen, M. van der, Drift en Koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker 
(1908-2004). Amsterdam: Bert Bakker, 2011.

Steen, P. van der, Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971. Amster-
dam: Balans, 2004.

Stoutenbeek, J., en P. Vigeveno, Joods Nederland. Een cultuurhistori-
sche gids. Amsterdam: Querido, 1989.

Stroeken, H., Freud in Nederland. Een eeuw psychoanalyse. Amster-
dam: Boom, 2000.

Stufkens, A. e.a. (red.),  Andere kamers in het huis van Freud. Vijf-
tig jaar Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Amsterdam: 
Boom, 1997.

Swaan, A. de, Rede uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking 
van de Gouden Ganzenveer op donderdag 22 december 1988, 



922

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 1-13 (ongepubli-
ceerd).

Swaan, A. de, ‘Over de sociogenese van de psychoanalytische set-
ting’. De Gids 140, nr. 4-5 (1997): 297-321.

Swaan, A. de, ‘S. Kleerekoper: econonoom, zionist, socialist’. In J. 
Goudsblom, P. de Rooy en J. Wieten (red.), In de zevende. De 
eerste lichting hoogleraren aan de Politiek-Sociale Faculteit in Am-
sterdam, 109-117. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998.

Tielhof, M. van, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van abn 
amro tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsher-
stel. Amsterdam: Contact, 2005.

Thijn, Ed. van, Dagboek van een onderhandelaar. 25 mei-11 november 
1977. Amsterdam: Van Gennep, 1978.

Tijn, J. van, ‘Ischa Meijer. Een ongebreidelde nieuwsgierigheid’, Vrij 
Nederland, 18 februari 1995.

Tijn, Th. van, ‘De aNDb: het succes en zijn verklaring’, bmgn 88, nr. 
3 (1973): 403-418.

Tijn, Th. van, ‘Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel en 
-nijverheid, 1845-1879, Deel I’, TvG 87 (1974): 16-69.

Tijn, Th. van, ‘Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel en 
-nijverheid, 1845-1897, deel II’, TvG 87 (1974): 60-201.

Tijn, Th. van, “Koude oorlog in de PvdA. Het Sociaal-Democra-
tisch Centrum 1955-1959”. In B.W. Schaper en J.T.J. van den 
Berg (red.) Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal-de-
mocratie in Nederland, 69-77. Amsterdam: Bert Bakker, 1982.

Tollebeek, J., ‘De zuigkracht van het medium, historici als televisie-
deskundigen’. In F. van Lunteren, B. Theunissen en R. Vermij, 
De opmars van deskundigen. Souffleurs van de samenleving, 177-
191. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002.

Traa, M., De Russen komen! Nederland in de Koude Oorlog. Amster-
dam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009.

Trienekens, G., Voedsel en honger in oorlogstijd. Misleiding, mythe en 
werkelijkheid. Utrecht: Kosmos Z&K, 1995.

Udink, B. (red.), Wilhelmina. Een portret in herinneringen. Amster-
dam: Meulenhoff, 1998.



923

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Vaart Smit, H.W. van der, Wetenschappelijke kritiek 1 op het Geschied-
werk van prof. dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: De Pauw, 1975.

Vaart Smit, H.W. van der, Kampstoestanden 1944/’45-1948. Rapport 
en noodzakelijke aanvulling op het Geschiedwerk van L. de Jong. 
Amsterdam: De Pauw, 1976.

Veen, S. van der, Brill. 325 jaar uitgeven voor de wetenschap. Leiden: 
Brill, 2008.

Veer, P. van ’t, ‘Thuis met L. de Jong’. In P. van ’t Veer (red.), De 
strijdlustige amateur, 56-69. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1973.

Vegt, J. van der, J. Roland Holst. Biografie. Baarn: De Prom, 2000.
Veld, N.K.C.A. in ’t, De ss en Nederland. Documenten uit SS-Ar-

chieven 1935-1945. Twee delen. Den Haag: sDU; Martinus Nijhoff, 
1976.

Velde, C.A. van der, De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, 
zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Amsterdam: Algemeenen 
Nederlandschen Diamantbewerkersbond, 1925.

Verduin, J.H., ‘De pyrrusoverwinning van dr. L. de Jong of het grote 
gelijk van mr. A.E.M. Ribberink’. Masterscriptie UvA mei 2006 
(ongepubliceerd).

Verhey, E., ‘Goed en fout na de oorlog, het gevecht om de joodse 
pleegkinderen’, Vrij Nederland, 6 oktober 1990.

Verhey, E., Om het joodse kind. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 
1991.

Verhey, E., Kind van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oor-
logswezen 1944-2004. Amsterdam: De Bezige Bij, 2005.

Verkijk, D., Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog. Am-
sterdam: De Arbeiderspers, 1974.

Verkijk, D., Van pantservuist tot pantservest. Zestig jaar (on)journalis-
tieke ervaringen. Nieuwegein: Aspekt, 1997.

Verkijk, D., Die slappe Nederlanders – of viel het toch wel mee in 1940-
1945? Soesterberg: Aspekt, 2001.

Vermaas, R., Willem Aantjes. Amsterdam: Bert Bakker, 1977.
Vingerling, H., en C.C. Schouten, Democratisch Socialisten ’70. Ne-

venstroom in sociaaldemocratie. Rotterdam: EUR, 2003.
Visser, A., ‘Waarom nu pas? De neven van historicus Loe de Jong 

over hun verzwegen oorlogsgeschiedenis’. nrc Handelsblad, 7 
mei 2005.



924

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Vliegende Hollander, De (22 mei 1943-10 mei 1945). Integrale heruit-
gave van de 130 nummers van het boven Nederland door de ge-
allieerden uitgeworpen nieuws- en propagandablaadje (fotografi-
sche herdruk). Met een voorwoord van de voormalige redacteur 
dr. L. de Jong, uitgegeven op initiatief van Jacob Zwaan (RIOD). 
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn en Alphen aan den Rijn: 
Repro Holland, 1976.

Voerman, G., De vrijzinnig-democratische traditie. vdb tussen soci-
alisme en liberalisme Amsterdam. Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting, 1991.

Vos, C., ‘Een onverschillige geschiedenis? De betekenis van de 
VPRO-documentaire Vastberaden, soepel en met mate voor de Ne-
derlandse audiovisuele geschiedschrijving.’ In Jaarboek Mediage-
schiedenis 5, 227-260. Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 
1993.

Vos, C., Televisie en bezetting. Een onderzoek naar de documentaire 
verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hilversum: 
Verloren, 1995.

Vos, C., ‘Breaking the mirror: Dutch television and the history of 
the Second World War’. In G.R. Edgerton en P.C. Rollins (red.), 
Television Histories, Shaping Collective Memory in the Media Age, 
123-142. Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, 
2001.

Vos, C., ‘Van propagandist naar makelaar. De uitvinding van de Ne-
derlandse televisiejournalistiek’. In J. Bardoel e.a. (red.), Journa-
listieke cultuur in Nederland, Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2002.

Vree, F.P.I.M. van, De Nederlandse pers en Duitsland, 1930-1939. Gro-
ningen: Historische Uitgeverij, 1989.

Vree, F.P.I.M. van, ‘Massacultuur en media’. In H. Wijfjes (red.), 
Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij 
1919-1994, 4-39. Zwolle: Waanders, 1994.

Vree, F.P.I.M. van, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beel-
den, geschiedenis. Groningen: Historische Uitgeverij, 1995.

Vree, F.P.I.M. van, ‘De Overval’. In M. de Keizer en M. Plomp 
(red.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herin-
neren, 445-454. Amsterdam: Bert Bakker, 2010.

Vree, F.P.I.M. van, en R. van der Laarse, De dynamiek van de herin-
nering, Amsterdam: Bert Bakker, 2009.



925

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Vries , Joh. de (red.), Ondernemende geschiedenis: 22 opstellen geschre-
ven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de Vereni-
ging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Den Haag: 
Nijhoff, 1977.

Vries, L. de, en J. de Groot, De Wervelwind. De Vliegende Hollander 
en andere uit de lucht verspreide vlugschriften. Een fascinerende se-
lectie uit de oorlogsjaren 1940-1945. Laren N.H.: Skarabee, 1974.

Vries, T. de, Complexe consensus. Amerikaanse en Nederlandse intel-
lectuelen in debat over politiek en cultuur, 1945-1960. Hilversum: 
Verloren, 1996.

Vriesland, V.E. van, Herinneringen. Verteld aan Alfred Kossmann. 
Amsterdam: Querido, 1969.

Vroom, M.G., Schrik, angst en vrees. Een psychiatrische en phaeno-
menologische studie naar aanleiding van vliegtuigbombardementen. 
Tweede druk (eerste druk 1942). Amsterdam: De Boer, 1946.

Vuijsje, I., Tegen beter weten in. Zelfbedrog en ontkenning in de Ne-
derlandse geschiedschrijving over de Jodenvervolging. Amsterdam: 
Augustus, 2006.

Vuijsje, M., Ons kamp. Een min of meer joodse geschiedenis. Amster-
dam: Atlas, 2012.

Waals, H.G. van der, ‘Algemene neurosenleer’. In J.J.G. Prick en 
H.G. van der Waals (red.), Nederlands handboek der psychiatrie, 
21-153. Deel 2, De Neurosen. Arnhem: Van Loghum Slaterus, 
1963.

Wagenaar, A., Settela. Het meisje heeft haar naam terug. Amsterdam: 
Arbeiderspers, 1995.

Wagenaar, M., De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken 
en openbaren. De rol van de Rijksvoorlichtingsdienst tussen 1945 en 
1994. Den Haag: Sdu, 1997.

Warmbrunn, W., De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. 
Amsterdam: Becht, 1964.

Weenink, W.H., Johan Willem Beyen, 1897-1976. Bankier van de we-
reld. Bouwer van Europa. Amsterdam: Prometheus, 2005.

Westenbrink, H.G.K., ‘Biochemistry’. In H.G.K. Westenbrink 
(red.), Chemistry in Wartime in the Netherlands. A Review of the 
Scientific Work done by Dutch Chemists in het Years 1940-1945. Am-
sterdam: Dr. B. Centen, 1947.



926

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Westerloo, E. van, Prins Claus 1926-2002. Omstreden, verguisd, ge-
liefd, betreurd. Den Haag: sDU, 2002.

Wiebes, C., en B. Zeeman, ‘Nederlands diplomaat in bange dagen, 
Jan Herman van Roijen (1946)’. In D.A. Hellema, B. Zeeman en 
B. van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenland-
se Zaken in de twintigste eeuw, 211-227. Den Haag: sDU, 1999.

Wielek, H., De oorlog die Hitler won. Amsterdam: Amsterdamsche 
Boek- en Courantmaatschappij, 1947.

Wielenga, F., Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 
1945. Amsterdam: Boom, 1999.

Wiessing, H.P.L., Bewegend portret. Levensherinneringen. Amster-
dam: Moussault’s Uitgeverij, 1960.

Wijfjes, H. (red.), Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium 
en maatschappij 1919-1994. Zwolle: Waanders, 1994.

Wijfjes, H., Journalistiek in Nederland. 1850-2000. Beroep, cultuur en 
organisatie. Amsterdam: Boom, 2002.

Wijfjes, H., vara. Biografie van een omroep. Amsterdam: Boom, 
2009. 

Wijk, J. van der e.a. (red.), Strijdenskracht door wetensmacht. Opstel-
len aangeboden aan S. de Wolff, ter gelegenheid van zijn 60e verjaar-
dag. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1938.

Wijnen, H.A. van, De pers en het geheim van het Noordeinde. Rede 
Erasmus Universiteit Rotterdam,13 februari 1997. Amsterdam: 
Balans, 1997.

Winkel, L.E., De Nederlandse ondergrondse pers 1940-1945. Den 
Haag: Martinus Nijhoff, 1954.

Winkel, L., Toen… 1940-1945. Den Haag: sDU, 1960.
Winter, P.J. van, ‘Zeger Willem Sneller’. In Jaarboek der Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1951-1952, 1-18. Amster-
dam, Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1952.

Winter, P.J. van, ‘Nicolaas Wilhelmus Posthumus’. In Jaarboek der 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1960-1961, 
345-356. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgeefmaatschappij, 
1961.

Withuis, J., Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001). Het 
leven van een verzetsheld, Amsterdam: De Bezige Bij, 2008.

Withuis, J., en A. Mooij (red.), The Politics of War Trauma, the After-
math of World War II in Eleven European Countries. Amsterdam: 
Aksant, 2010.



927

g e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r

Wolf, M., Het geheim van De Telegraaf. Amsterdam: Boom, 2009.
Wolff, S. de, Van eerstelingen tot late oogst. Amsterdam: De Arbei-

derspers, 1948.
Wolff, S. de, Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven. 

Bussum: g.u., 1954.
Wolters, J., Dossier Nordpol, het Englandspiel onder de loep. Amster-

dam: Boom, 2003.

Zee, H. van der, In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 
1940-1945. Amsterdam: De Bezige Bij, 2005.

Zee, N. van der, Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biogra-
fie. Amsterdam: Balans, 1988.

Zee, R. van der, ‘Het verhaal van Ebbe Rost van Tonningen’, nrc 
Handelsblad, 2 juni 2007.

Ziegler, Ph., London at War, 1939-1945. Londen: Sinclair-Stevenson, 
1995.

Zijl, A. van der, Bernhard. Een verborgen geschiedenis. Amsterdam: 
Querido, 2010.

Zuijdam, F.A., Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en 
veiligheid binnen de PvdA in de periode 1958-1977. Amsterdam: 
Aksant, 2002.

Zwaap, R., ‘De oorlog is nooit voorbij’, De Groene Amsterdammer, 9 
september 1998.

Zwan, A. van der, H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht. Biografie. 
Amsterdam: Meulenhoff, 2004.

Zwan, B. van der, A.E. Kersten en T. van Zeeland (red.), Het Lon-
dens Archief. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: Boom, 2003.





929

b I j L a G E  5

W O O R D  Va N  D a N k

Het meest geëigende moment voor doctorandi om hun academische 
vorming met het doctoraat te bekronen, is in de jaren aansluitend op 
het doctoraal. Als die kans zich niet voordoet of wordt misverstaan, 
sluimert zo’n lang gekoesterde wens tot het mogelijk nog verzilverd 
zou kunnen worden na pensionering, als tijd en middelen zijn ge-
spaard. Toen ik halverwege mijn loopbaan opnieuw werd geselec-
teerd als aio (assistent in opleiding), heb ik niet gedraald. Nu mijn 
boek is voltooid, dank ik de velen die me terzijde hebben gestaan.

Mijn beide promotoren kregen veel leeswerk te verstouwen. Van 
Hans Renders leerde ik hoe belangrijk nauwkeurig formuleren is en 
dat onderzoeksvragen vooral helder geformuleerd moeten zijn.

Ik heb ondervonden dat antwoorden zich vormen tijdens het 
onderzoek, maar zich pas aandienen tijdens het schrijven en her-
schrijven. In de sturende hand van Hans Blom merkte ik zijn in-
drukwekkende staat van dienst. Meestentijds op afstand, betrokken 
waar nodig, immer secuur, nuchter en ter zake. Naast jullie wijsheid 
en vakmanschap heb ik mogen profiteren van de expertise van Peter 
Romijn over Loe de Jong en diens onderzoeksterrein.

Lof voor de instanties die deze biografie mogelijk hebben ge-
maakt: de onderzoeksschool ICOG van de RUG, Stichting Democra-
tie en Media, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting 
Harten Fonds. Dat ik na afloop van mijn vierjarige aioschap in de 
stimulerende academische werkomgeving van de RUG het schrijven 
aan de biografie kon voortzetten, is van doorslaggevende betekenis 
geweest. Mineke Bosch van de leerstoelgroep Moderne Geschie-
denis en Maarten Duijvendak van de leerstoelgroep Economische 
en Sociale Geschiedenis hebben mogelijk gemaakt dat ik een breed 
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w o o r d  v a n  d a n k

scala aan Bachelor-colleges heb kunnen doceren. Het was een aan-
gename speling van het lot dat ik de werkkamer heb gedeeld met Gé 
Prince bij wie ik in 1987 was afgestudeerd in koloniale geschiedenis. 
Met opvolger-kamergenoot Tom Schuringa was het een genoegen 
college- en dissertatieperikelen te bespreken.

De relevante onderzoeksresultaten uit het onderzoekcollege 
‘Beeldvorming Loe de Jong’ dat ik in 2007 samen met Hans Renders 
verzorgde, zijn verwerkt. De peer review-sessies met collega’s van het 
Biografie Instituut waarin onderling hoofdstukken werden becom-
mentarieerd, waren leerzaam; gerichte feedback van meelezers is een 
groot goed. De uitwisseling met Onno Sinke over de voortgang van 
onze promotietrajecten was stimulerend. De associatief verlopende 
gesprekken met Herman Langeveld leverden creatieve impulsen aan 
de visie op onze gebiografeerden.

Bronnenonderzoek is een genot. De vakmensen van het NIOD In-
stituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies stonden me 
met raad en daad bij in het archiefonderzoek. Als associated resear-
cher werd ik geholpen als behoorde ik tot de onderzoeksstaf. Het is 
korter de NIOD-telefoonlijst te raadplegen, dan dat ik ieder bij naam 
zou noemen. Bij het Nationaal Archief wees archivaris Sierk Plan-
tinga me op relevante stukken. Peter-Paul de Baar, hoofdredacteur 
van Ons Amsterdam en kenner van Loe’s tante Alida de Jong, maakte 
me op het Stadsarchief wegwijs in de lades met gezinskaarten van 
de voorouders De Jong en Aleng en archivaris Harmen Snel hielp 
me er handschriften te ontcijferen en te interpreteren. Herman van 
Meekren, de zoon van televisiejournalist Jaap van Meekren, gaf inza-
ge in videoregistraties van de televisienieuwsrubrieken die zijn vader 
maakte van De Jongs Koninkrijk-delen. Archivaris Ad van den Berg 
bezorgde me de juiste stukken in het VaRa-archief. Huub Wijfjes en 
promovendus Bas de Jong (geen familie) die dit archief systematisch 
onderzochten, attendeerden me op stukken waarin De Jong voor-
kwam.

De ruim honderdtien mensen die ik heb geïnterviewd, deelden 
hun ervaringen met en inzichten over Loe de Jong. Familieleden 
vertelden herinneringen en achtergronden over hun vader, oom en 
de tweede man van hun moeder en stelden foto’s ter beschikking. 
De gesprekken met uitgever Geert van der Meulen van Boom, die 
sterauteur De Jong van nabij heeft leren kennen toen hij Het Ko-
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ninkrijk bij de Staatsdrukkerij uitgaf, waren een genot van herken-
ning. Redacteurs May Meurs en Laura Weeda hielpen de ruwe versie 
van mijn manuscript te verfijnen tot dit boek.

Het monomane schrijfproces is veeleisend. Opgeven stond niet 
in mijn woordenboek, maar zonder de betrokkenheid en morele 
steun van dierbare vrienden en mijn naaste familie was het me niet 
gelukt deze tocht, die achtenhalf jaar heeft geduurd, te voltooien. 
Lida Stefanski was een lichtbaken bij het bespreken van concept-
teksten op een vertrouwd adres. Lyseth Belt bood een luisterend 
oor, waardoor passages beter en korter werden. Heidi Disler lever-
de scherpe professionele tekstkritiek. Dankzij Patrice Nieuwenhuijs 
lukte het beter me te bevrijden van overdaad en overlast. Sinds Ad 
Geerdink en ik paranimfen mochten zijn bij de promotie van Hans 
Meijer in 1992, is een jaarlijkse tradities van wandelweekenden ont-
staan. Als we de paden op en de lanen uitliepen, boden mijn wan-
delkamaraden stevig tegenspel als Loe de Jong de revue passeerde, 
terwijl onze tred lichtvoetig bleef. Hans’ vakkundige kritiek op mijn 
conceptteksten had een heilzame uitwerking. Betere paranimfen 
kan ik me niet wensen.

Het was goed toeven bij mijn broer Bastiaan en schoonzus Mar-
tijn Hell in Amsterdam als ik archiefwerk had verricht. De interesse 
van mijn broer Maarten over de voortgang van mijn boek was hart-
verwarmend. Mijn zus Karien was steeds enthousiast over mijn le-
vensproject en mijn zwager Pieter Veraart verrichte knap werk door, 
samen met Kees Kort, de website www.biografieloedejong.nl te bou-
wen, waarin dit boek wordt aangekondigd. Mijn vader Henk Smits 
zou trots zijn geweest dat ik promoveer in de aula waar hij dat deed 
op 6 juni 1970. Van mijn moeder Aleid Broekhuis ontving ik de 
onvoorwaardelijke liefde dat ik kan zijn wie ik ben. Ileen en Jochem 
voelde en wist ik voortdurend in mijn nabijheid. Jullie levenslust is 
mijn rustpunt. Bovenal aan jullie, mijn allerliefste kinderen, draag 
ik dit boek op.
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O V E R  D E  a U t E U R

Boudewijn Smits (Hollandia, voormalig Nederlands Nieuw-Gui-
nea, 1960) studeerde cum laude af in de Economische en Sociale 
Geschiedenis (1979-1987) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 
Tevens behaalde hij een Master of Arts (Ma) in Area Studies (1986-
1987) aan de University of London. 
 Na een traineetraject bij een trainingsbureau werd hij oplei-
dingsconsulent en gaf hij trainingen in projectmatig werken, 
commerciële en managementvaardigheden. Daarna werkte hij bij 
Elsevier Science in Amsterdam als opleidingsmanager en later als pu-
blishing editor bij het fonds Economics. In 1999 werd Smits uitgever 
Hoger Onderwijs voor het fonds Economie, Management & Orga-
nisatie bij Wolters-Noordhoff in Groningen. Vier jaar later werd hij 
portfoliomanager in General Management, Business Development 
en Human Resource Management bij aOG School of Management 
dat namens de RUG flexibele academische Masterstudies aanbiedt 
voor ‘reflective practitioners’.
 In 2005 begon hij zijn onderzoek voor de biografie van Loe de 
Jong bij het Biografie Instituut van de RUG waar hij na beëindiging 
van zijn aanstelling als aio (assistent in opleiding) politieke, cultuur- 
en niet-westerse geschiedenis doceert (b.j.smits@rug.nl). Smits pu-
bliceerde artikelen over keerpunten in het leven van Loe de Jong en 
over de affaire-Aantjes.
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 1 Ernst H. Kossmann, ‘Continuïteit en discontinuïteit in de 
naoorlogse geschiedenis van Nederland’, Ons Erfdeel 28, nr. 5 
(1985): 659-668, aldaar 660.

 2 Een ander monumentaal werk is A study of History (Oxford 
1934-1961) van de Britse historicus Arnold Toynbee dat in to-
taal 12 delen omvat en meer dan 7000 bladzijden telt.

 3 De Jongs oeuvre telt bij benadering 46.500 bladzijden. Zijn 
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sterdammer (februari 1937-mei 1940), circa 8000 blz.; Radio 
Oranje (juli 1940-augustus 1945), inclusief de geallieerde 
strooibladen De Wervelwind en De Vliegende Hollander en 
vanaf de bevrijding, Herrijzend Nederland, circa 10.000 blz.; 
zijn verzetstitel Holland fights the Nazis (1940): 138 blz. en de 
vierdelige reeks Je maintiendrai (1940-1944) exclusief bijlagen: 
1447 blz.; 21 jaar buitenlandrubriek Vrij Nederland (van 1949 
tot 1969): 5000 blz. en zijn filmscenario De overval (december 
1962): 157 blz. 

   De Jongs (populair)wetenschappelijk werk: 18.171 blz. Spe-
cificatie: Hedendaags Marxisme (1937): 79 blz.; dissertatie De 
Duitse Vijfde Colonne (1953): 483 blz.; De Bezetting (6 mei 
1960-4 mei 1965;): 805 blz.; papers, toespraken en losse arti-
kelen: circa 200 blz.; 12 delen Koninkrijk (1969-1988, popu-
laire uitgave): 16.604 blz.; De Bezetting na 50 jaar (december 
1989-mei 1990): 543 blz. 
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   De Jongs zakelijke rapporten: 2450 blz. Specificatie: Kwar-
taalverslagen (1955-1988): 1800 blz. en RiOD-rapporten: circa 
650 blz. 

   De Jongs autobiografisch werk: 554 blz. Specificatie: Op-
krabbelen (1990): 94 blz., Herinneringen i (1993): 224 blz. en 
Herinneringen ii (1996): 236 blz.

 4 Hans Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie. Over 
biografen, historici en journalisten, inaugurale rede 2008 (Am-
sterdam 2008), 7. Hans Renders, ‘De biografische methode’, 
in Gerrit Voerman en Dirk Jan Wolffram (red.), Kossmann 
Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek (Gro-
ningen 2006), 39-42. Hans Renders, ‘The biographical me-
thod’, in Hans Renders en Binne de Haan (red.), Theoreti-
cal discussions of biography (Lewiston/Queenston/Lampeter 
2013), 335-342.

 5 De Jong, Koninkrijk, deel 12, 2 en 1123.
 6 Radioprogramma Tempo doeloe, 11 juni 1988, interview Henk 

van Stripriaan met Loe de Jong.
 7 Een tiental hoofdstukken vormen samen een monografie van 

Het Koninkrijk (1969-1988): 10, 11 (§ 1 en 2), 18, 19, 20, 21 (§ 
3 en 4), 22, 26 (§ 1-3), 27, 28, 29 (§ 5) en 30 (§ 3). De hoofd-
stukken 12, 13 (§ 1 en 2) en 14 kunnen worden gelezen als een 
monografie van De Bezetting (1960-1965). 

 8 ‘Louis de Jong, herdenking door P.W. Klein’, Levensberich-
ten en herdenkingen 2007 (Amsterdam: KNaW, 2007), 32-38, 
aldaar 32.

 9 De Jong, Herinneringen i (Den Haag 1993), 219. 
 10 Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, ‘“De gevaarlijkste 

aller bronnen.” Egodocumenten: nieuwe wegen en perspec-
tieven’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1, 
nr. 4 (2004): 3-22, aldaar 56 en 9. Zie voor een recente be-
spreking van het genre autobiografie in Nederland: Marijke 
Huisman, Publieke levens: autobiografieën op de Nederlandse 
boekenmarkt 1850-1918 (Zutphen 2008), 17-22. 

 11 De Jong, Herinneringen ii (Den Haag 1996), 10 en 57.
 12 Bas Kromhout, Brieven aan Loe de Jong (Diemen 2005), 7. 

De correspondentie van De Jong met zijn lezers (zijn fan-
mail) bevat vele duizenden brieven en is gearchiveerd op het 
NiOD in 75 dozen. 
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Loe de Jong
1914-2005

Historian with a mission

Dr. L. de Jong wrote his 13-parts series The Kingdom of the Nether-
lands in the Second Word War (1969-1988; further referred to as The 
Kingdom) which consists of 27 volumes and 16.8000 pages. Presum-
ably this is the most extensive scientific work ever written by a single 
person about such a short period of time in a small country. Thanks 
to this unsurpassed historiographical achievement, he became the 
most remarkable, most productive and best financially rewarded 
historian of the second half of the twentieth century in the Nether-
lands. Loe de Jong, as no other, did influence the imaging of his con-
temporaries concerning the German occupation. The fundamental 
criticism of peers was that his moralizing good-evil perspective over 
emphasized the supposed perception of the general public at the ex-
pense of objective historiography. De Jong himself never perceived 
this contradiction as such. He practiced the genre of national histo-
riography by advocating the high moral principles of democracy and 
patriotism which were the subject of the struggle for freedom.

Louis de Jong was born on 14 April 1914 in Amsterdam as the 
eldest of a identical twins. Loe en his brother Sally grew up in a 
atheistic, socialistic, Jewish assimilated environment in which the 
membership the Social Democratic Labour Party (sDaP) was self-ev-
ident. Their ancestors were Ashkenazi migrants whose offspring had 
lived in the Amsterdam Jewish quarter during at least two centuries. 
Their fathers eldest sister, Alida de Jong, became the first female la-
bourer Member of Parliament for the Dutch socialist party in 1931. 
Their father Godfried emerged from poverty thanks the Diamond 
Workers Association (aNDb) which provided his training as a dia-
mond cutter. After the First World War he opened a dairy shop in a 
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newly constructed labourer’s quarter on the river Amstel. This fami-
ly business turned out to be a well frequented local shop which took 
them through the economic crisis. This enabled the highly intelli-
gent twins to frequent the grammar school. Their sister Jeannette 
was born when the boys were sixteen. 

Thanks to their excellent final and their aunt Alida’s mediation 
the brothers obtained a stipend that enabled them to study histo-
ry and medicine at the University of Amsterdam. Loe delved into 
Marxist history. By the end of his studies he published Contempo-
rary Marxism as an introductory booklet for the educated labourer. 
He propagated the moderate socialism according to the reformed 
sDaP-programme which was launched that same year. By then he 
also distanced himself from the Zionistic ideas which he had studied 
under the wings of the charismatic Jewish political scientist Sam de 
Wolff. He intended to abandon his Jewish background. He did not 
sense implicit anti-Semitism in the Netherlands as a serious soci-
etal threat. De Jong’s first employment was with the left wing lib-
eral journal De Groene Amsterdammer at which he specialized as a 
commentator on global politics. He was well established when he 
married Liesbeth Cost Budde on 6 September 1939, one week after 
the outbreak of World War Two.

From the very moment the German army invaded the Nether-
lands in May 1940, De Jong was convinced that he would be im-
prisoned because of his antifascist journalism and his Jewish back-
ground. He and his wife fled to England. Since then his life and 
work have been branded by the history of the occupation. Thanks to 
his journalistic talents and experience he acquired a job as presenter 
with the Dutch radio broadcast in exile. He gained national recog-
nition as anchor man of Radio Orange in the Netherlands. Simul-
taneously he wrote his 4-volume propaganda series Je Maintiendrai, 
the first chronicle of the occupied mother country. In the summer 
of 1943 the Red Cross informed him that his parents and sister had 
been deported. He learned that his twin brother Sally and sister in 
law Liesbeth van Male had managed to flee with unknown destina-
tion. On his return in the Netherlands he learned that his family was 
killed. Sally did survive Auschwitz as a doctor, but lost his life short-
ly before the liberation. De Jong’s circle of friends partly survived; it 
soon became clear that they were estranged politically and socially. 
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The De Jong family settled down in Amstelveen. In London 
Joost (1940) and Thijs (1943) had been born, and their third son 
Roel (1946) and daughter Annette (1948) followed. De Jong became 
Chef de Bureau at the recently founded National Institute of War 
Documentation (NiWD). In those pioneering years valuable official 
archives were acquired under his supervision. In 1948 he started to 
reshape his organisation into a scientific research institute. In Jan-
uary De Jong appeared for the first time on camera in the national 
cinema (Polygoon) News as an expert who watched over all research 
concerning 1940-’45 war history. As such he became a national ce-
lebrity. He managed to have the institute’s publication scheme ac-
knowledged in April; this would determine the war historiography 
of the Netherlands for the two decades to come. In the summer of 
that same year he knocked the ministry’s plans to close the Institute 
for economic reasons. De Jong acquired support from within alter-
native political circles. The Institute became temporarily financed 
by the National Resistance Fund (Nsf) which would be dismantled.

 As a journalist De Jong protested publically against the colonial 
warfare in Indonesia; he abandoned the socialist party after the First 
Military Raid of July 1947. The socialist broadcast company (VaRa) 
reproached him for this lack of loyalty and deprived him of his 
weekly column on foreign policy. Due to this incident the national 
intelligence services (bVD) suspected him of communist sympathies, 
but soon concluded that De Jong expressed moderate socialist ideas 
only. He continued his foreign policy column for two decades with 
the former resistance journal Vrij Nederland [The Free Netherlands], 
and became a pioneer presenter of the upcoming television medium 
in 1950-’51. From 1958 up to 1969 he operated as a freelance foreign 
politics expert with the socialist and national broadcast companies 
for which he delivered nearly 200 programmes.

De Jong was completely preoccupied with his work; at home he 
was so taciturn that his wife insisted that he undergo psychoanal-
ysis treatment. If not, she would divorce him. The insights gained 
during his two and a half years of therapy, De Jong experienced as a 
turning point in his life. His sorrow concerning the death of his twin 
brother, sister and parents was partially admitted and finally accept-
ed. Only now he could admit to feelings of jealousy concerning Sally 
which he had developed since his childhood and had penetrated his 
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current behaviour. He also acknowledged his ambition for a doctor-
ate degree on a Second World War topic. In the consulting room he 
learned to handle his emotions rationally, although his competitive 
neurosis did not diminish nor did he become more approachable. In 
November 1953 he earned his decree cum laude. 

The set task to write the Concise History of the occupation peri-
od became the pinnacle of his new career; he had already drafted this 
project already in 1949. He actively set out to acquire this mandate. 
In the summer of 1951 this strategic project had initially been award-
ed against De Jong’s wish to four authors who had not made any 
progress at all. After this PhD defence he started lobbying to transfer 
the task to his scientific staff at the Institute. During the follow-
ing seven months he developed the ambition to write this concise 
work single-handedly. As a result of his strategies the board of War 
Documentation awarded him the assignment in August 1954. De 
Jong combined three functions: manager, secretary of the board and 
exclusive author. For this reason the minister of Education validated 
the appointment of which De Jong himself drew up the official con-
tract. In the wake of this ministerial approval, dated April 1955, De 
Jong turned his research on the suffering and struggle of the Dutch 
people into his public mission.

Between April 1955 and January 1967 De Jong carried out his re-
search and he further developed his institute into a scientific centre. 
In September 1950 he had organized the first international confer-
ence on the Second World War. In the Fifties and Sixties De Jong 
was the authority on Dutch war history in the international confer-
ence circuit. He was one of the select few who finally succeeded in 
founding the International Committee for the history of the Second 
World War, as a permanent section of the International Committee 
of Historical Sciences (iCHs), in August 1970. In the Sixties he had 
already established a connection with the World Congresses of Jew-
ish Studies, and maintained a close relationship with the Holocaust 
commemoration and research centre Yad Vashem in Jerusalem on 
behalf of the NiWD. In 1963 he was admitted to the Royal Dutch 
Academy of Science (KNaW). In 1967 he received an extraordinary 
professorship in Rotterdam, an appointment that fulfilled his de-
mand that he could spent virtually all his time on the Kingdom. 

De Jong never was a public intellectual who commented on all 
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sorts of topics in current affairs. In the Fifties and Sixties he partic-
ipated in the public debate only on two topics: The Second World 
War and foreign politics. In his journalistic work he propagated a 
rigid Atlanticism which remained mainstream in Dutch Cold War 
rhetoric up to 1965. Through the innovative television documentary 
The Occupation he reached the zenith of national fame. His Grand 
Narrative about the suppression and resistance had a large impact, 
that made a major breakthrough at the time. The format of a cere-
monial broadcast enchanted the audience. However, the 21 episodes, 
which were broadcasted once per three months in order to cover a 
five year commemoration period, started to raise irritations halfway 
the series. During the last two episodes the series’ success was un-
dermined by an upcoming generation of left wing journalists. Their 
confronting questions could be seen as an early specimen of the no-
tion ‘accommodation’ which became crucial in the field during the 
Eighties.

De Jong had reached the limits of the acceptable in propagating 
patriotic citizenship among his readers instead of sharing scientific 
insights. He therefore enriched the contradiction oppression-resist-
ance by introducing collaboration as a third central theme. This en-
abled him to write and judge reflectively and judge with nuances. 
Thus, he succeeded in retrieving the audience’s attention and could 
continue to disseminate his vision widely. The Occupation can also 
be seen as an exercise in finding adequate composition for his sci-
entific Magnus Opus. It prepared him mentally for the time he was 
going to be sitting at his desk during the extensively productive peri-
od of two decades to come.

De Jong felt that the completion of this major work was the rai-
son of existence of his institute. As sole author (since 1954), Director 
(formally promoted in 1960), Secretary of the Board (since 1945), 
and professor (since 1967) he constructed a powerful position that 
enabled him to establish the terms for his research, the contents, the 
size, and the publication frequency of his series. However, his om-
nipotent command of this project should not be seen as an attempt 
to monopolize the representation of the Dutch war period, as has 
often been falsely claimed. 

After the enthusiastic reception of his first two volumes of The 
Kingdom, De Jong decided to quit his column on Foreign Policy in 
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Vrij Nederland in February 1969. He left almost unnoticed in the 
wake of Mathieu Smedts’ departure – the main editor who gave up 
his position after strong opposition from the leftist team of journal-
ists he supervised. In the highly polarized debate about the Vietnam 
War, De Jong was perceived as part of the conservative camp. In 
the heat of the debate his opponents failed to notice that his prin-
cipal support for the Americans gradually transformed into his (still 
very loyal) stand that the usa had unfortunately failed to protect 
South-Vietnam from the curse of communism. Meanwhile, De 
Jong prolonged his popularity as a television host. He represented 
the dominant pro-Israel stance in public opinion while commenting 
on the Six-Day War of early June 1967.

A brain stroke that left no traces made him decide to follow his 
doctor’s advice and end his television work in late 1969. The King-
dom became his exclusive platform to disseminate his vision on the 
occupation era in the media. Apart from this, he mobilized public 
support for the safety of Israel. Halfway the Seventies, it was not 
widely known that De Jong was in fact losing his grip on the strate-
gic policy of his institute; he belonged to a minority that persisted 
on the NiWD’s dissolution after the completion of his series. 

Thanks to his crafty promotion campaigns, De Jong achieved 
full media coverage each year. His renowned press conferences were 
frequented by some 70 or 80 journalists who eagerly recorded his 
quotes on essential content. Each volume became a best-seller and as 
a series The Kingdom was a long seller for two decades. It reached a 
turnover of some hundred and fifty million guilders. The more than 
2.7 million copies sold generated a honorarium of some 1.7 million 
guilders for the author. De Jong ignored the criticism of his series 
and systematically avoided all serious debate with his peers on his 
methodology. His public appearances exclusively aimed at strength-
ening his image as a conscientious expert. He used rhetoric to un-
derline his views on the occupation years. He acquired a modern 
imago by means of his sublimation thesis: his life’s work was the 
result of a basically impossible attempt to come to grips the eradica-
tion of his family. This insight was an outcome of his psychoanalyses 
treatment in the early Fifties, but it remains unclear whether he was 
actually still convinced of this quite mystical part of Freudian theo-
ry. At the same time he was suffering of survival guilt and ongoing 
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feelings of jealousy towards his long deceased twin brother, but he 
never commented on these issues.

The triumvirate of the NiWD board was formally responsible for 
the editorial procedures, and advised the minister about publication 
of the final manuscript. The Free Presbyterian board member T.P. 
van der Kooy had fundamental criticism against the way De Jong 
depicted Secretary-General Max Hirschfeld who had, according to 
the author, stepped out of line by collaborating with the German 
occupier. Van der Kooy stepped down silently from the Board in 
March 1972, thus evading the moment he would have to turn down 
the final manuscript. From then on the Board limited its quality 
assurance to a formal guarantee that the ‘general picture’ was per-
ceived as ‘right’ and that there was a ‘balance in the approach’. The 
ministerial approval did not entail an approval of the contents, al-
though The Kingdom was awarded such an official status in the eyes 
of the lay audience. In reality, however, this was never the case. Min-
isterial approval only meant that the scientific edition was awarded 
state funding during the publication process, and it guaranteed gov-
ernmental support for the author, if he were to get involved in any 
legal cases related to controversial parts in his book. De Jong often 
ignored constructive criticism from the editorial committee, even if 
that had improved his manuscript. In addition, political as well as 
judicial pressure was also put on De Jong from outside the formal 
procedures, in an attempt to alter his questionable interpretations 
and firm views. However, the author never made any concessions.

De Jong did not amend his opinion that the Board of the Dutch 
Union (de Nederlandse Unie), a nationalistic movement in the 
first 17 months of the German occupation years had collaborated 
on some topics with the Nazi rulers. He was convinced that there 
had been ‘good’ members and ‘wrong’ leaders. He also refused to 
integrate the criticism of these former leaders and their political as-
sociates. Their critical remarks were destined for the final Volume 
14, that was planned as anthology of the main criticism on his work. 
His ideas on the principle of integration, his aspiration to stimu-
late and recover a harmonious relationship between the non-Jew-
ish and Jewish Dutch people, date back to his war years in Lon-
don. He practiced these in Je Maintiendrai; they also seems to have 
influenced his inaugural speech of 1967, when he argued that the 
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prosecution of Jews in the occupied Netherlands had never reached 
public awareness. If there had been any emerging consciousness 
about its cruel nature, this would have been banned immediately by 
a sense of mental resistance. 

Recent historic research based on diaries has indeed confirmed 
that there was very little knowledge among ordinary Dutchmen 
about the systematic annihilation of the Jewish people. In line with 
this, the criticism on De Jong’s not-wishing-to-know thesis (which he 
reemphasised in his Kingdom) was always turned down categorically 
by the author. In hindsight, this attitude illustrates his not-knowing 
thesis. It can be argued that De Jong used this approach of internal 
resistance as a style instrument in an attempt to convince his audi-
ence on his point. 

De Jong was frequently involved when individuals with a suspi-
cious war past, collaborators or war criminals, came into the news 
and had to be officially screened. He did research on the war past 
of prince Claus in 1965, the German officer Arnold Schnez in 1967, 
and the Dutch Chief-General Ben Hasselman in 1976. These affairs 
were concluded in due time, since research that met the scientific 
standards was not required. In the time-consuming, thoroughly re-
searched report on the Jewish fraud Friedrich Weinreb, De Jong was 
not involved in research, but only in the acquiring and coordinating 
process. A few months after the Weinreb report was delivered, De 
Jong proposed to have the research on war criminal Pieter Menten 
carried out in the same way. However, the then minister of Justice, 
Dries van Agt, did not appreciate De Jong’s demand that he should 
be allowed to report publicly on the progress of the research on his 
personal terms. Van Agt finally awarded the task to professor Ivo 
Schöffer.

Up to then politicians had always acted as commissioners in 
these projects. This was not the case in November 1978 when De 
Jong himself initiated an explorative screening of the Christen Dem-
ocratic Party (CDa) leader Willem Aantjes who was vaguely suspect-
ed of having sympathized with the Dutch Fascist Party (Nsb) during 
the war. When he traced a document stating that Aantjes had signed 
with the ss in 1944 to escape his Arbeitseinsatz position in Germany, 
De Jong informed Prime Minister Van Agt immediately. During a 
press conference, De Jong emotionally revealed the news. The public 
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opinion was upset and Aantjes had to step down from his political 
functions instantly. The government was held formally responsible 
for this political affair since De Jong had acted as a civil servant. Six 
months later, De Jong’s self-willed performance and a few of his pre-
mature conclusions were rectified by two parliamentarian research 
committees. De Jong had undoubtedly suffered reputation damage, 
but as a government official he was not to be blamed formally. 

When in March 1979 another rumour suggested that the NaTO- 
Secretary-General Luns had been a National Socialistic Party (Nsb) 
member, De Jong as Director of the NiWD had to investigate the 
case. The minister of Education Arie Pais forbade him to comment 
publically on his findings. De Jong no longer felt the urgency to 
make a moral statement; he sanctioned Luns’s thin lie that his broth-
er had enrolled his as an Nsb-member without his consent, and did 
not carry out any further screening. 

In April 1979 De Jong retired and planned to devote his time 
on finishing The Kingdom, which by now had been completed for 
fifty percent. Nine months later his wife Liesbeth deceased; they had 
been married for forty years. Soon after Loe met Riel van Duren. 
She had survived Auschwitz just like De Jong’s twin brother Sally 
had done, something that most probably influenced the latter’s 
choice for her as his new life partner, but the always taciturn De 
Jong never commented on this.

De Jong excelled as a skilful political historian in his analysis of 
the Dutch government in exile in London in part 9 that appeared 
in October 1979. The press attendance focussed on the vivid scan-
dal of prince Henry’s bastard son. There is no hard evidence that 
this one boy and his mother really had existed, although the prince 
did beget two illegitimate sons elsewhere. Nobody understood why 
De Jong had based his revelations on the biased testimony of queen 
Wilhelmina’s widely criticised adjutant, François van ’t Sant, De 
Jong’s meagre sources met with harsh opposition as being scientif-
ically inadequate, not only during the editorial procedure, but also 
after publication. Prime Minister Van Agt, who was constitutionally 
responsible for the communication about the Royal Family, antici-
pated this by distancing himself from this controversial section pub-
licly. De Jong persevered in his opinion that his reconstruction was 
the best possible explanation. He might have received details by the 



1310

e n g l i s h  s u m m e r y

princess Wilhelmina in 1956, but this speculative assumption cannot 
be proven.

The last part of De Jong’s series in the Netherlands Indies met 
with the criticism that he had sketched the colonial era and the de-
colonization process of the Dutch Indies too narrowly; he was ac-
cused of taking the perspective of the Indonesian struggle for inde-
pendence. De Jong acknowledged that his partisan good-evil scheme 
was less apt in this field. When his section on war crimes leaked 
before publication, he came up with a fully revised version in which 
he now spoke of so-called excesses. War crimes had been committed 
indeed, he persisted, but these had not been assessed adequately yet 
due to lack of extensive research. 

In April 1988 De Jong completed his series as planned. He was 
paid tribute to. Colleagues praised his impressive historiographical 
achievements, but concluded he had produced a fixed, subjective, 
historical image. De Jong was full of new plans. In the autumn of 
1988 he accepted the prestigious Erasmus guest chair at Harvard 
University, Massachussets. By the end of 1989 he launched the re-
make of his television documentary The Occupation after 50 Years in 
the Netherlands. The design was strongly renovated and its contents 
were brought up to date according to The Kingdom. Nevertheless, he 
only pleased his loyal audience of contemporaries. He was not able 
to present his own documentary due to a brain injury in July 1989. 
Subsequently he withdrew from public life. Although he recovered 
quite well, his aphasia remained a handicap. His last three laborious-
ly written autobiographical works – Recovering and his two-volume 
Memories – evoked negative criticism. The grieving process after his 
beloved Riel passed away in May 2004 took its toll. Loe de Jong 
never conquered his impotence to express openly emotions. On 15 
March 2005 he passed away, aged 90.

Translation in cooperation with Heidi Disler
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jongste broer van Liesbeth Cost Budde. Gesprek maandag 31 okto-
ber 2005 te Hattem.

Mw. M. (Mieke) van Dalen, uitgever sDu. Gesprek maandag 10 
oktober 2005 te Den Haag.

Dhr. D. (Dick) T. Dalmolen, oud-chef Nieuwsdienst Nieuwsblad 
van het Noorden. Telefoongesprek maandag 26 maart 2007.

Mw. I. (Ina) Damme-Hamerpragt, Vossius-leerlinge 1936-1942 en 
kandidaats-geschiedenisstudente UvA 1942-1943. Gesprek woensdag 
20 september 2006 te Muiderberg.

Dhr. H.J. van Dieren, buurtgenoot Hattem. Gesprek donderdag 
31 augustus 2006.

Dhr. J. (John) Doorn, voormalige conciërge RiOD. Gesprek 
maandag 28 februari 2005 te Amsterdam.

Mw. H. (Henny) Dresden-Konijn, weduwe van Sam Dresden, 
klasgenoot Vossius. Gesprek donderdag 8 december 2005 te Leiden.

Dhr. R. (René) Eljon, scenarioschrijver en acteur van eenakter 10 
van de 100 van Ischa Meijer uit 1995. Gesprek donderdag 5 april 2007 
te Amsterdam.

Prof. (em.) dr. J. (Joop) E. Ellemers, emeritus hoogleraar Sociolo-
gie, RVg. Gesprek vrijdag 4 november en vrijdag 28 november 2008 
te Groningen.

Prof. (em.) mr. dr. C. (Cees) Fasseur, historicus en jurist. Gesprek 
vrijdag 13 februari 2009 te Den Haag.

Dhr. R. (Rinus) Ferdinandusse, oud-hoofdredacteur Vrij Neder-
land. Gesprek maandag 12 november 2007 te Amsterdam.

Dhr. dr. J. (Joel) S. Fishman, voormalig gastonderzoeker RiOD. 
Telefoongesprek dinsdag 25 september 2007.

Dhr. drs. Ed. (Eduard) Groeneveld en mw. mr. Emmy Groene-
veld-Ottow, oud-NiOD-collega’s. Gesprek 8 januari 2007 te Eefde.

Dhr. prof. mr. dr. H. (Herman) R. (Robert) van Gunsteren, 
kandidaat-onderzoeker in de affaire-Menten in december 1978. Te-
lefoongesprek vrijdag 11 mei en gesprek woensdag 23 mei 2007 te 
Groningen.

Mw. L. (Luisa) Guttmann-Roselaar, buurmeisje Loe de Jong aan 
de Amsteldijk 93 en Vossius-leerlinge 1932-1935. Gesprek maandag 
18 juli 2005 te Amsterdam.
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Dhr. B. (Bernard) Hammelburg, presentator. Gesprek dinsdag 8 
januari 2008 te Amsterdam.

Dhr. dr. W. (Wichert) ten Have, directeur CHgs, NiOD. Gesprek 
woensdag 19 september 2007 te Amsterdam.

Dhr. R. (Ruud) Hendriks, journalist Veronica’s Nieuwslijn. Tele-
foongesprek maandag 10 december 2007.

Mw. L. (Lideke) Heuwekemeier, voormalig secretaresse Loe de 
Jong. Gesprek dinsdag 22 maart 2005 en donderdag 28 februari 
2007 te Laren.

Mw. drs. H. (Helma) Hijman-van Hoorn, Vossius-leerlinge 1930-
1937 en kandidaats-geschiedenisstudente aan de Gemeente Univer-
siteit, Amsterdam. Gesprek zondag 11 december 2005 te Doorwerth.

Dhr. H. (Henk) J.A. Hofland, journalist. Gesprek donderdag 20 
maart 2008 te Amsterdam.

Mw. Drs. A. (Anneke) G. Hooymeijer, voormalig redactielid 
Propria Cures. Gesprek dinsdag 7 februari 2006 te Amsterdam.

Dhr. prof. dr. J. (Johannes) Houwink ten Cate, hoogleraar CHgs, 
NiOD. Telefoongesprek donderdag 13 september 2007 en gesprek 
donderdag 27 september 2007 te Amsterdam.

Dhr. mr. A. (Abel) de Jong, eerste zoon van Sally de Jong. Ge-
sprek maandag 18 juli 2005 te Gorichem.

Dhr. mr. D. (Daan) de Jong, tweede zoon van Sally de Jong. Ge-
sprek woensdag 28 september 2005 te Amsterdam en woensdag 25 
augustus 2010 te Amsterdam.

Dhr. drs. J. (Joost) de Jong, eerste zoon van Loe de Jong. Gesprek 
dinsdag 19 april 2005 en donderdag 4 mei 2006 te Amsterdam.

Dhr. R. (Roel) de Jong, derde zoon van Loe de Jong, en Lieneke 
Leeman. Gesprek dinsdag 27 september 2005 te Amsterdam.

Dhr. ig. T. (Thijs) de Jong, tweede zoon van Loe de Jong, en Mar-
got de Jong. Gesprek zaterdag 8 oktober 2005 te Utrecht.

Prof. (em.) dr. A. (Albert) Kersten, historicus. Telefoongesprek 
vrijdag 23 oktober 2009.

Mw. M. (Monique) van Kessel, secretaresse van Loe de Jong van 
1982 tot 2005. Gesprek dinsdag 29 januari 2008 te Amsterdam.

Prof. (em.) dr. P. (Peter) W. Klein, bestuurslid RiOD. Telefoonge-
sprek vrijdag 12 januari 2007 en gesprek zaterdag 26 januari 2007.
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Mw. drs. A. (Annemarie) Kloosterman, oud-archiefmedewerker 
RiOD. Gesprek donderdag 3 november 2005.

Dhr. drs. M. (Max) Kohnstamm, studiegenoot geschiedenis Ge-
meente Universiteit (1933-1938). Gesprek donderdag 10 november 
2005 te Houyet, België.

Dhr. T.H. (Theo) Koopman, oud-algemeen redacteur Nieuws-
blad van het Noorden. Telefoongesprek dinsdag 27 maart 2007.

Dhr. dr. R. (Ruud) Koster en mw. drs. T. (Thea) Koster-Sanders, 
overburen van Riel van Duren. Gesprek woensdag 15 februari 2006 
te Amsterdam.

Dhr. drs. J. (Jan) L. van de Lande, zenuwarts. Gesprek woensdag 
15 maart 2006, woensdag 30 augustus 2006 en woensdag 23 februari 
2011 te Bloemendaal.

Dhr. drs. E. Lankhout, oud-huisarts Riel van Duren. Telefoonge-
sprek donderdag 16 februari 2006.

Mw. M.S.H.S. (Lies) van der Leeuw-Herwijer, weduwe Hans 
van der Leeuw. Gesprek woensdag 9 januari 2007.

Dhr. T. (Thomas) Lepeltak, oud-journalist van De Telegraaf. Tele-
foongesprek donderdag 22 maart 2007.

Dhr. drs. A. (Ad) van Liempt, journalist, schrijver, programma-
maker, o.a. regisseur van tweede editie De Bezetting. Gesprek vrijdag 
20 juli 2007 te Hilversum.

Prof. (em.) dr. I. (Ies) Lipschits, historicus. Gesprek donderdag 
14 februari 2008 te Groningen.

Mw. T. (Toos) Lommerse, oud-collega Liesbeth de Jong-Cost 
Budde, MOb-Centrum. Gesprek woensdag 15 februari 2006 te 
Lands meer.

Dhr. R. (Robert) Maas, ex-echtgenoot Jenny Grishaver. Tele-
foongesprek dinsdag 18 mei 2010.

Dhr. M. J. (Johannes) A. Marsman, gepensioneerd ambtenaar 
ministerie van Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen. Telefoonge-
sprek woensdag 17 mei 2006.

Dhr. H. (Herman) van Meekren, zoon van televisiepresentator 
Jaap van Meekren. Gesprek vrijdag 9 november 2007 te Bunne 
(Drenthe).

Mw. H. (Riek) Meijer, RiOD-secretaresse 1946-1958 en 1970 tot 
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1989. Gesprek woensdag 27 februari 2008 te Zaandam.
Mw. E. (Estella) Mendels, buurtgenote Riel van Duren. Tele-

foongesprek dinsdag 25 mei 2010.
Dhr. D. (Dirk) van der Meulen, voormalig redacteur van het 

Nieuwsblad van het Noorden. Telefoongesprek vrijdag 22 juni 2007.
Dhr. drs. G. (Geert) van der Meulen, voormalig sDu-uitgever 

fonds L. de Jong. Gesprek dinsdag 19 juli 2005 te Amsterdam.
Dhr. T. (Tony) van der Meulen, voormalig journalist van Nieuws-

blad van het Noorden. Telefoongesprek vrijdag 1 juni 2007.
Dhr. G. (Gerard) Mulder, oud-journalist van Vrij Nederland. Te-

lefoongesprek vrijdag 16 maart 2007.
Mw. R. (Rosetta) C. Musaph-Andriesse, erevoorzitter (van 1970 

tot 2000 gewoon voorzitter)
Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum. Telefoon-

gesprek maandag 11 april 2006.

Dhr. D. (Dries) Nagelhout, lokale aannemer verbouwing va-
kantiehuisje in Hattem, najaar 1963. Gesprek dinsdag 26 september 
2006 te Hattem.

Mw. A. (Antoinette) Nieuwendijk, oud-collega van Liesbeth de 
Jong-Cost Budde, MOb-Centrum. Gesprek woensdag 15 februari 
2006 te Landsmeer.

Dhr. drs. W. (Wim) van Norden, courantier. Gesprek dinsdag 1 
april en dinsdag 13 mei 2008 te Amsterdam.

Mw. mr. M. (Marjoleine) Oppenheim-Spangenberg, dochter van 
Riel van Duren. Gesprek woensdag 9 november 2005 te Amsterdam.

Dhr. mr. S. (Schelto) Patijn, voormalig voorzitter Bijzondere Ka-
mercommissie Aantjes. Telefoongesprek woensdag 28 maart 2007.

Dhr. drs. S. (Sierk) Plantinga, archivaris Nationaal Archief. Te-
lefoongesprek donderdag 7 september 2006 en maandag 9 februari 
2009. Gesprek dinsdag 28 juli 2009 te Den Haag.

Mw. R. (Ragnhild) Pompe, oud-collega van Liesbeth de Jong-
Cost Budde, MOb-Centrum. Gesprek woensdag 15 februari 2006 te 
Landsmeer.

Mw. B. (Brigitte) Pos-Kray, weduwe van Willy Pos. Gesprek 
woensdag 18 juli 2007.
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J.G. (Koos) Postema, presentator VaRa. Telefoongesprek vrijdag 6 
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Mw. drs. J. (Judith) van Raalte, derde dochter van Annie van 
Raalte-Nunes Nabarro. Gesprek donderdag 29 september 2005 te 
Duivendrecht.

Mw. M. (Matje) van Raalte, eerste dochter van Annie van Raal-
te-Nunes Nabarro. Gesprek dinsdag 19 juli 2005 te Haarlem.

Mw. A. (Annie) van Raalte-Nunes Nabarro, klasvriendin van het 
Vossius. Gesprek woensdag 22 juni 2005 te Amstelveen.

Dhr. mr. A.E.M. Ribberink, voormalig Nationaal Archivaris 
(1969-1988). Gesprek dinsdag 28 juli 2009 te Den Haag.

Dhr. drs. E. (Ebbe) Rost van Tonningen, zoon van M. Rost van 
Tonningen. Gesprek maandag 22 december 2008 te Hollandsche 
Rading.

Dhr. mr. dr. J. (Job) de Ruiter, oud-minister van Justitie. Gesprek 
dinsdag 3 april 2007 te Naarden.

Prof. (em.) mr. C.F. (Frits) Rüter, zoon van prof. dr. A.J.C. Rüter. 
Gesprek maandag 18 mei 2009 te Amsterdam.

Mw. A. (Ageeth) Scherphuis, oud-journalist Vrij Nederland. Ge-
sprek woensdag 14 mei 2008.

Prof. (em.) dr. I. (Ivo) Schöffer, historicus. Gesprek donderdag 2 
april 2009 te Leiden.

Dhr. dr. H. (Hugo) Siegelaar, psychiater. Gesprek dinsdag 6 de-
cember 2005 te Utrecht.

Dhr. ig. S. (Stan) Spangenberg, zoon van Riel van Duren. Ge-
sprek dinsdag 1 november 2005 te Amsterdam.

Mw. W.J. (Willy) Stärcke, jongste zus van Ina Stärcke. Gesprek 
woensdag 7 december 2005 te Amsterdam.

Mw. F. (Froukje) Stil-Stend, achternicht van Loe de Jong. Ge-
sprek donderdag 22 december 2005 te Amstelveen.

Dhr. mr. M. (Max) van der Stoel, voormalig minister van Buiten-
landse Zaken. Telefoongesprek dinsdag 3 maart 2009.

Dhr. drs. G. (Gerrold) van der Stroom, oud-onderzoeksmede-
werker RiOD. Gesprek donderdag 19 juli 2007 te Amsterdam.

Mw. F. (Fien) Stuldreher, echtgenote van NiOD-medewerker 
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Coen Stuldreher. Gesprek dinsdag 13 november 2007 te Amsterdam.
Dhr. prof. dr. A. (Bram) de Swaan, zoon van Meik de Swaan, 

Vossius-vriend Loe de Jong. Telefoongesprek dinsdag 5 juni 2007.
Dhr. P. (Peter) de Swaan, neef van Abraham de Swaan. Telefoon-

gesprek 2 juni 2010.
Mw. A. J. Swart-Bouman, Vossius-leerling 1930-1936. Gesprek 

woensdag 7 december 2005 te Amsterdam.

Dhr. dr. L.M. (Louis) Tas, psychiater. Telefoongesprek dinsdag 13 
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Dhr. drs. Ph. (Philip) van Tijn, broer van journalist Joop van 
Tijn. Gesprek donderdag 20 maart 2008 te Amsterdam.

Dhr. R. (Rolf ) Ütermohlen, RiOD-archiefmedewerker. Gesprek 
maandag 20 maart 2006 te Amsterdam.

Dhr. dr. N. (Nanno) K.C.A. in ’t Veld, voormalig onderzoeksme-
dewerker RiOD. Gesprek donderdag 19 juli 2007 te Amsterdam.
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april 2007 te Amsterdam.

Dhr. H. (Henk) Venhuis, oud-adjunct-hoofdredacteur Nieuws-
blad van het Noorden. Telefoongesprek maandag 26 maart 2007.

Dhr. drs. H. (Hans) van der Voet, voormalig RVD-directeur tij-
dens de affaire-Aantjes. Telefoongesprek vrijdag 1 juni 2007.

Dhr. drs. H. (Hans) de Vries, NiOD-onderzoeksmedewerker. Ge-
sprek maandag 1 december 2008 te Amsterdam.

Prof. (em.) dr. Joh. (Johan) de Vries, historicus. Gesprek woens-
dag 14 november 2007 te Amersfoort.

Dhr. R. (Rob) de Vries, oud-adjunct-redacteur Nieuwsblad van 
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Gesprek dinsdag 14 maart 2006 te Haarlem.
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den. Telefoongesprek maandag 26 maart 2007.
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Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (aiVD), Den Haag, 
https://www.aivd.nl: 

Dossier bVD ‘L. de Jong nr. 5823’ (maart 1948-oktober 1951; per-
soonsdossier definitief afgesloten in 1975). Privéarchief Joost de Jong.

Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, 
Amsterdam, http://www.atria-kennisinstituut.nl: 

Persoonsarchief mw. mr. E.C. (Elisabeth Carolina) van Dorp 
(1872-1945), inv.nrs. 219, 410, 1369.

Erasmus Universiteit Rotterdam (euR), Rotterdam, www.eur.nl:
Archief centrale administratie, persoonsdossier L. de Jong, buitenge-
woon hoogleraar, Faculteit Economie, Nieuwste geschiedenis, sep-
tember 1967-mei 1984.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg), Amster-
dam, http://socialhistory.org:

aRCH01125, Archief PvdA 1946-2002, Commissies en Werkgroe-
pen, Commissie Buitenland, inv.nrs. 1316 (1950-’58), 1317 (1959-’61), 
1318 (1961-’64) en 1319 (1965-’81).

aRCH02551, Archief Het Parool 1940-1998, inv.nrs. 877 en 887.
aRCH00518, Persoonsarchief Frank van der Goes 1887-1939, inv.

nr. 94.
aRCH00771, Persoonsarchief Jan Kuijk 1954-1995, map ‘L. de 

Jong, 1982’.
aRCH02592, Persoonsarchief Wim van Norden 1935-2002, inv.

nrs. 40-42.
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aRCH01200, Persoonsarchief Jan Romein 1871-1965, inv.nrs. 1, 16, 
17, 20, 22, 27, 28, 30, 95 en 309.

aRCH01222, Persoonsarchief Adolf Johann Cord Rüter 1927-1965, 
inv.nrs. 24, 25, 26, 115, 118, 121 en 507.

aRCH01305, Persoonsarchief Benjamin Aäron Sijes 1901-1976, inv.
nrs. 28, 29, 44, 45, 81 en 83.

aRCH02215, Persoonsarchief Archief Mathieu Smedts 1946-1993, 
inv.nrs. 1 en 15.

aRCH02593, Persoonsarchief Chris K. Werkman 1931-1995, inv.nr. 
73.

aRCH01623, Persoonsarchief Willem Frederik Wertheim 1925-
1998, inv.nr. 73.

aRCH01653, Persoonsarchief Sam de Wolff 1900-1960, inv.nr. 3.

Joods Historisch Museum (jHM), bibliotheek, Amsterdam, http://
www.jhm.nl: Brievencollectie jHM museaal infosysteem: 4229, 4521, 
6136, (D)6137, (D)6681, 8001, (D)9990.

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland: www.
joodsmonument.nl 

Knipseldossiers Alida de Jong; Loe de Jong; Jacques Presser; Ben 
Sijes.

Videoband Interview Mw. R. (Riel) van Duren (19 mei 1922-19 
mei 2004), levenspartner Loe de Jong (afgenomen 20 februari 1969 
als onderdeel van het project van de University of Southern Califor-
nia, Survivors of the Shoah Visual History Foundation waarin kam-
poverlevenden hun ervaringen vertellen), http://sfi.usc.edu.

Kadaster, locatie Amsterdam, http://www.kadaster.nl:
Koopakte Grachtenpand Lijnbaansgracht 294 (294huis), 

1017RM te Amsterdam door L. de Jong op 27 januari 1969 ter waar-
de van ƒ 93.000,-.

Kanselarij der Nederlandse Orden, Den Haag, http://www.lintjes.
nl:

Koninklijk Besluit van 13 september 1946, nr. 88, de heer drs. Lou 
de Jong, op voordracht van de minister-president [Dr. L.J.M. Beel] 
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijk Besluit van 5 januari 1979, nr. 46, mevrouw Cathari-
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na Elisabeth de Jong-Cost Budde, op voordracht van minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne [dr. L. Ginjaar] benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijk Besluit van 17 april 1962, nr. 70, de heer Anthonie 
Johannes van der Leeuw, op voordracht van de minister van Finan-
ciën [Dr. J. Zijlsra] en van de minister van Onderwijs, Kultuur en 
Wetenschappen [Mr. J.M.L.Th. Cals], benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijk Besluit van 4 april 1985, nr. 89, de heer A.J. van der 
Leeuw, op voordracht van de minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur [drs. L.C. Brinkman] benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNaW), 
Amsterdam, https://www.knaw.nl:

Persoonsarchief Loe de Jong, map 54, 2588: ‘RiOD, 1969-1998’.

Letterkundig Museum (LM), Den Haag, http://www.letterkundig-
museum.nl: 

Collectie uitgeverij Contact, inv.nrs. 4-12.

Nationaal Archief (Na), Den Haag, http://www.gahetna.nl/collectie:
Toegangsnummer 2.02.05.02, Inventaris Archieven Raad van 

Ministers 1823-1984, inv.nrs.
1161 (MR 27 juli 1972); 1149 en 1162 (MR 3 augustus 1972); 1152 (19 

juni 1972);
1594 en 1645 (MR 23 mei 1975); 2021 (MR 17 december 1976); 2023 

(MR 23
december 1976); 2403 (MR 3 augustus 1978); 2406 (MR 10 novem-

ber 1978).
Toegangsnummer 2.03.01, Kabinet Algemeen Archief Gerbran-

dy, inv.nr. 384, map 10 juni en 29 juni 1943, GB1502/44 Geheim: 
‘Enige opmerkingen over het rapport ‘De ondergang van het Neder-
landsche Jodendom’, 4 blz.; GB/4695/43 Geheim, ‘De ondergang 
van het Nederlandsche Jodendom’ (23 blz.).

Toegangsnummer 2.03.01, Archief Algemene Zaken, Inventaris 
van de archieven van het Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk (aOK) en van Algemeene Zaken (aZ), Kabinet 
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van de Minister-President (KMP), 1924-1979, inv.nr.
10498 (brieven Van Agt aan Den Uyl en vice versa medio jaren 

‘70), inv.nr. 11636 (6.1. Commissie ‘Jansen’ 1948-1956). 
Toegangsnummer: 2.04.43, Algemene Landsdrukkerij 1814-1984, 

later geheten Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf (sDub), inv.nr. 
638 (Personeelsregister Th.H. Oltheten, 1927-1987, Hoofddirecteur 
1959-1983); inv.nr. 297 (Project Het Koninkrijk), inv.nr. 299 (Project 
Ondergang; uitgave bronnenboek Van Tonningen), inv.nr. 301 (Jubi-
leumuitgave Toen en Nu…, 1960), inv.nr. 303 (Weinreb-rapport).

Toegangsnummer: 2.04.69, Commissie van Advies en Toezicht 
Staatsdrukkerij, inv.nrs. 11-18 (Notulen Commissie van Advies en 
Toezicht, 1969 t/m 1982); inv.nrs. 21-23 (Jaarverslagen 1969-1982); 
inv.nr. 26 (Brievenboek 1972-1981); inv.nr. 65 (Koninklijke onder-
scheiding aan de hoofddirecteur, 1964); inv.nr. 82 (Opvolging van 
Th.H. Oltheten, 1982-1983).

Toegangsnummer 2.05.80, Inventaris van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (Londens

Archief ) en daarmee samenhangende archieven, 1936-1958, me-
rendeels 1940-1945, inv.nr. 6.2.23.2.1 (Persoonsdossiers van personeel 
van de RVD in Londen 1940-1946, 7 pakken), 6134: ‘(H-K’, onder wie 
L. de Jong; inv.nr. 6.2.23.5.2 (boeken over Nl. en N-I), 6196: ‘Boe-
ken van L. de Jong, 1941-1945’; inv.nr. 6.2.23.5.5 (Boeken van L. de 
Jong e.a. en het Witboek van de Ned. Regering), 6206: ‘Stukken be-
treffende het verzenden van exemplaren van het boek Lion Rampant 
van L. de Jong en J.W.F. Stoppelman’; 6207: ‘Stukken betreffende 
de ontvangst van het verbeterde manuscript Holland defies the Nazis, 
Life in Holland under Nazi-rule van L. de Jong. 1943’; inv.nr. 6.2.24.1 
(Radio-Oranje), 6226: ‘Stukken betreffende een conflict tussen de 
bbC en Radio Oranje over het niet doorgeven van een nieuwsbericht 
door L. de Jong, Redacteur van Radio Oranje, 1941’.

Toegangsnummer 2.21.025, Persoonlijk archief dr. M. van Blan-
kenstein (1880-1964), inv.nrs.

180, 205 en 446.
Toegangsnummer 2.21.254, Persoonlijk archief J.A.W. Burger 

(1904-1986), inv.nrs. 8, 27-32.
Toegangsnummer 2.21.282.32, Persoonlijk archief mr. C. Fasseur 

1945-1969, inv.nr. 8.
Toegangsnummer 2.21.205.48, Persoonlijk archief Mr. J. le Poole 

1943-1995, inv.nr. 6.
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Toegangsnummer 2.21.134, Persoonlijk archief dr. E. Van Raalte 
(1872-1975), inv.nrs. 8,

110, 111 en 112.
Centrale Directie [Ribberink], toegangsnummer 123, Doos: ‘Lid 

Commissie van Bijstand
RiOD 1967-1974’ (beperkt toegankelijk).

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Nibg), Hilversum, 
www.beeldengeluid.nl:

bbC-radioprogramma Radio Oranje, 21 september 1944, 13:26 
minuten, eerste berichten over de herovering van de Waalbrug te 
Nijmegen door de geallieerden troepen door onder meer Loe de 
Jong. DOCiD: 93206.

KRO-radioprogramma [actualiteit, titel niet geregistreerd], Ri-
OD-rapport over oorlogsverleden Aantjes, 6 november 1978, 12:28 
minuten. DOCiD 16544.

NOs-televisieprogramma 8 uur journaal, item ‘Aantjes aangemeld 
bij de SS’, 6 november 1978. DOCiD 77040.

NCRV-televisieprogramma Hier en nu, René Eijbersen presenteert 
het onderzoek naar het oorlogsverleden van CDa-fractievoorzitter 
Willem Aantjes, interview met Loe de Jong, 6 november 1978, 41:42 
minuten. DOCiD 17315.

NOs-radioprogramma Met het oog op morgen, gesprek Henk 
Enkelaar met Loe de Jong en Hans van der Leeuw over hun Aan-
tjes-rapport, 6 november 1978. DOCiD 30445.

VaRa-radioprogramma Dingen van de dag, item over beroering 
RiOD-rapport, oorlogsverleden Willem Aantjes, 11 november 1978, 
13:12 minuten. DOCiD 16542.

KRO-radioprogramma Echo, Interview Frans van Sarks met waar-
nemend CDa-fractieleider Ruud Lubbers over de onthullingen over 
het oorlogsverleden van Aantjes, 12 november 1978, 5:44 minuten. 
DOCiD 16547.

VPRO-televisieprogramma Simplistisch Verbond, satirisch pro-
gramma van bewakers Koot en Bie, item waarin typetje W. van der 
Plast in de kwestie-Aantjes volledige zuivering van dr. L. de Jong eist 
als reactie op de ‘Actie voor Aantjes’, 12 november 1978. DOCiD 15124.

NOs-radioprogramma, directe uitzending van het Tweede Ka-
merdebat over de affaire-Aantjes, sprekers eerste en tweede termijn, 
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16 november 1978, 513:42 minuten. DOCiD 16548.
NCRV-radioprogramma Hier en nu, item ‘reacties na afloop Twee-

de Kamerdebat over de zaak Aantjes’, korte reacties van CDa-premier 
A.A.M. van Agt, Loe de Jong, waarnemend CDa-fractievoorzitter 
Ruud Lubbers en VVD-minister Arie Pais, 17 november 1978, 8:18 
minuten. DOCiD 16551.

KRO-televisieprogramma Brandpunt, item waarin Willibrord Fre-
quin Loe de Jong om een reactie vraagt over de afloop van het Ka-
merdebat over de affaire-Aantjes, waarbij minister Pais van Onder-
wijs De Jong het woord ontneemt, 17 november 1978, 8:31 minuten. 
DOCiD 41738.

NOs-televisieprogramma Jaaroverzicht televisiejournaal 1978, 
presentatie Joop van Zijl, item ‘affaire-Aantjes’, 28 december 1978. 
DOCiD 284520.

VaRa-televisieprogramma VaRa Visie, Interview Hans Jacobs met 
Loe de Jong over het RiOD, de kritiek op hem, De Quay en de affai-
re-Aantjes, 17 april 1979, 26:31 minuten. DOCiD 17300.

iKON-radioprogramma De andere wereld van zondagmorgen, in-
terview Trudi Klein en Kees van Twist met (apart van elkaar) Willem 
Aantjes en Loe de Jong over bevindingen commissie-Enschede, 24 
juni 1979, 36:04 minuten. DOCiD 17359.

NCRV-televisieprogramma Hier en Nu, Hans Sleeuwenhoek por-
tretteert Aantjes op de dag voor het afsluitend Kamerdebat in de 
affaire-Aantjes, 27 augustus 1979, 37:10 minuten. DOCiD 3045.

VaRa-televisieprogramma Oudejaarsconference Wim Kan in Nieu-
we De La Mar Theater te Amsterdam, o.a. grappen over Aantjes, 
Luns en prins Hendrik, 31 december 1979, 84:07 minuten. DOCiD 
98708.

VPRO-televisieprogramma H.J.A. Hofland ontmoet prof. dr. L. de 
Jong, 11 mei 1980, 42;29 minuten. DOCiD 103937.

VPRO-televisieprogramma Van Kooten en De Bie, item ‘Wo ist der 
Bahhof?’, mei 1985. VPRO-simpelschijf dvd Van Kooten en De Bie: 
Ons kijkt ons, ‘Het wel en wee van Arie en Gé’. 90 6169 658 5 VD 
0209.

VaRa-televisieprogramma Sonja op zondag, Sonja Barend ont-
vangt gast Loe de Jong, 4 oktober 1987. DOCiD 104741.

NOs-televisieprogramma 8 uur journaal, item ‘verslag Willem 
Lust van huldiging prof. L. de Jong in Den Haag’, 28 april 1988, 2:36 
minuten. DODiC 100458.



1325

g e r A A D P l e e g D e  A r C h i e V e n

TROs-radioprogramma Tempo Doeloe, Henk Stripriaan spreekt 
met Loe de Jong, 11 juni 1988, 29:23 minuten. DOCiD 28006.

NOs-televisieprogramma 8 uur journaal, interview Henny Stoel 
met Loe de Jong in de studio over de vrijlating van de oorlogsmis-
dadigers Fischer en Aus der Fünten, 24 januari 1989, 4:10 minuten. 
DOCiD 176171.

VPRO-televisieprogramma Zomergasten, Peter van Ingen ontvangt 
Loe de Jong, 4 juni 1989, 216:05 minuten. DOCiD 80956.

VPRO-televisieprogramma TV-Toen, historici J.Th.M. Bank, 
J.C.H. Blom en H.W. von der Dunk over film en televisie (waar-
onder De Bezetting) als bron voor historisch onderzoek, 6 augustus 
1989, 59:09 minuten. DOCiD 88213.

NOs-televisieprogramma Lopend vuur, presentatie Filip Freriks en 
Leonie Jansen, item ‘gesprek met Pier Tania als presentator van De 
Bezetting na 5 jaar’, 5 oktober 1989, 43:28 minuten. DOCiD 100266.

NOs-televisieprogramma De Bezetting toen en nu, gesprek met 
Loe de Jong, in samenwerking met Belbo Film Productions bv, 13 
december 1989, 27:58 minuten. DOCiD 128245.

NOs-radioprogramma Met het oog op morgen, Ad van Liempt over 
de documentaire 50 jaar na De Bezetting, 13 december 1989. DOCiD 
26875.

TROs-televisieprogramma tros tv Show, presentatie Ivo Niehe, 
item ‘Loe de Jong die vanwege zijn hersenbloeding De Bezetting 
na 50 jaar niet presenteert’, 16 januari 1990, 12:39 minuten. DOCiD 
67907.

Veronica-radioprogramma Nieuwsradio, Jeroen Wielaard in-
terviewt Loe de Jong of Radio Oranje voor gaskamers had moeten 
waarschuwen, 4 mei 1992. DOCiD 60474.

RVu-televisiedocumentaire Loe de Jong, als ik het had geweten, in-
terview Henk Hofland met Loe de Jong, 10 maart 1993. Transscriptie 
NiOD 823, inv.nr. 30.

VaRa-radoprogramma Ophef en vertier, interview met René Eljon 
over zijn eenakter 10 van de 101 interviews m.b.t. de interviews van 
Ischa Meijer, waarin Loe de Jong als historicus voorkomt, 18 decem-
ber 1995, 14;10 minuten. DOCiD 45635.

RTl4-televisieprogramma I.S.C.H.A., Ischa Meijer interviewt Loe 
de Jong, februari 1995, 40 minuten. Ischa Meijer box van 5 dvd’s, 
uitgebracht 17 maart 2010.
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NPs/VaRa/VPRO-televisieprogramma Buitenhof, interview Rob 
Trip met Willem Aantjes en Dries van Agt, 4 april 1999. DOCiD 
145449.

NOs-radioprogramma Met het oog op morgen, fragmenten uit het 
interview met Willem Aantjes en Dries van Agt vanuit Buitenhof, 4 
april 1999, 6:14 minuten. DOCiD 75071.

aVRO-televisieprogramma Netwerk, prof.dr. Joop Hueting vertelt 
over de wandaden gepleegd door het Nederlandse leger tijdens de 
Politionele Acties, de Excessennota en  deel 12 van Het Koninkrijk 
van Loe de Jong, 2 maart 2000, 8:45 minuten. DOCiD 15755.

VaRa-televisieprogramma Het zwarte schaap, Inge Diepman con-
fronteert Willem Aantjes met gasten in de zaal: Kees Lunshof (par-
lementair columnist De Telegraaf); Hannie van Leeuwen (vice-voor-
zitter aRP-fractie); Ed van Thijn (oud-fractievoorzitter 

PvdA); Piet van Tellingen (oud-voorlichter CDa); Arie Pais 
(oud-minister van Onderwijs); Andries van Agt (oud-minister-pre-
sident); Hans van der Leeuw (oud -medewerker RiOD); prof. Jan 
Bank (lid commissie-Enschede), 19 januari 2001, 49 minuten. 
DOCiD 154231.

VPRO-televisieprogramma 7 Dagen, 11 februari 2001, 30:24 minu-
ten. Reportage over de beeldvorming in Nederland rondom Loe de 
Jong en zijn rol in de affaire-Aantjes. Interviews met historicus Perry 
Pierik, historicus Chris van der Heijden en journalist Max van Wee-
zel. DOCiD 154557.

aVRO-televisieprogramma Televisie actualiteiten, Wouter van der 
Horst interviewt Chris van der Heijden over zijn boek Grijs verle-
den, 6 maart 2001, 10:42 minuten. DOCiD 20739.

VPRO-televisieprogramma Andere tijden, Hans Goedkoop over 
het RiOD en Loe de Jong, 1 maart 2005, 28,51 minuten. DOCiD 
179596.

NOs-televisieprogramma 8 uur journaal, presentatie Philip Fre-
riks, item ‘overlijden Loe de Jong’, 15 maart 2005. DOCiD 306117.

NOs-televisieprogramma 10 uur journaal, presentatie Gijs Wan-
ders, item ‘overlijden Loe de Jong’, 15 maart 2005. DOCiD 306085.

aVRO-televisieprogramma Twee Vandaag, presentatie Karel van 
der Graaf, item ‘overlijden Loe de Jong, reactie Ad van Liempt’, 15 
maart 2005, 36:53 minuten. DOCiD 47954.

EO-televisieprogramma Netwerk, presentatie Tijs van den Brink, 
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item ‘overlijden Loe de Jong’, reacties Jan Bank en Max Pam, 15 
maart 2005. DOCiD 48337.

NOs-televisieprogramma nova/Den Haag Vandaag, presentatie 
Jeroen Pauw, item ‘overlijden Loe de Jong’, reacties Hans Blom, Ad 
van Liempt en Thomas von der Dunk, 15 maart 2005, 41:33 minu-
ten. DOCiD 47836.

VPRO-televisiedocumentaire Het Uur van de Wolf, 11 januari 2011, 
item ‘documentaire Het zwijgen van Loe de Jong door Simonka de 
Jong’. Coproductie Selfmade Films en  NTR, 2011.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NiOD), Amster-
dam, www.niod.nl:

Op de NiOD-website staan nadere specificaties van de geraad-
pleegde archieven en collecties. De precieze vindplaats van relevante 
documenten is verantwoord in het notenapparaat. Hieronder wor-
den alleen de belangrijkste bijzonderheden toegelicht.

Toegangsnummers 100-serie: Archieven en collecties – Neder-
land/Duitsland: 

103, 181j, 186d, 206a, 206b, 212a, 220, 221, 225b, 227b, 231, map 
22g (bevat onder meer: anoniem [Sally de Jong] ‘De ondergang van 
het Nederlandse Jodendom’), 233b, 235c (bevat onder meer: doos 2, 
map 2f: De Jongs 20 Londense brieven, 23 november 1944-10 mei 
1945 voor ‘Radio Herrijzend Nederland’ in Einthoven), 243b, 261 
(bevat onder meer: Radio Oranje Register en Inventaris PeR.1135, en 
alle typoscripten radio-uitzendingen 1940-’54).

Toegangsnummers 300-serie: Collectie De Jong:
301 (typoscripten van de 21 afleveringen van De Bezetting), 302 

(typoscripten van de 13 delen van Het Koninkrijk), 303 (verslagen 
van de discussies in de begeleidingscommissie over de manuscrip-
ten van de 13 delen van Het Koninkrijk), 304 (bevat onder meer De 
Jongs knipselmap per land voor zijn column in Vrij Nederland; de 
typoscripten van zijn buitenlandrubriek in Vrij Nederland 1948-
1969; doos 14 bevat de brief die Liesbeth en Loe de Jong op 17 ok-
tober 1940 schreven aan mw. E.C. van Dorp, Liesbeths tante Lizzy), 
305 (kantooragenda’s Loe de Jong 1962-1978), 306 (28 dozen met 
handgeschreven manuscripten van de 13 delen Koninkrijk op bloc-
notes), 307 (kwartaalverslagen 1955-1973, periode 1974-1988 bevindt 
zich in persoonlijk archief, 823; doos: ‘Claus van A., Ned-Indie 11’ 
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bevat het rapport Claus juni 1965; Doos ‘Aantjes’ bevat rapport Pa-
tijn en de gestelde Kamervragen; map: ‘Weinreb’ bevat onder meer 
de overdekkingen van Sijes en Van der Leeuw bij de opzet van het 
Weinreb-onderzoek in december 1969).

Toegangsnummers 400-serie: Archieven en collecties – Neder-
land/Duitsland (later bewerkt):

 452 (bevat onder meer dozen met internationale conferen-
ties), 463 (collectie In ’t Veld).

Toegangsnummers 500-serie: Bibliotheek:
560 (luchtpamfletten Wervelwind), 566 (congresverslagen uit de 

jaren ’50 en ’60 waaronder ‘World War ii in the West’, Amsterdam, 
5-9 september 1950).

Knipselcollectie ‘Prof. dr. L. de Jong’: Kbi 3667, mappen A-R.
Knipselcollectie ‘RiOD, Indische Afdeling’: Kbii 229.
Knipselcollectie ‘RiOD, later NiOD’: Kbii 467, mappen A-J.
Knipselcollectie ‘De Bezetting’: Kbii 1591, Kbii 1592, Kbii 1592A, 

Kbii 1592B, Kbii
1592C, Kbii 1592D, Kbii 1595, Kbii 1593B, Kbii 1594 en Kbii 1593B.
Knipselcollectie ‘Het Koninkrijk’: Kbi 1-20, KCii 36, KCii 35, 

KCii39, KC ii 52.
Knipselcollectie ‘RvO-publicaties; recensies’: Kbii 635, Kbii 923, 

Kbii 1435, Kbii 1436, Kbii 1437, Kbii 1438, Kbii 1439, Kbii 1440, Kbii 
1441, Kbii 1442, Kbii 1443, Kbii 1444, Kbii 1445, Kbii 1447, Kbii 1448, 
Kbii 1449, Kbii 1452, Kbii 1454, Kbii 1455, Kbii 1456, Kb ii 1456 A, Kbii 
1456B, Kbii 1458, Kb ii 1459, Kbii 1655, Kbii 2027, Kbii 2489, Kbii 
2500, Kbii 2511, Kbii 2592, Kbii 2609, Kbii 2635.

Knipselcollectie personen: Kbi 10760 (Willem Aantjes; 10 dozen 
Romeins genummerd;

handzaam zijn doos Viii: ‘Publiciteitsoverzicht RVD 1978 met 
index’ en doos iX: ‘1979, Publiciteitsoverzicht’, Kb i 11653(Alida de 
Jong), Kbi 10458A (Ger Klein) en Kbi 9812 (Peter W. Klein).

Knipselcollectie ‘Geschiedschrijving, conferenties etc.,’: Kbii 406. 
Knipselcollectie ‘Englandspiel, map 1980-heden’: Kbii 284be.
IJzeren archiefkast in de archiefruimte met fiches voor Het Ko-

ninkrijk (geraadpleegd fiches over Hirschfeld die De Jong heeft ge-
sorteerd als voorbereiding op het schrijven van Koninkrijk, deel 4, 
hoofdstuk 3, ‘Onder controle’, paragraaf ‘Hirschfeld’, 163-172; deel 
4, hoofdstuk 9, paragraaf ‘De nieuwe Orde’, 367-368 en deel 12, 
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hoofdstuk 4, paragraaf ‘Zuivering’, 369-376).
Toegangsnummers 700-serie: RiOD-secretariaat: 700:
(onder meer doos 1945-’47: ‘RvO Voorgesch./ Service Voorber.’ 

met de nota’s’ van Posthumus en Romein ter voorbereiding van 
oprichting RvO en opzet Hoofdwerk, doos 1952-53: ‘Uitg. Proces 
Rauter /‘vijfde colonne A-P’ met correspondentie over vertalingen 
dissertatie, 7 dozen 1960-1966: ‘De Bezetting’ met onder meer brief-
wisselingen over de organisatie met bijvoorbeeld premier De Quay, 
recensies van alle afleveringen van De Bezetting en correspondentie 
over ‘Die Besatzung, 6 okt. 1966-3 nov. 1966: Westdeutsches Fernse-
hen’, 1978: dozen 9 en 10 met correspondentie over de affaire-Aan-
tjes, 1979, doos Vii. ‘Ond. Aantjes en Ond. Luns’ met correspon-
dentie voer Aantjes en Luns), 701 (Kwartaalverslagen Geschiedwerk 
1955-1973), 702, 706 (Verslagen vergaderingen Commissie van Bij-
stand RvO 1946-’88), 707 (Verslagen vergaderingen Directorium/
Bestuur RvO/RiOD/NiOD 1945-1988), 709, 711, 712 (onder meer 
doos: ‘Afscheid Paape en De Jong’, doos ‘Verslagen diverse confe-
renties’, inclusief de ‘groene schema’s’), 714 (diverse toespraken Per-
soneelscommissie), 736, 785 (onder meer kopij voor Cahiers over Ne-
derland en de Tweede Wereldoorlog).

Toegangsnummers 800-serie (onlangs verworven):
 823, Persoonlijk archief L. de Jong (beperkt openbaar).

Nieuw Israëlietisch Nieuwsblad (niw), Amstelveen, http://www.niw.
nl:

Knipselmappen Hans Blom; Henriette Boas; Igor Cornelissen; 
Chris van der Heijden; Hans

van der Leeuw; Abel de Jong; Loe de Jong; Jaap van Meekren; 
Ischa Meijer; Jacques Presser; RiOD-1 en 2; Nanda van der Zee.

NOs, Media Park, Hilversum, www.nos.nl:
NOs-infocentrum, afdeling Kijk- & Luisteronderzoek:
Resultaten vierde kwartaal 1978 voor programma’s die berichtten 

over de affaire-Aantjes.
Krantenknipsels in ‘De omroep in de pers’.

NTs-archief:
4.529.2., ‘Geschiedenis. De Bezetting’.
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4.529.2 (1960-1962), inv.nr. 1665, Archiefdoos met de draaiboe-
ken afleveringen 1 t/m 21 van

De Bezetting.
1.436., inv.nr. 610 (1960), Besluiten Bureau Programma Zaken.
1.436., inv.nr. 611 (1961), Besluiten Bureau Programma Zaken.
4.529.2., ‘Omroep in oorlogstijd’, dossier Dik Verkijk.

Rijksarchief Noord-Holland (NH-a), Haarlem, www.noordhol-
landsarchief.org:

Collectie MOb, map 40 228, Dossier ‘Abel en Daniël de Jong’.

Rijksuniversiteit Groningen, bibliotheek bijzondere collecties, Gro-
ningen, http://www.rug.nl/bibliotheek:

Persoonsarchief Gerardus van der Leeuw (1890-1950).

Sdu Uitgevers, Den Haag, www.sdu.nl:
Bedrijfsarchief, 2 mappen: ‘L. de Jong’.

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam, www.stadsarchief.amsterdam.
nl:

Toegangsnummer 5417: ‘Archief van het Bevolkingsregister: wo-
ningboeken, periode 1897-1922’. Woningkaarten van familieleden 
en voorouders op diverse adressen in vooroorlogs Amsterdam.

Toegangsnummer 260, ‘Archieven van Scholarchen en Curato-
ren en Rector van de Latijnse School, Curatoren van de Openbare 
Gymnasia en van de Rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasi-
um, periode 1682-1960’; 2., Na 1847; 2.1., Archief van Curatoren; 
2.1.2., Bijzondere zaken; 2.1.2.3., Leerlingen; inv.nr. 175, Vossius-
gymnasium 1926-1945; cijferlijsten leerjaren 1926-1932.

Toegangsnummer 5182, ‘Archief van de Secretarie; Afdeling Mi-
litaire Zaken en rechtsvoorgangers, periode 1804-1947’; 2., Archief 
vanaf 16 november 1813; 2.1., Stukken van algemene aard; 2.2.2., 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen; 2.2.2.2., Loting; 
4226-4514, Lotingsregisters, 1827-1940; 388 delen; inv.nr. 4448, 1923 
L-R.

Toegangsnummer 281: ‘Archief van de Universiteit van Amster-
dam; Rector en Assessoren, periode 1853-1968’; 2., Bijzonder; 2.8., 
Commissiearchieven; 2.8.6., Senaatcommissie voor studiebelangen 
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van algemene aard; inv.nr. 285, ‘N.C.S.V., Amsterdamse Sociaal De-
mocratische Studenten Club, Thomas, Amsterdamse Vrouwelijke 
Studentenvereeniging, Unitas, Vereeniging van Klassieke Letteren, 
Studenten Vereeniging der Economische Faculteit.’.

Toegangsnummer 279.A, ‘Archief van de Universiteit van Am-
sterdam; College van Curatoren: aanvulling’, periode 1918-1973; 2., 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen; 2.2., Materieel be-
stuur; 2.2.5., Stukken betreffende personeel; 2.2.5.5., Weigeringen; 
inv.nr. 1512, ‘Stukken betreffende de weigering van de Faculteit der 
Letteren tot de instelling van een buitengewone leerstoel in de Ge-
schiedenis van de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van prof. dr. L. 
de Jong. 1963.1 omslag.’.

Theater Instituut Nederland (TiN), Amsterdam, http://www.theate-
rinstituut.nl:

Knipselmap René Eljon eenakter: ‘10 van de 100 interviews van 
Ischa’, december 1995.

Universiteit van Amsterdam (UvA), Amsterdam, www.uva.nl:
Bureau Pedel, Promotieboek UvA (kandidaat nr. 1 is uit 1878): 

Sally de Jong, kandidaat nr. 3113, gepromoveerd 3 oktober 1940; Loe 
de Jong, kandidaat nr. 3792, cum laude gepromoveerd 10 november 
1953.

Bibliotheek bijzondere collecties, Archief Uitgeverij Contact te 
Amsterdam.

Bibliotheek bijzondere collecties, Collectie Jacques Presser, Re-
gister Presser: nieuw inv.nr. 97 (oud nr. 29): dissertatie Loe de Jong 
1950-1953. Correspondentiearchief: periode oktober 1954-september 
1957, map i: nr. 154; periode september 1957-januari 1960, map ii, nr. 
379; januari 1961-oktober 1962, map i: nrs. 149-150 en 322-339; Map 
ii: nrs. 171-174 en 233 en 235; map iii, nr. 358 en nrs. 383-387; periode 
1 december 1963-15 november 1964, map i, nr. 17 en map ii, nrs. 
160-161, nr. 189 en nr. 192; periode 15 november 1965-15 september 
1966, map i, nrs. 68-76; map ii, nr. 261 en nrs. 278-279; periode 15 
september 1966-10 september 1967, map i: nrs. 11-12; map ii: nr. 67, 
nrs. 183-184 en nrs. 245/246; periode 10 november 1967-10 november 
1968, map i: nrs. 9-16; map ii: nrs. 173-193; periode 10 november 196-
31 mei 1969, map i, nrs. 18-19, nrs. 70-77, nrs. 95-96, nrs. 118-119, nr. 
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136 en nr. 141; periode 1 juni 1969-31 december 1969, map i, nr. 31, 
nr. 157; map ii, nrs. 174-179, nr. 266 en nrs. 308-315; periode 1 januari 
1970-30 april 1970, map i: nrs. 63-67 en nrs. 116-117.

Universiteit Utrecht (uu), bibliotheek bijzondere collecties, Utrecht, 
www.uu.nl:

Archief P.C.A. Geyl, inv.nr. Xiii, ‘Correspondentie met Neder-
landse historici’, map 13.14

(1950), map 13.15 (1951, 1952, 1953), map 13.16 (1954, 1955), map 
13.17 (1956), map 13.18 (1958), map 13.19 (1959, 1960), map 13.20 
(1961, 1962).

VaRa-Archief, Media Park, Hilversum, http://vara.nl:
Personeelsdossier: ‘L. de Jong’.
V.A.R.A. bestuur stukken over het onderwerp: vervanging van L. 

de Jong als presentator van de wekelijkse rubriek ‘Buitenlandover-
zicht’.

VaRa-gidsen jaargangen 1945-1948.
Doos ‘Buitenlands weekoverzicht 1ste uitz. 1 augustus 1947 t/m 

1952’.
Gele map: ‘Wereld van Vandaag 29 december 1958 t/m 14 maart 

1967’ (bevat ong. 60% van de typoscripten van de uitzendingen. 
NiOD 823, inv.nrs. 72, 73 en 74 bevatten 192 typoscripten van alle 
televisie-uitzendingen die hij heeft verzorgd. De Jong specificeerde 
meestal niet welke door de VaRa (de meeste) werden uitgezonden en 
welke voor de NTs. Deze typoscripten voor de televisie-uitzendingen 
berusten exclusief in dit archief.).

Privéarchief Herman van Meekren, Amsterdam:
Videoregistraties van de televisie-nieuwsrubrieken die zijn vader 

Jaap van Meekren presenteerde over De Jongs Koninkrijk vanaf deel 
9 in 1979 t/m deel 12 in 1988.

 
Vos, De oude, Amsterdam:

Privéarchief Daniel Polak (info@oudevos.nl). Adressenbestand 
alumni Vossius.

Vrij Nederland (VN), Amsterdam, http://www.vn.nl:
Krantenleggers jaargangen 1945-1969.




