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, de bezetting die dr. De Jong in mijn ogen minder geschikt maakt [...]. Bij dr.
De Jong leidt zijn jood-zijn onwillekeurig - of moet ik zeggen automatisch
- tot frustraties." Van Rappard vindt de klassieke verklaring voor het
antisemitisme (de kruisiging van Christus) "te simplistisch". In het gesprek
gaat hij liever niet in op dit onderwerp: "Het leidt licht tot misverstanden.
Wie zegt dat hij joodse vrienden heeft, geeft daarmee in de ogen van velen
al te kennen dat hij antisemiet is."

De ridder wil wel vaststellen dat het Nederlandse volk ten aanzien van
het bezettingsverleden geen enkel schuldgevoel hoeft te koesteren. "Dat is
het volkaangepraat op valse gronden. Wat had men dan gewild in Londen?
Dat iedereen de wapens op zou nemen? Dat zou tot een onvoorstelbare
catastrofe hebben geleid. Ons landschap leent zich slecht voor een guerrilla.
Men was in Londen overbezorgd. Dacht men soms dat wij niet op eigen
houtj e loyaal zouden blijven? Die betekenis van het gewapend verzet moet
- en dan druk ik mij voorzichtig uit - niet overschat worden. De betekenis
van de houding van de gemiddelde, dus goede, Nederlander wordt
onderschat. Dat beeld van Nederland en de Nederlander heb ik willen
schetsen, als correctie van het beeld dat De Jong geeft. Ik heb waardering
voor de eerste honderd bladzijden die De Jong schreef. Daarin betuigt hij
wijlen koningin Wilhelmina de eerbied die zij volledig verdient. Dàt heeft
hij goed gedaan, maar dit soort principiële communisten heeft natuurlijk
een diep respect voor deze karakters. Maar alle volgende bladzijden zijn
voor mij onverteerbaar." ,

In het communistische dagblad De Waarheid (30 april 1979), dat in het
verleden in afkeurende zin over het geschiedwerk had geschreven, was De
Jong bij gelegenheid van zijn pensionering als directeur van het Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie op I mei 1979 aan het woord gelaten.
In een vraaggesprek met joop Morriën, dat gekenmerkt werd door een
zakelijke toonzetting, zei De Jong over de vroegere communistische
recensies op zijn werk:

, '''Die kritiek in de pers is - speciaal in De Waarheid, zoals u wel weet - af en
toe gemengd geweest met verdachtmakingen aan het adres van het
Instituut, verdachtmakingen aan mijn eigen adres, die je je zou moeten
aantrekken, als je ze au serieux nam. Maar, eerlijk gezegd, daar hebben wij
hier geen seconde slaap over verloren. We zagen dit als een politieke
agitatie, waar de werkzaamheid van het Instituut volstrekt naast stond.
Wanneer uzelf een bepaald artikel geschreven hebt in het maandblad ofhet
dagblad van de CPN, dat in beledigende termen was vervat en er stonden
toch zakelijke opmerkingen in, die juist waren, dan zou ik zeggen, daar is
toch echt de vinger gelegd op iets, wat ergens in die delen onjuist vermeld
staat. Ongeacht de verpakking, waarin die opmerking stond, zou ik die toch
ter harte hebben genomen en dat zou geleid hebben tot een correctie in het
manuscript.


