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, karakter van hun bedrijf, bij voorbaat wisten dat ze zich in New York en
Londen even zo goed staande konden houden als in Amsterdam en Den
Haag. Anderzijds, mensen die niets te verliezen hadden; onder dezulken
werd een relatief groot contigent gevormd door Duits-Joodse réfugiés die
- krachtens oorzaken, vermeld in mijn recensie van De Jongs eerste deel-
hier te lande niet aan de slag hadden kunnen komen.

Daarnaast zijn dan nog als emigranten te vermelden de tsionisten wier
beginselen hen drongen tot vestiging in Palestina. Doch hun aantal is, in de
hier beschreven periode, niet groter geweest dan in de voorafgaande jaren.'

5. Militaire aspecten
De beschrijving van het ontslag van de opperbevelhebber, generaal I.H.
Reynders rond de jaarwisseling 1939-1940, en zijn vervanging door
generaal H. G. Winkelman ontlokte aan de pers niet onmiddellijk
commentaar. Het beleid van eerstgenoemde kwam direct en indirect wèl
ter sprake in een tweetal bijdragen van J. D. Schepers, in 1939 en 1940
hoofd van de sectie juridische zaken van het algemeen hoofdkwartier,
over het oorlogsrecht. In de Nieuwe Rotterdamse Courant (24 november
1969) schreef hij:

, 'In het tweede deel van zijn boek: Het Koninkrijk derNederlanden in de Tweede
Wereldoorlog, dat tot titel draagt Neutraal, beschrijft prof. dr. L. de Jong op blz.
174 hoe de regering in september 1939 er niet toe wilde besluiten het land
in staat van beleg te verklaren, hoewel dit jaren tevoren door de toenmalige
minister van defensie aan de chef van de generale staf was toegezegd. De
regering, in het bijzonder de minister van justitie, vond het veel te
gevaarlijk de buitengewone bevoegdheden van de Wet op de staat van
oorlog en de staat van beleg aan de daartoe al jaren tevoren bij Koninklijk
Besluit aangewezen militaire autoriteiten toe te vertrouwen. De wet moest
daarom zodanig worden gewijzigd, dat deze bevoegdheden zo nodig door
andere autoriteiten zouden kunnen worden toegepast.

De beschrijving van de lotgevallen van dit wijzigingsvoorstel eindigt op
blz. 197 [177] met de mededeling, dat het ontwerp onder de tafel
verdween, nadat de Raad van State een afwijzend advies had uitgebracht.

Dit was echter niet het slot. Minister Gerbrandy was niet de man die voor
een zelfs sterk afwijzend advies van de Raad van State door de knieën zou
gaan. Hij is gaan twijfelen als gevolg van de oppositie die hij bij enkele
ambtenaren van zijn departement ontmoette. Deze zagen namelijk aanko-
men dat als de voorgestelde wijziging tot stand zou komen, de minister
voor hoogst onaangename eonsequenties zou komen te staan. Het toepas-
sen van de buitengewone bevoegdheden zou n1. onherroepelijk meebren-
gen, dat de minister vanjustitie zich zou moeten begeven op het terrein van
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