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oe de Jong (1914-2005) publiceerde zijn opus

magnum tussen 1969 en 1988. Het vormde

de kroon op zijn werk als geschiedschrijver,

waaraan hij ook reeds gestalte had gegeven als

directeur van het toenmalige Rijksinstituut

voor Oorlogsdocumentatie en, niet te verge-

ten, als samensteller van de veelbekeken documen-

taireserie De bezetting waarmee hij in de eerste helft

van de jaren zestig definitief zijn reputatie vestigde

als dé autoriteit op dit terrein. Het seriewerk van Loe

de Jong, waartoe hij in 1955 opdracht had gekregen

van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-

schappen, verscheen vanaf 1969 in twee edities: een

wetenschappelijke editie – voorzien van een noten-

apparaat – en een nauwelijks minder omvangrijke re-

guliere editie. Nadat De Jong in 1987 de laatste hand

had gelegd aan deel 12 volgde er nog een deel met bij-

lagen en register en een deel met reacties op zijn werk.

De banden van Het Koninkrijk vormen nog steeds een

vitaal onderdeel van de historiografie over Nederland

en de toenmalige koloniën in de twintigste eeuw. Dat

blijkt ook uit de talloze verwijzingen naar De Jongs

werk in studies van recente datum. Hoewel de me-

ningen uiteenlopen over de wijze waarop De Jong het

contrast tussen ‘goed’ en ‘fout’ weergeeft – en daar-

mee over de wenselijkheid om morele oordelen te in-

tegreren in de (re)presentatie van het verleden – blijft

dit geschiedwerk een belangrijke kennisbron en re-

ferentiepunt voor velen. Wie zoekt in overzichten van

recente wetenschappelijke publicaties, bijvoorbeeld

in Google Scholar, vindt verwijzingen naar zijn werk

in zeer uiteenlopende publicaties over de Jodenver-

volging, het verzet of over medische gevolgen van de

bezettingsperiode.

> KEES RIBBENS

Van papieren
monument
tot digitale
vraagbaak

Het belang dat in heel het land wordt gehecht

aan de Tweede Wereldoorlog spreekt na-

drukkelijk uit de aanwezigheid in nagenoeg

elke Nederlandse gemeente van één of meer

monumenten ter nagedachtenis van slacht-

offers uit deze Wereldoorlog. Parallel daaraan

vormt ook de aanwezigheid van dr. L. de Jongs

seriewerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de

Tweede Wereldoorlog in talloze boekenkasten

een goede graadmeter voor de interesse in

deze historische episode. Dit weerspiegelt bo-

vendien hoezeer deze historicus een stempel

heeft gedrukt op de collectieve beeldvor-

ming van de oorlogsperiode. 

De ‘digitale Loe de Jong’ is te 

downloaden via

www.niod.knaw.nl/koninkrijk

L

Loe de Jong is bezig met het sorteren van materiaal, 1950. Foto Nationaal Archief/Spaarnestad Photo
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Dat is geen geringe prestatie voor een publicatie die

deels al ruim veertig jaar oud is. Dat geldt zeker wan-

neer dit geplaatst wordt tegen de achtergrond van het

grote, nog altijd groeiende aantal boeken en artike-

len dat sindsdien is verschenen over grotere of klei-

nere aspecten van de oorlogsgeschiedenis. Het werk

van De Jong wordt daarin aangevuld en ook wel ge-

corrigeerd maar door De Jongs grip op de materie,

zijn grote kennis van feiten en contexten en zijn hel-

dere wijze van vertellen blijft zijn waarde als infor-

matiebron en als basis voor verder onderzoek groot.

Alternatief > Monografieën over bijvoorbeeld Kamp

Westerbork, de NSB tijdens de Duitse bezetting of de

verzetsbeweging in Nederland zijn nog altijd schaars,

maar wie daarover vragen heeft zal in de desbetreffende

hoofdstukken van De Jong veel beantwoord vinden.

En waar het ontbreekt aan kloeke biografieën, zoals

bijvoorbeeld in het geval van Jacob Lentz, de ambte-

naar die aan de wieg stond van het persoonsbewijs,

biedt De Jong in zijn biografische schetsen een ge-

degen alternatief.

De beschikbaarheid van het werk van De Jong is sinds

kort aanzienlijk verbeterd doordat de wetenschappe-

lijke editie integraal op de NIOD-website is geplaatst.

De PDF-bestanden zijn voor iedereen kosteloos toe-

gankelijk en kunnen op elke gewenste zoekterm

doorzocht worden. Dat levert voor geïnteresseerden

een aanmerkelijk fijnmazigere benaderingsmoge-

lijkheid op dan de per deel opgesplitste registers. Wie

alles wil weten over voedsel in oorlogstijd kan nu ook

zoeken op brood, melk, aardappelen enzovoorts. En

wie belangstelling heeft voor helden of artsen, vrou-

wen of kinderen: het zoeken is nu aanmerkelijk ver-

eenvoudigd. Hetzelfde geldt voor onderzoek vanuit

een lokale invalshoek; begrippen als Amsterdammer

en Limburgs zijn eenvoudig te traceren.

Bovendien maken deze digitale bestanden het ook mo-

gelijk om met behulp van nieuwe onderzoekstech-

nieken, de zogeheten e-humanities, vragen te stellen

die voorheen slechts moeizaam te beantwoorden wa-

ren. Zoekopdrachten naar het gebruik van specifieke

begrippen als katholiek, socialisme of gereformeer-

den moeten het nu mogelijk maken om te achterha-

len welke rol De Jong impliciet zag weggelegd voor

de verzuilde structuur van de Nederlandse samenle-

ving. En in aansluiting daarop kan ook zijn visie op

andere gemeenschappen in bezet Nederland in kaart

worden gebracht. Dat gebeurt in een nieuw CLARIN

(Common Language Resources and Technology Infrast-

ructure)-onderzoeksprogramma ‘Verrijkt Koninkrijk’

waarin het NIOD samenwerkt met universiteiten

(UvA en VU) en zusterinstituten van de KNAW

(DANS en het Meertens Instituut). De daarbij te pro-

duceren bewerking van De Jongs gedigitaliseerde

teksten zal uiteindelijk ook tal van informatieve web-

links, zoals naar Wikipedia, opleveren die heden-

daagse belangstellenden verder de weg wijzen in de

beschikbare kennis over de Tweede Wereldoorlog.

Daarmee blijft De Jong ook via nieuwe media een bij-

drage leveren aan de voortgaande uitwisseling van in-

zichten over dit ingrijpende verleden. <

Dr. Kees Ribbens is historicus. Hij werkt als onderzoeker bij

het NIOD, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en

Genocidestudies te Amsterdam. 

Loe de Jong bij de presenta-

tie van het laatste deel van

Het Koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede

Wereldoorlog, 1988. 

Foto ANP Foto Met een mengeling van spanning en af-

schuw keek ik naar de televisieserie De Be-

zetting, die tussen 1960 en 1965 werd uit-

gezonden. Ik weet niet of ik alle 21 afleveringen toen

heb gezien, maar in 1989 heb ik ook de ingekorte

herhalingen bekeken. Niet alleen die televisieserie

van dr. Loe de Jong, maar vooral zijn levenswerk – de

boeken onder de titel Het Koninkrijk der Nederlanden

in de Tweede Wereldoorlog – waren informatiebronnen

over die vreselijke oorlog; die oorlog die mij daarna

nooit meer heeft losgelaten. Want hoe was het toch

mogelijk? Die inval die we niet wilden zien aanko-

men. De Jodenvervolging. De concentratiekampen.

Ik heb er later nog veel meer over gelezen. 

Door de serie kwam het gesprek over de oorlog ook bij

ons thuis op gang. Over de bombardementen, de

angst, de honger, het verraad. Vooral de verhalen van

mijn grootouders werden nu in een groter verband

gezet. Ook werd ik me voor het eerst bewust van het

feit dat enkele vrienden van mijn ouders Joods wa-

ren. Langzaam drong het besef door hoeveel zij had-

den geleden in de oorlog. 

Al die informatiebronnen – waarvan het werk van Loe

de Jong de basis was – zijn voor mij een rode draad

geworden in mijn politieke loopbaan. Als Kamerlid

heb ik me intensief bezig gehouden met de belangen

van oorlogsgetroffenen. Ook als voorzitter van de

Tweede Kamer voel ik mij nog steeds nauw verbon-

den met mensen bij wie de Tweede Wereldoorlog on-

herstelbare wonden heeft geslagen. Het was voor mij

daarom een bijzondere eer om op 4 mei 2011 tijdens

de Nationale Herdenking op de Dam te mogen spre-

ken. Over vrijheid en democratie. Door het werk van

Loe de Jong ben ik me er al jong van bewust gewor-

den dat vrijheid, democratie en recht niet vanzelf-

sprekend zijn. Dat we moeten vechten voor deze fun-

damenten van ons bestaan. Dat vertel ik ook aan

jongeren. Ook zij willen weten wat er in en rond die

verschrikkelijke oorlogsjaren is gebeurd. Ik weet dat

ook jonge mensen zijn boeken lezen. Of ze digitaal

bekijken, want bij de introductie van die mogelijk-

heid in december 2011 was de belangstelling daar-

voor overweldigend groot. Ik hoop dat ze op hen net

zo’n indruk maken als destijds op mij. <

Gerdi Verbeet is voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Foto Hans Kouwenhoven

De inspiratie van…
Gerdi Verbeet: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog


