
DEEL 2

, zou ik in mijn gehelewerk willen doen) wanneer ik over strikt persoonlijke
ervaringen spreek.Dat gebeurt maar zelden.' (M)

Paape miste aandacht voor stemming en houding van de 'gewone
Nederlander'. Hoe was het leven in kazerne en fort, hoe verwerkte de
achtergebleven familie de mobilisatie, hoe reageerde de publieke opinie
op de zware scheepsverliezen of op welke wijze verliep de werkver-
schaffing bij de aanleg van verdedigingswerken? Een andere beoordelaar,
jhr. mr. A. J. M. van Nispen tot Pannerden, had meer willen lezen over het
apparaat achter kabinet en ministers, het ambtenarenkorps en de departe-
menten. SchreefDe Jong niet te zeer van 'bovenaf? De Jong antwoordde
dat inderdaad deze en dergelijke onderwerpen volle aandacht verdienen,
maar onderzoekstechnisch niet gemakkelijk te vinden zijn en jaren van
extra onderzoek zouden hebben gevergd.

Ten aanzien van de in deel 2 ingevoegde biografie van koningin
Wilhelmina (hoofdstuk r) rees de vraag of De Jong zich niet expliciet
kritisch zou moeten uitlaten omtrent de authenticiteitswaarde van
Wilhelmina's memoires Eenzaam maar niet alleen.' De Jong dacht dat hij
daarin duidelijk genoeg was geweest. Sijes schreef dat het beeld van
Wilhelmina in belangrijke mate bepaald is door mededelingen die zij had
gedaan aan het eind van haar leven (namelijk aan haar biograafBooy, aan
De Jong en in haar memoires). De Jong erkende in de 'Memorie van
Punten' van mening te zijn dat het beeld in Eenzaam maar niet alleen 'op
wezenlijke punten niet juist' was. Hij dacht echter dat in zijn tekst
duidelijk genoeg doorklonk dat hij voldoende kritisch stond tegenover
het door Wilhelmina zelf vastgelegde beeld. (M) De begeleidingsgroep
was het met dit laatste eens en achtte het niet wenselijk deze kritiek verder
te expliciteren. (v)

Nogal uitvoerig ging Van Nispen tot Parmerden in op de vraag of de
auteur bij het conflict, dat in mei 1918 ontstond tussen Wilhelmina en
minister van Oorlog jhr. mr. B. C. de Jonge, alles staatsrechtelijk correct
had weergegeven.ê terwijl Brugmans enige bezwaren had tegen woord-
keuze ten aanzien van Thorbeeke's denkbeelden over het koningschap. De
Jong corrigeerde in reactie hierop zijn tekst enigermate. De vraag of De
Jong niet te uitvoerig op leven en gedrag van koning Will em III inging
werd door de commissie ontkennend beantwoord.
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1 Prinses Wilhelmina, Eenzaam maar niet alleen (Amsterdam, 1959).
2 Deel 2, 1-6 (1-5).
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