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bevrijd gebied. In januari 1945 ontstond vervolgens een kabinetscrisis,
toen de minister-president Burger de wacht aanzegde naar aanleiding van
een radiotoespraak waarin deze nuancering en matiging bij de zuivering
en internering van van collaboratie verdachte personen had bepleit.
Burger maakte kritische kanttekeningen bij de hoofdstukken 8 ('Londen
arriveert') en 9 ('Problemen voor het Militair Gezag') van het concept-
manuscript, waarin ook hij ten tonele werd gevoerd:

, 'Al met al wordt de productie, zo respectabel als die zijn moge, een Londens
verhaal van: i .Iof op de koningin, 2.lof op Gerbrandy, j.Jof op Somer's BI

en 4.lof op het MG.Het eerste kan ik verstaan uit hoofde van het feit dat HM
zich niet heeft mogen verweren, met name ook niet voor de Enquêtecom-
missie, het tweede kan ik om psychologische redenen die ik wel eens eerder
heb gememoreerd", als een aberratie met een schouderophalen laten voor
wat het is. Het derde kan gedekt worden - met erkenning voor de grote
fouten van Somer, door het misbruiken van zijn dienst voor particuliere en
politieke doeleinden - met het spreekwoord dat in het land der blinden
eenoog koning is, maar het vierde passeert alle grenzen.' (Mi)

De Jong tekende in de 'Memorie van Punten' aan:

, 'Ik vind dat het op mijn weg ligt, de beoordeling door Burger van de twee
genoemde hoofdstukken aan U voor te leggen. Hij heeft, naar ik aanneem,
een kopie van zijn brief aan mij bewaard, maar heeft niet de behoefte gehad,
in deze beoordeling iets te wijzigen toen hij in latere hoofdstukken
gegevens aantrof waaruit hij had kunnen afleiden dat ik geenszins
kritiekloos sta tegenover koningin Wilhelmina, Gerbrandy, het Bureau
Inlichtingen en generaal Kruis. In het algemeen getuigen de brieven die ik
van Burger heb ontvangen (ik heb menigmaal door hem voorgestelde
zakelijke correcties overgenomen), van een grote verbittering over datgene
wat tenslotte in Londen met hem is gebeurd. In geen van zijn brieven heb ik
ooit een spoor van zelfkritiek gevonden.' (Mi)

In januari 1945 ontstond de kabinetscrisis naar aanleiding van Burgers
radiorede over de zuivering. De Jong keurde de strekking en inhoud van
deze rede uitdrukkelijk af omdat Burger naar zijn mening de indruk wekte

9 Burger heeft als meelezer van deel 9 De Jong een aantal reacties op concept-hoofd-
stukken gezonden waarin hij diens oordeel over Gerbrandy als minister-president bij
herhaling veel te positief noemde, zonder overigens de psychologie van de auteur ter
sprake te brengen. Burger schreefDe Jong op 28 februari 1979 over het beeld dat van
Gerbrandy was geschetst: 'Het is ontworpen aus einem Cuss. Mede daarom is het zo
boeiend. Zo zal Gerbrandy de historie ingaan. En van mij mag ie, want de haast
onvermijdelijke betrekkelijke waarde van geschiedschrijving is mij bekend. De grens
tussen historie en de, aan feitelijkheden gebonden, historische roman is bereikt.'
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