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, brengen voor wat voor menselijk handelen dan ook. Ik ga daarbij uit van de
veronderstelling, dat al dit handelen in beginsel wel verklaarbaar is door het
te beschouwen in zijn functioneren binnen doelgerichte gedragspatronen.
Ik meen, dat men zich binnen de wetenschappelijke geschiedschrijving
beter kan onthouden van waardeoordelen over de doelstelling en de zin
van dit gedrag.

Niet zo dus Lou de Jong en wat dit betreft neemt hij ten opzichte van zijn
vakgenoten een heel eigen plaats in. Maar ja, men zou hem het uitdragen
van zijn moraal net zo goed kunnen beletten als een vis het zwemmen ...

Zijn excentriek optreden, dat hem buiten de enge vakwereld kennelijk
zo'n indrukwekkende reputatie heeft bezorgd, heeft in brede kring de
indruk doen ontstaan dat zijn collega's hem niet de moeite waard achten, de
discussie met hem ontlopen en zijn werk zelfs proberen dood te zwijgen.
Maar zo liggen de kaarten niet. Waar is het, dat het Nederlands Historisch
Genootschap - grootste gezelschap van geschiedbeoefenaren - in gebreke is
gebleven. Het officiële blad van het genootschap heeft onbegrijpelijk laat-
in 1978 pas - een bespreking van De Jongs werk opgenomen. Zij vloeide
uit de pen van mr. H. van Riel, die ondanks zijn brede historische
belangstelling toch nauwelijks gerekend kon worden tot de vakbroeders en
als hoogbejaarde niet langer tot zinnige oordeelsvorming in staat lijkt te
zijn geweest. De bespreking is er dan ook naar. Zij leert ons meer omtrent de
nogal rare persoonlijke opvattingen van Van Riel en diens relatie tot zijn
moeder dan omtrent de kwaliteit van De Jongs geschiedwerk. Daar staat
tegenover, dat de zeer deskundige en bekwame Leidse hoogleraar Ivo
Schöffer in het Tijdschrift voor Geschiedenis al in 197 I een zeer gedegen en
scherpzinnige bespreking gaf van de eerste drie delen van De Jongs werk.
Daarin werd feitelijk al alles gezegd wat vakgenoten te berde zouden
kunnen brengen. Zijn Utrechtse collega H. W. van der Dunk kwam in
NRc-Handelsblad herhaaldelijk met soortgelijke beschouwingen voor de
dag. Ook andere historici deden hun zegje, soms ten aanzien van
onderdelen, zoals de Amsterdammer J. c. H. Blom, die De Jongs uiteen-
zettingen omtrent de Nederlandse Unie op de korrel nam.

Nee, over gebrek aan belangstelling van de kant der vakgenoten hoeft
De Jong niet te klagen, al blijft het jammer, dat men tot dusver niets heeft
vernomen van een knap historicus als de Groningse hoogleraar E. H.
Kossmann - nota bene zelf auteur van een dikke pilover de geschiedenis
der Lage Landen. Uit alle reacties spreekt voorts grote waardering voor De
Jong en een diepe bewondering voor zijn gaven als verhalend geschied-
schrijver. De bittere en ongenuanceerde kritiek, die de halve historicus Jan
Rogier van Vrij Nederland met rancuneuze, loodzware ernst over De Jong
heeft uitgestort, heeft in vakkringen dan ook geen weerklank gevonden.
Het zou bijna doen vergeten, dat Rogiers ongerichte trommelvuur zo nu en
dan toch een rake voltreffer plaatst.

Toch klinkt ook in de beschouwingen van de vakgenoten fundamentele
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