
DISCUSSIE

G. W. G. Frackers van de Sectie Krijgsgeschiedenis en F. J. A. Lutz van
de Sectie Luchtmacht Historie lazen hierin impliciete kritiek van de auteur
op de prestaties van de Nederlandse strijdkrachten. Eerstgenoemde
schreef na lezing van de eerste twee hoofdstukken dat hij zich had
geërgerd aan 'de volkomen negatieve wijze waarop de verrichtingen van
de Koninklijke Landmacht worden behandeld'. Volgens hem waren de
aan het werk van Nierstrasz ontleende gegevens 'zo gekozen, met eigen
woorden weergegeven en aan elkaar geregen, dat er haast niet positiefs uit
te halen valt'. (M) Lutz zei het wat abstracter: hij stelde het 'positieve
schema' waarin Brongers de mei-oorlog had weergegeven tegenover het
'negatieve schema' van De Jong. Beide gaven naar de mening van Lutz
blijk van

, 'een zekere gekunsteldheid, om niet te zeggen moedwilligheid. Het is
daarbij altijd of men de lezer een bepaalde eigen overtuiging wilopdringen,
die niet altijd even helder uit de feiten naarvoren komt.'

Naar de mening van Lutz verloor Brongers zich te veel in details om maar
positief te kunnen oordelen en zocht hij als het ware naar overwinningen.
Het manuscript van De Jong werd daarentegen door het 'negatieve
schema' bepaald:

, 'Het is alsofU eerst het resultaat: Nederland verliest deze oorlog, beziet en dan
de beschrijvingen van de strijd ondergeschikt maakt aan dit negatieve
resultaat. Ik zou het kunnen omschrijven als: Zij losten een schot, zij
trokken terug en verloren de oorlog. Historisch wel juist, maar veel te
eenzijdig. Het lijkt alsajU de Nederlandse lezer de indruk wilt opdringen,
dat het aan de verdediging bestede geld in het water was gegooid en dat er
letterlijk ook niets van het Nederlandse militaire apparaatdeugde in 1940.
En dat is beslist niet zo; dat hebben de Duitsers aan den lijve ondervonden.'
(M)

De Jong antwoordde in de 'Memorie van Punten' dat deze kritiek
betrekking had op de eerste twee hoofdstukken. Na voltooiing van het
gehele manuscript had hij het hoofd van de Sectie Krijgsgeschiedenis, Van
Ojen, en diens medewerkers Kneepkens en Frackers

, 'uitdrukkelijk de vraaggesteld of de sectievan mening [was1dat ten aanzien
van het totaalbeeld dat in het boek gegeven wordt, van een juiste balans
gesproken kanworden. Die vraag is bevestigend beantwoord.'

De Jong voegde hieraan toe dat in zijn manuscript inderdaad

, 'de indruk ontstaat dat de Nederlandse troepen er weinig van terecht
brengen, zulks met plaatselijke uitzonderingen. Die indruk is in overeen-
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