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gebeurtenissen zou kunnen worden toegevoegd - eventueel een serie chronolo-
gische tabellen. Voor het overige meen ik, dat het Geschiedwerk, nu wij zoveel
jaren verder zijn, een synthese behoort te wezen van de drie door prof. Romein
voorgestelde delen: gewone, normale geschiedschrijving dus - zuiver en onge-
splitst.'

Geheel in het midden latend hoeveel boeken daarvoor nodig zouden
zijn, zag ik de indeling van het werk als volgt:

Inleiding: 'Het Koninkrijk der Nederlanden aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog'

Deel 1: De neutraliteitsperiode
Deel 2: De Duitse invasie
Deel T Bezet Nederland t.e.m. de Februaristaking van 1941
Deel 4: Bezet Nederland t.e.m. de uitroeping van de NSB tot enig

toegelaten partij, december 1941
Deel y: Londen t.e.m. de val van Indië, maart 1942
Deel 6: Bezet Nederland t.e.m. de April-Meistakingen van 1943
Deel 7: Bezet Nederland t.e.m. 'Dolle Dinsdag' (5 september I944)
Deel 8: Londen tot begin september 1944
Deel 9: De periode september 1944-mei 1945
Deel i 0: De Nederlanders in Japanse gevangenschap, Japans ineenstor-

ting en 'de voorbereiding van de terugkeer van het Nederlandse gezag'
Deel 11: Suriname en de Nederlandse Antillen
Epiloog: 'Terugblik en Overzicht van het Koninkrijk der Nederlanden

na afloop van de Tweede Wereldoorlog ... Het Overzicht sluit het gehele
werk af door in korte lijnen te verhalen van de terugkeer naar normale
verhoudingen in Nederland en van de beginnende politieke moeilijk-
heden in Indië.'

'Dat', zo eindigde ik, 'het probleem van het voordragen van één of
meer auteurs in toenemende mate urgent wordt, spreekt vanzelf.'

*

Het leek mij van belang, hier zo uitgebreid stil te staan bij deze in juli
'49 gedicteerde nota: men vindt er een groot deel van de grondgedachten
in terug die ik bij het opzetten van Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tu/eede Wereldoorlog in het oog hield. Welte verstaan: het stuk dicterend
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