
DEEL 3

* DE RODE LICHTKOGELS BIJ ROTTERDAM (p.378-79). De Rotter-
damse publicist Loek Elfferich heeft in '87 betoogd dat de rode lichtkogels
welke de Duitse generaal Schmidt op 14 mei '40 om 13 uur 22 en om 13
uur 25 liet afvuren, niet de bedoeling hadden het bombardement van
Rotterdam door de Luftwaffe af te gelasten maar alleen maar de plaats van
Schmidts troepen duidelijk wilden maken. Elfferich heeft evenwel het
Duitse document waarop hij zich heeft beroepen, verkeerd geïnterpre-
teerd en aangezien wij in eerste instantie (ietwat onvoorzichtig) aan zijn
conclusie steun hebben verleend, stellen wij er prijs op, nu als ons oordeel
te geven dat wij die conclusie niet aanvaarden.

HET GEBRUIK VAN BRANDBOMMEN BIJ HET BOMBARDEMENT VAN
ROTTERDAM (p, 385, r. 7-8). In de tekst staat: 'brandbommen gebruikte
de Luftwaffe nog niet'. Deze mededeling is vermoedelijk onjuist: er zijn
aanwijzingen dat op Rotterdam wel degelijk ook brandbommen afge-
worpen zijn.

HET UUR VAN UITZENDING VAN GENERAAL WINKELMANS PRO-
CLAMATIE OVER DE CAPITULATIE EN VAN ZIJN RADIOTOESPRAAK
TERZAKE (p.405, tweede alinea). Anders' dan wij schreven, is er een
tijdsverschil geweest tussen de uitzending van de proclamatie en die van
de toespraak. De radio-uitzending van de proclamatie begon om kwart
over zeven 's avonds en Winkelman begon pas om kwart over tien te
spreken (ook op P.446, derde alinea, staan deze tijdstippen verkeerd
vermeld).

* ONTSNAPPING VAN VLIEGTUIGEN OP DE AVOND VAN 14 MEI
(p.4II). Er zijn na de capitulatie twee kleine toestellen van Schiphol naar
Engeland overgevlogen: een z.g.luchttaxi van de KLM, een Koolhoven-
toestel, en een in oktober '39 van een Nederlandse burger gevorderde
De Havilland-Moth. Wie dit tweede toestelovergevlogen heeft, is niet.
bekend - met het eerste ontsnapte een onderofficier van de Militaire
Luchtvaart, Justus Heymans, die van Joodse afkomst was.

DE BEZETTING VAN SCHIERMONNIKOOG OP 16 MEI (p.412, r. 7 e.v.).
Het geciteerde Duitse rapport berust niet op fantasie; de bezetting vond
overigens op 16 en niet op 18 mei plaats.

15 MEI. DE CAPITULATIE-OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT
DE MARINE (p.4I5, r.8-9). Anders dan wij schreven was deze overeen-
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