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Common sense? 

Peter Romijn bespreekt: 

jaap Burger Oorloasdaaboek, (bezorgd 

door Chris van Esterik, Amsterdam: 

Bert Bakker, 1995) 

De politieke carriere van de 
Dordtse advocaat mr. Jaap Bur
ger begint in mei 1943 met een 
bestuursfunctie, zij het een onge
bruikelijke. Als hartstochtelijk 
zeiler kent hij de Hollandse kust
wateren goed en daarom wordt 
hij aangezocht om een jacht met 
Engelandvaarders naar de over
kant van de Noordzee te sturen. 
Getuige zijn onlangs gepubliceer
de Oorlossdasboek heeft Burger 
dan a! lange tijd gepopeld om aan 
het deprimerende Ieven in bezet 
Nederland te ontsnappen. Lange 
tijd kan hij niet werkelijk in die 
mogelijkheid geloven: het lijkt 
hem 'vrijwel ondoenlijk' in 
Engeland te komen, 'anders dan 
als blinde gok'. Het joumaal 
toont hoe Burger een flinke por
tie escapisme in zijn Ieven 
inbouwt door mid del van bridge
avonden met vrienden of familie 
leden en solo-zeiltochten in de 
Biesbosch. 

Ook het - bekwaam ingeleide 
en bezorgde - dagboek client ken
nelijk als ontsnapping, want het 
heeft de vorm van een reeks brie
ven, gericht aan Bram Burger, 
een neef, die bij de koopvaardij 
client en zo bijdraagt aan de geal
lieerde oorlogvoering. Tege
lijkertijd wordt duidelijk hoeveel 
moeite het kost om te bepalen 
wat hem te doen staat: eigenlijk 
wil hij deel uitmaken van 'een 
soort Engels vreemdelingenle-

gioen' - 'maar ja', zo voegt hij 
daaraan toe, 'niets is zo moeilijk 
los te Iaten als een advocaten
praktijk'. Toch heeft het dagboek 
niet alleen de functie van ont
snappingsluik: het client voor 
Burger minstens zo zeer om zijn 
stemmingen onder woorden te 
brengen en zijn woede en frustra
ties af te reageren - eerst over de 
Duitse in val, dan over het gedrag 
van de N sa' ers en over de joden
vervolging. Naarmate de oorlog 
voortduurt, neemt de frequentie 
van de aantekeningen trouwens 
sterk af; de verslaggeving van de 
oorlogsgebeurtenissen maakt 
plaa~s voor meer politiek getinte 
beschouwingen. 

Landen 
De laatste aantekening dateert 
van r 3 februari r 94 3, vlak voor 
een eerste, rnislukte poging naar 
Engeland te vertrekken. Burger 
dan nog vrijgezel - blijft het 
moeilijk vinden zich van zijn 
werk los te maken maar voegt 
daaraan toe dat dit dwaas is, 
'want als ze je weghalen gaat het 
vanzelf' . Daarom vertrekthij uit
eindelijk, en komt er een eind aan 
het dagboek. Het is niet erg waar
schijnlijk dat het later uitgegeven 
zou zijn als Burger in Londen 
inderdaad in een Engels vreem
delingenlegioen terecht was ge
komen. Hij valt daar echter in de 
smaak bij koningin Wilhelmina, 
die hoge verwachtingen heeft van 
de politieke en bestuurlijke capa
citeiten van mens en uit deN eder
landse verzetsbeweging. Hoewel 
Burger niet aan het vroege geor
ganiseerde verzet had deelgeno
men, deelt hij het streven van 
Wilhelmina en een aantal van 
haar Londense volgelingen naar 
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een revitalisering van het politie
ke bestel met het oog op de 
wederopbouw na de oorlog van 
een beter, zuiverder Nederland. 

Het dagboek noemt in dit ver
band een daadkrachtig 'Konink
lijk Kabinet', dat een eind moet 
maken aan verdeeldheid en hok
jesgeest. Zulke geluiden worden 
al Ianger gehoord bij autoritair 
rechts. Burger clausuleert ze ech
ter door te wijzen op de dwingen
de noodzaak van een sociaal ver
antwoorde organisatie van het 
sociaal-economisch beleid. Een 
aantal ideeen heeft hij begin 1943 
verder uitgewerkt in een discus
siestuk, dat in bezet Nederland 
ging circuleren. In het dagboek 
vindt men geen directe toespelin
gen op dit stuk en slechts enkele 
zeer algemene gedachten. Hoe 
dan ook, bij aankomst in Londen 
wordt Burger als minister zonder 
portefeuille en later als minister 
van Binnenlandse Zaken, belast 
met de voorbereiding van de 
terugkeer naar een beVTijd Ne
derland. Hij dankt deze benoe
ming aan het streven van 
Wilhelmina om een capabel per
soon uit bezet gebied op te nemen 
in haar regering. 

Het is de grootste politieke ver
dienste van Jaap Burger uit die 
Londense oorlogsjaren, en moge
lijk uit zijn hele carriere, dat hij 
zijn ervaringen in bezet Neder
land heeft weten te vertalen in 
enkele VTij eenvoudige, op com
mon sense gebaseerde stelregels, 
die ondanks de controverse die ze 
oproepen uitgangspunten wor
den voor het terugkeerbeleid . 
Een uitermate belangrijk - en 
vanuit Londen nog nauwelijks te 
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overzien probleem - was dat van 
de zuivering en berechting van 
collaborateurs na de beVTijding. 
Het gaat niet alleen om de afreke
ning met de Nederlandse nazi's 
(die had hij volgens een aanteke
ning uit september I 942 na de 
beVTijding nog het liefst allemaal 
over de oostgrens gezet). Voor 
het naoorlogse politick bestel 
vee! belangrijker is dan de vra'!-g 
in hoeverre er na de beVTijding 
werkelijk schoon schip moet 
worden gemaakt in ambtenarij en 
politieke wereld. 

Synthese van legaal en illegaal 
Burger laat zijn Londense colle
ga's (en ook Wilhelmina) weten 
dat het niet aangaat om ambtena
ren te bestraffen, !outer omdat ze 
op hun post zijn gebleven. 
Evenmin noemt hij het een goed 
idee om te veronderstellen dat 
wie met succes een gemeentehuis 
weet te beroven van persoonsbe
wijzen en bonkaarten !outer door 
dat feit ook na de bevrijding een 
goede burgemeester zal zijn. 
Volgens zijn later gevleugeld 
woord, dat dateert uit begin 
I945, moet men 'foute' landge
noten wegzuiveren, en niet a! 
degenen die fouten hadden 
gemaakt . Het uitspreken van dit 
principe voor de regeringsradio, 
in januari I 945, wordt de aanlei
ding tot zijn val als minister. De 
parlementaire-enquetecommis
sie prijst dit matigende geluid 
enkele jaren later zeer. Des te 
meer zal het Burger altijd dwars 
blijven zitten dat Loe de Jong 
deze rede later in zijn geschied
werk heeft aangeduid als een 
kolossale blunder. Burger heeft 
DeJong en andere historici sinds
dien voorgehouden hoezeer De 

Jongs oordeel op illusies geba
seerd was. 

Inmiddels is Burger in Londen al 
lang bij de koningin uit de gratie 
geraakt. Hij is niettemin in rege
ringskringen de eerste, die inziet 
dat een radicale hervorming van 
het politieke stelsel na de beVTij
ding een gevaarlijk droombeeld 
is. Hij bepleite daarom een syn
these van legaal en illegaal: de 
v66r de bezetting gekozen licha
men moeten na de beVTijding 
worden gezuiverd van nazi's, 
meelopers en slappelingen; de 
plaatsen van deze !eden kunnen 
dan tot de volgende verkiezingen 
worden ingenomen door mensen 
die zich in het verzet hebben 
onderscheiden. Mutatis mutandis 
kan deze synthese tussen de voor
oorlogse orde en het verzet ook 
gestalte krijgen in de ambtelijke 
wereld en elders in het maat
schappelijk Ieven. Er is dus geen 
radicale institutionele verande
ringen aan de orde, maar veeleer 
een absorptie van degenen die in 
het verzet de toon hebben aange
geven door het bestaande bestel. 

Hiervoor heeft Burger als een 
van de eersten de weg gewezen 
met zijn common sense-benade
ring van de problemen, die de 
politieke stabiliteit in het naoor
logse Nederland stellig heeft 
gediend. Zowel inhoud als stijl 
van deze benadering zijn ruim 
aanwezig in het dagboek. Wat 
betreft de stijl kan worden gezegd 
dat zij soms een gemaakt-laco
niek lijkt en daarom wei eens een 
ongemakkelijk retorisch effect 
teweeg brengt. Niet voor niets 
hebben zijn politieke tegenstan
ders Burger wei eens bonkig en 
drammerig gedrag verweten. 
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Anderzijds had hij een sterk 
gevoel voor politieke subtilitei
ten en slaagde hij er in dat te 
benutten. In zijn zojuist genoem
de radiorede verzette Burger zich 
tegen de overspannen verwach
tingen van degenen die de ver
zetsbeweging als de drager van de 
vernieuwde Nederlandse natie 

Van christen-socialist 
tot antimilitarist 

Hein Wiedijk bespreekt: 

Herman Noordegraaf, Niet met de wape

nen der barbaren1 Het christen-socialisme van 

Bart de Uat, Ten Have: Baarn '994· 

Het is verheugend dat de geschie
denis van andersoortig socialisme 
dan de sociaal-democratie tel
kens meer aandacht krijgt. Zo 
heeft de theologisch geschoolde 
socioloog Herman Noordegraaf
kenner van het christen-socialis
me - zijn promotieonderzoek 
gericht op de christen-socialisti
sche periode in het Ieven van de 
antimilitarist Bart de Ligt (I 8 8 3-

19 3 8). Noordegraafkoos als titel 
voor zijn meeslepende boek de 
eerste regel van het derde couplet 
van de uit I 891 stammende 
Socialistenmars. Het was, in de 
vertaling van de Amsterdamse 
diamantsnijder A.S. de Levita, bij 
de sociaal-democraten van de in 
I 894 opgerichte Sociaal-Demo
cratische Arbeiderspartij (soAP) 
een van de meest geliefde strijd
liederen. Het derde couplet 
luidt: 

'Niet met de waap'nen der 
barbaren, met kruit noch degen 
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wilden zien . Hij zei onomwon
den dat een volk nu eenmaal niet 
uitsluitend bestaat uit heiden en 
diplomaten, maar voor het over
grate dee! uit gewone mensen, 
met gewone zorgen voor het 
dagelijks bestaan van henzelf en 
de hunnen. Van dit laatste getuigt 
het hier besproken dagboek in 

kampen wij: Het aeesteszwaard 

[cursivering hw] der vrijheids
scharen brengt slechts de zege aan 
hun zij. Oat vrede heersch', dat 
welstand bloei', dat vreugde en 
hope eens doorgloei' des werkers 
thuis, des werkers Ieven, dat is 
het doe! waamaar wij streven! 
Oat is ons heilig ideaal. .. ' 

Dit ideaal van de sociaal
democraten werd in augustus 
1 9 14 zwaar op de proef gesteld 
toen, ondanks de invloed van de 
marxistisch-georH!nteerde ideo
logic van de internationale soci
aal-democratie, aan de Europese 
fronten arbeiders op arbeiders 
begonnen te schieten en, ook in 
Nederland, de nationale aedachte 

sterker bleek dan de leer van de 
klassenstrijd. Het 'geestes
zwaard' werd door de 'werkers' 
vervangen door kruit en degen. 
Bart de Ligt, inmiddels christen
socialist geworden, verloor toen 
zijn sympathie voor de SOAP die 
hij tot dat ogenblik ver boven de 
christelijke kerken had verheven. 
In Soldaten en arbeiders staakt!, een 
brochure van zijn hand uit 1 9 1 8, 
bracht De Ligt het failliet van de 
sociaal-democratische Tweede 
Internationale goed onder woor
den: 'De meerderheid van alle 
legers zijn proletariers. En zij 

aile opzichten, niet het minst met 
betrekking tot de schrijver zelf. 
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is als historicus werkzaam bij het 

Rijksinstituut voor Oorloas

documentatie 

wonden voornamelijk proleta
riers. Zij schieten hun arrnen en 
benen kapot, hun oogen blind. 
Zij rooken ze dood met giftige 
gassen . Zij hongeren ze uit. Zij 
scheuren ze de ingewanden open 
met de bajonet. Zij slaan hun 
schedels stuk met de kolven van 
hun geweer. Welk edel denken 
er ook nog zoo even achter 't 
voorhoofd van den 'vijand' 
woonde, - reeds spatten zijn her
senen uiteen.' 

Herman Noordegraaf heeft 
onder andere door middel van dit 
niet van werkelijkheidszin ge
speende citaat, een helder beeld 
van de man Bart de Ligt opgeroe
pen. De auteur beperkte zich bij 
zijn onderzoek terecht tot De 
Ligts christen-socialistische pe
riode (I9IO-I9I9)· Toen had de 
invloed van De Ligt als antimilita
rist het grootst kunnen zijn. 
Vanaf begin 19 I 9 wordt hij anar
chist en wijdt hij zich volledig aan 
de bestrijding van de oorlog in al 
zijn vormen. Gelukkig geeft 
Noordegraaf zijn lezers in de 
lnleidinB van zijn hoek - als toegift 
- een overzicht van de laatste, 
anarchistische, periode in het 
Ieven van Bart de Ligt. Ze begint 
wanneer De Ligt door zijn huwe-
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