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, stemming met de feiten. Het boekje van majoor Brongers De strijd om de
residentie, mei 1940 is een hiep-hiep-hoerageschrift zonder wetenschappe-
lijkewaarde.' (M)

De begeleidingscommissie wees de kritiek van Frackers en Lutz af, doch
meende dat het wenselijk was 'dat nog eens duidelijk onderstreept wordt
dat de aanvaller in de eerste fase van een oorlog altijd in het voordeel
is'. (v) Sijes vroeg De Jong meer aandacht te besteden aan de wijze waarop
de Duitsers in de Meidagen hebben geopereerd: 'Deze militaire geschie-
denis is vooral de geschiedenis van de verdediger. Maar de geschiedenis
van wat de aanvaller wil, blijft me vaak onduidelijk.' De Jong zei het
inderdaad te betreuren niet over meer gegevens te kunnen beschikken om
bijvoorbeeld de Duitse reacties tijdens de gevechten om Rotterdam of de
strijd om de Grebbeberg weer te geven. (M)

Ten slotte kan, naar aanleiding van De Jongs beschrijving van de
krijgsverrichtingen, worden opgemerkt dat geen van de lezers van het
concept-manuscript reden zag opmerkingen te maken over de zaken die
na verschijning van deel 3 in de publiciteit veel aandacht zouden krijgen,
namelijk het doodvonnis tegen sergeant J. c.Meijer" en de toedracht van
het bombardement van Rotterdam.' Wel maakten enkele medewerkers
van het Rijksinstituut bezwaar tegen de naar hun smaak te uitvoerige
beschrijving van het bombardement en tegen het met instemming citeren
van de stelling dat het zou zijn voortgekomen 'uit een misdadige
mentaliteit - de mentaliteit van het nationaal-socialisme'. (M) De
begeleidingscommissie adviseerde De Jong echter zijn tekst te handha-
ven. (v)

3. Het vertrek van het kabinet naar Londen
Drie nog in leven zijnde oud-ministers uit het kabinet-De Geer, mr. E. N.
van Kleffens, dr. M. P. L. Steenberghe en dr.A. A. van Rhijn, toonden zich
in hun schriftelijke reacties zeer ongelukkig met de beschrijving van de
besluitvorming in de ministerraad met betrekking tot het vertrek naar
Londen. Van Kleffens, die al op 10 mei 1940 naar Londen was vertrokken,
vond De Jongs relaas ook in het licht van gegevens die hij later had

6 Alleen Van Voorst tot Voorst verschafte De Jong enige gegevens over de carrière van
de betrokken generaal-majoor J. Harberts; brief Van Voorst tot Voorst aan Sijes, 3 juni
1969. Zie voor de bewuste passage deel 3, 2 I 2 en 255-256 (195, 236-237); zie voor
verdere documentatie: J. F. A. Boer, De zaak-sergeant Meijer (Amsterdam, 1970).
7 Zie de discussie in de pers over dit nogjarenlang omstreden onderwerp: 'Reacties en
recensies', deel 3, 190-198.
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