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waar ik mij met hart en ziel aan gaf. Maar ik bleef ook mijn studievak
trouw. Begin '41 schreef ik op verzoek van het hoofd van de Regerings-
voorlichtingsdienst, A. Pelt, voor de Britse uitgever Lindsay Drummond
een boekje over de gebeurtenissen in Nederland tijdens de Duitse invasie
en in de eerste maanden van de Duitse bezetting dat onder de titel Holland
fights the Nazi's uitkwam. Vervolgens vroeg de Netherlands Publishing
Company te Londen, uitgever van het 'Londense' Vrij Nederland, mij een
samenvatting te schrijven van wat in Londen bekend was over Nederland
in het eerste bezettingsjaar. Er is hieruit geresulteerd dat ik successievelijk
vier boeken schreef Ue Maintiendrai I t.e.m. IV), handelend over het
eerste, tweede, derde en vierde jaar van de Duitse bezetting. De Neder-
landse dag- en weekbladen (alle via Lissabon of Stockholm binnenge-
komen), de in Londen opgenomen uitzendingen van Radio Hilversum,
de illegale bladen (in april '42 arriveerden de eerste in de Britse hoofd-
stad), mededelingen van Engelandvaarders en (voor de delen III en IV)
een snel wassende stroom van door de inlichtingengroepen naar Londen
gezonden stukken en rapporten vormden mijn belangrijkste bronnen.
Deel I steekt vol pathos, deel II is informatiever en dat geldt, meen ik,
vooral voor de delen III en IV. Dat alle delen nogal aan de oppervlakte
moesten blijven, spreekt vanzelf. Ook ontbraken alle gegevens over de
illegaliteit - die werden door het Bureau Inlichtingen terecht geheimge-
houden. Met dat al heeft deze Londense serie in twee opzichten betekenis
gehad voor mijn latere werk: zij noopte mij, een eerste structuur aan te
brengen in mijn kennis van de ontwikkelingen in bezet gebied en ik
leerde met grote snelheid een boek te componeren. Alle gegevens die ik
per deel nodig meende te hebben, had ik door de typistes van Radio
Oranje op aparte papiertjes, 'fiches', laten overtypen (een systeem dat ik
als student al voor mijn doctoraal-scripties had gebruikt) en aan de hand
van die 'fiches' typte ik elk deel van een paar honderd bladzijden in twee
of drie weken - meer tijd had ik er niet voor.

Begin '44 won ik de Londense minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, dr. G. Bolkestein, voor het denkbeeld dat de regering
na de bevrijding een rijksinstelling zou oprichten die zich zou belasten
met het verzamelen van historisch materiaalover Nederlands oorlogs-
geschiedenis. Het tweede kabinet-Oerbrandy keurde dit denkbeeld goed
en Bolkestein deed er vervolgens in maart '44 mededeling van aan de
luisteraars in bezet gebied, zulks in een door mij geschreven toespraak. I

I Tekst in: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie:jaarverslag 1945-1946, p. 36-38.
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