
Discussie

M = Memorie van Punten, opgesteld voor de discussie.
v = Verslag van de discussie op 2 januari 1969.

Aan de discussie namen behalve dr. L. de Jong deel de leden van de
begeleidingscommissie prof. dr. I. J. Brugmans, prof. dr. P. J. van Winter,
prof. dr. L. J. Rogier, prof. dr. T. P. van der Kooy en dr. J. c. H. de Pater.
Prof. dr. B. H. D. Hermesdorf was verhinderd.

1. Algemene teneur van de discussie

Uit de aan de orde gestelde punten van discussie blijkt dat de beoordelaars
over het algemeen met aanpak en visie van De Jong instemden, of althans
deze hadden aanvaard en voor discussie ongeschikt achtten. Opvallend is
bovendien dat noch het door De Jong bedoelde eerherstel voor generaal
Winkelman - bronnentechnisch bracht Brugmans de vraag ter sprake of
De Jong niet te exclusiefwas afgegaan op verklaringen van Winkelmans
dochter - ter discussie werd gesteld noch of hij in strategisch opzicht het
gelijk meer aan zijn zijde had gehad dan generaal Reynders. Kennelijk
gold in het algemeen hetzelfde voor de gunstig uitvallende portrettering
van koningin Wilhelmina en de kritisch afwij zende typering van De Geer.
Ook leken door hun zwijgen de beoordelaars zich achter De Jongs
oordeel te scharen dat regering en bevolking onvoldoende op een
eventueel militair treffen met Duitsland waren voorbereid en in dat
opzicht zelfs ernstig te kort waren geschoten. Wel werden op vele details
correcties, aanvullingen of nuanceringen voorgesteld.

Een stilistische kwestie, die ook in de publiciteit meermalen werd
aangeroerd, stelde de medewerker van het Rijksinstituut, kapitein-ter-zee
b.d. A. G. Vromans, tijdens de discussie aan de orde: het feit dat de auteur
zichzelf in het boek aanduidde in de eerste persoon meervoud. De Jong
antwoordde dat hij hierin geen bezwaar zag:

, 'Ik geef er vaak de voorkeur aan om bij een bepaalde constatering te zeggen:
"Wij zijn van mening etc." in plaats van: "Het is zo". De subjectieve factor
die in alle geschiedschrijving een rol speelt, mag mijns inziens ook
stilistisch tot uitdrukking komen. Het begrip "ik" gebruik ik alleen dan (dat


