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, tot bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten een gunstig effect heeft
gehad". Hij stelt zich niet de vraag ofhet met iemand anders misschien beter
wasgegaan.

In deze delen wordt door de nationale historicus weer onvermoeid
uitgepakt, tientallen intriges worden tot in de finesse besproken, zonder dat
we precies te weten komen wat de schrijver er zelf van vindt en in welk
perspeetlef hij het gebeuren zet. Dat zullen pas diegenen beleven aan wie
het is beschoren de publikatie van het allerlaatste deel mee te maken. De stijl
blijft gedragen en de lezer krijgt geen greep op De Jongs denken. Ik heb wel
eens het vermoeden, dat volgens hem het voor een historicus niet eens
strikt nodig is te denken, zolang hij speurt, vorst en in een "brede
vertelling" opsomt.

Intussen ontstaat uit deze twee boeken toch het beeld van een
kabouternatie, die er door alle oorlogsavonturen heen in slaagt, haar
isolement te bewaren. Terwijl op zijn eigen grondgebied de reuzen elkaar
bij de strot hebben, blijven koning Kaskoeskielewan en zijn makkers
proberen, elkaar een beentje te lichten. In deel lOB zullen we lezen hoe het
daarbij onze vrienden verder vergaat. Met dat al blijft het een interessante
vertelling.'

In de boekenbijlage van Het Parool (27 maart I98r) verscheen een
vraaggesprek met mr. J. A. W. Burger, die tot januari r 94 5 als minister van
Binnenlandse Zaken nauw betrokken was bij het herstel van het
Nederlandse bestuur in het zuiden. Zijn kritiek op de concept-hoofdstuk-
ken uit de delen 9 en r OA, die al in de begeleidingscommissie ter sprake
was gebracht, maakte hij in dat interview gedeeltelijk openbaar.

, 'Na een uur praten zegt mr. Jaap Burger: "De Jong geeft over mijn vertrek
naar het bevrijde Zuiden in januari '45 een verdraaide voorstelling van
zaken. Dat heb ik u aangetoond. Nou zitten we over dit ene onderdeeltje al
een heel gesprek te voeren, maar het is om zo te zeggen per pagina onjuist.
Vandaar dat het onmogelijk is dat te corrigeren. Intussen is het natuurlijk
wel zo dat het onaangevochten onjuist in dat geschiedwerk blijft staan. Ik
heb De Jong ook geschreven: ik ben ervan overtuigd datjouw mening ten
onrechte de historische zal zijn."

Mr. J. A. W. Burger, minister zonder portefeuille en later minister van
binnenlandse zaken van I943 tot januari I945 in het tweede kabinet-
Gerbrandy, schetst de situatie. Zeeland, Brabant, Limburg en een stukje
Gelderland waren bevrijd, de rest van Nederland was nog door de nazi's
bezet gebied. In december' 44 zetten de Duitsers hun laatste krachtige
aanval in, het Ardennenoffensief, dat een maand later pas door de
Amerikanen tot staan wordt gebracht. We kunnen dat ook allemaal bij De
Jong lezen. Gelden Burgers bezwaren nu de feiten die De Jong vermeldt of
diens conclusies?

686


