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propaganda van de bezetter was gegroeid. Toen deze brochure in Londen
bekend werd, kreeg Burger van diverse kanten krachtige kritiek te horen,
van onder meer zijn collega-minister en mede-Engelandvaarder mr. G. J.
van Heuven Goedhart, van de journalist M. van Blankenstein en van
Gerbrandy. De Jong noemde de brochure 'ietwat provinciaals en nogal
autoritair van toon' en achtte commentaar op de passages 'waarin Burger
naliet het recht van zijn Joodse medeburgers op volledig rechtsherstel te
onderstrepen' overbodig. (Mii)

Burger schreef De Jong naar aanleiding van deze passage dat de auteur
evenals de bovengenoemde critici zijn bedoelingen verkeerd had geïnter-
preteerd: hij had niet willen spreken over abstracte rechten maar over te
verwachten praktische problemen. Overigens gafhij toe dat hij de kwestie
in zijn brochure indertijd 'te kort en in concept' had behandeld. (Mii)De
Jong tekende bij dit verweer aan dat Burger volledig rechtsherstel van
joden na de oorlog uitdrukkelijk niet alleen om praktische maar ook om
tactische redenen had afgewezen en vond het daarom bepaald niet
overtrokken het oordeel van Van Blankenstein te volgen. (Mii) In de
begeleidingsgroep merkte Paape op dat de discussie eigenlijk ging over de
vraag of Burger als antisemiet aan de kaak mocht worden gesteld. Ook De
Jong meende dat dit niet juist zou zijn en beloofde de formulering op
enkele punten te wijzigen. In de definitieve tekst noemde de auteur
Burgers passage over het joodse rechtsherstel 'bij uitstek ongelukkig
geredigeerd'."

2. Het Londense regeringsbeleid
Naar aanleiding van de val van Frankrijk, in juni 1940, wierpen enkele
ministers de vraag op of men er, nu de oorlog voor Engeland zo'n
ongunstige wending nam, niet beter aan zou doen de zetel van de regering
naar de koloniën, bij voorkeur naar Nederlands-Indië, over te plaatsen.
Koningin Wilhelmina vond, gesteund door enkele ministers, dat de strijd
zij aan zij met de Britten krachtig moest worden voortgezet en daarom was
ze erop tegen Londen te verlaten. Z~ meende bovendien dat een krachtig
regeringsbeleid gebaat zou zijn met het vertrek van een aantal volgens haar
defaitistisch ingestelde ministers naar de Oost. Op De Jongs weergave van
deze controversen reageerde Van Vredenburch met een uitvoerig betoog.

H~ schreef de auteur dat beide standpunten, blijven in Londen en
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