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, Lou de Jong niet de aanspraak kunnen maken op serieuze geschiedschrij-
ving en is het onaanvaardbaar, dat dit boek onder verantwoordelijkheid van
de overheid wordt uitgegeven. Het boek is onbetwist zo vooropgezet, dat
het alleen maar de bedoeling kan hebben anti-communisme aan te
wakkeren. Dat blijkt ook uit de manierwaarop het is gelanceerd.

Alle dag- en weekbladen in Nederland heb ben al weken van tevoren het
aanbod gehad om vijf dagen achter elkaar gratis grote uittreksels uit het
boek te publiceren. Zonder dat daarvoor dus auteursrechten betaald be-
hoeven te worden.

Ook radio- en televisie zullen bij deze, voor zover wij weten nog nooit
vertoonde campagne voor het ontdekken van de historische waarheid
worden betrokken.

Maar al worden er straks stapels wierook gebrand voor het jongste werk
van Lou de Jong, de onaangename lucht die er aan zit zal men er niet mee
kunnen verdrijven.

De lezing van het boek heeft namelijk één ding duidelijk gemaakt: een
kwart eeuw na de Tweede Wereldoorlog zijn de documenten die be-
trekking hebben op deze oorlog niet gepubliceerd en zoals wij inmiddels
weten worden zij ook niet gepubliceerd.

Zolang dat niet gebeurt kan er geen opheldering komen, maar geeft men
welbewust de gelegenheid tot een dubieuze geschiedschrijving. Een ander
punt is - en dat tot slot - dat men na lezing van het boek kan begrijpen, dat
de geschiedenisstudenten in Amsterdam Lou de Jong beslist niet als
hoogleraar willen hebben.'

Aan de andere kant namen sommigen eveneens afstand tot zijn persoon-
lijke overtuiging. In het blad van de VVD, Vrijheid en Demoeratie (2 I fe-
bruari 1969), gaf de parlementair redacteur A. W. Abspoel daaraan in
voorzichtige termen uiting:

, 'Wij willen dan als onze algemene indruk voorop stellen, dat in de visie,
welke dr. De Jong op de periode tussen' beide wereldoorlogen en op de
Içde eeuw heeft gegeven, zijn van huis uit (zij het gematigde) socialistische
instelling toch wel duidelijk meespreekt. Wij stellen er prij s op er de nadruk
op te leggen, dat dit geen aanval betekent op de persoon van dr. De Jong,
noch op diens integriteit als historicus. Geen aanval op zijn persoon, omdat
wijzelf bepaald tot de bewonderaars van dr. De Jong willen worden
gerekend. Dat geldt voor zijn altijd boeiende televisie-voordrachten bij
belangrijke actuele buitenlandse ontwikkelingen. Het geldt voor zijn
eerdere uitgave De bezetting, welker pocket-deeltjes eveneens op een
bekende reeks televisie-voordrachten zijn gebaseerd. Het geldt tenslotte
ook voor zijn steeds weer en onvermoeid opkomen, ook tegenover een
deel van zijn eigen geestverwanten, voor de Navo en voor het aandeel
daarin van Nederland.'
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