
REACTIES EN RECENSIES

, Eindnoten van de auteur
1. De wetsartikelen in dit stuk genoemd zijn die van de in 1939/1940
geldende "Oorlogswet" van 23 mei 1899 Stb 128. Deze zijn o.a. te vinden
in de "Handleiding voor het uitoefenen van het Militair Gezag" in 1938
uitgegeven door het Ministerie van Defensie. In 1940 is hieraan toege-
voegd een Boekwerk C, bestaande uit twee delen, waarin opgenomen alle
regelingen, aanwijzingen en verordeningen uitgevaardigd door de toen
met militair gezag belaste autoriteiten.
2. Met name bij het departement van justitie had zich de krachtige
overtuiging gevestigd dat men van militairen onder de staat van oorlog en a
fortiori onder die van beleg geen verstandig beleid in civiele aangelegenhe-
den kon verwachten: ze zouden, meende men, op het hun vreemde terrein
Min hun ijver te ver gaan Min hun schroomvalligheid niet ver genoeg.
3. Generaal Reynders kon overigens van de hem verleende bevoegdheden
(bevoegdheid welke hij op zijn beurt op de eerste oorlogsdag, I september,
aan de rechtstreeks onder hem geplaatste commandanten en territoriale
bevelhebbers overdroeg) geen onbeperkt gebruik maken: voor alle uitga-
ven boven de f 50000,- had hij goedkeuring van de regering nodig -
allicht zou men bij omvangrijke opruimingen in het terrein tot schadeloos-
stellingen aan particuliere of andere eigenaars komen welke die limiet
zouden overschrijden.
4. Artikel j.

Wanneer voor de uitoefening van het militair gezag in eenig staat van
oorlog of in staat van beleg verklaard gedeelte van het grondgebied des
Rijks meer dan één autoriteit zijn aangewezen is elk dier autoriteiten
gehouden, bij de uitoefening van dit gezag de eventueel te geven bevelen
en aanwijzingen te volgen van de in het betrokken gebied mede voor de
uitoefening van het militair gezag aangewezen autoriteiten voor zooverre
deze hiërarchiek, dan wel- voor wat betreft de uitoefening van het militair
gezag - bij beschikking van onzen Minister van Defensie, boven haar zijn
gesteld.
5. Artikel-r.
3. Zoo mogelijk worden geen bevelen gegeven dan na overleg met het
hoofd van het betrokken burgerlijk bestuur of met de daaronder ressortee-
renden betrokken chef van dienst.'

In de paragrafen over het Duitse aanvalsplan op Nederland (Fall Gelb) ging
De Jong in op de voorbereiding van de acties tegen de Nederlandse
verdedigingslinie op de Grebbeberg. Deze beschrijving bracht drs.
J. W. M. Schulten, docent militaire geschiedenis aan de Koninklijke
Militaire Academie in Breda, in het geweer. In het kwartaalblad van de
KMA Paradei ç, 1982 mei-nummer) schreefhij dat De Jong ten onrechte de
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