
VERANTWOORDING

(en spoedig volledig vergetend I), hield ik het voor uitgesloten dat ik zelf
die ene auteur zou worden. Ik gaf leiding aan een staf van een kleine
honderd medewerkers, kon mij onmogelijk op zulk een werk concen-
treren en kwam er, meende ik, ook niet voor in aanmerking: ik was nog
niet eens gepromoveerd. Ik had wèl het gevoel dat ik, als de omstandig-
heden zich ooit zouden wijzigen, het werk zou aankunnen.

Niet zo heel veellater, namelijk in april' 5I, werd het Geschiedwerk
op voorstel van het Directorium (daarin was de plaats van Posthumus
ingenomen door prof. dr. jhr. P. J. van Winter, en die van Sneller door
prof. dr. T. P. van der Kooy) met instemming van de Commissie van
Bijstand door de minister aan vier ervaren historici toevertrouwd: de drie
hoogleraren dr. 1. J. Brugmans (liberaal), dr. C. D. J. Brandt (socialist), dI.
L. J. Rogier (katholiek) en de gepensioneerde leraar dr. J. c. H. de Pater
(protestant) - een 'verzuilde' opzet. En een ietwat hachelijke omdat,
terwijl dr. de Pater voldoende tijd kon vrijmaken, de drie anderen door
hun hoogleraarsfunctie al zwaar belast waren.

De wetenschappelijke staf en ik boden hun alle mogelijke hulp - te
hunnen behoeve werden ca. 60 'Notities voor het Geschiedwerk' ge-
schreven" en onderwerp-schema's opgesteld (al die stukken werden uit-
gebreid met hen besproken) maar er kwam geen schot in het werk. In
november' 53 promoveerde ik op het proefschrift De Duitse Vifde Colonne
in de Tweede Wereldoorlog en in de loop van' 54 kwamen de vier auteurs
tot het inzicht dat zij beter om ontheffing van hun opdracht konden
vragen - zij waren het die aan het Directorium het denkbeeld voorlegden
dat hun taak door mij zou worden overgenomen en dat zij zelf verder
als adviseurs bij het project betrokken zouden blijven, in welk kader zij,
als zij er tijd voor hadden, ook eigen deelstudies konden gaan schrijven.'

Het Directorium nam de denkbeelden van de vier oorspronkelijke
auteurs over, zag ze goedgekeurd door de Commissie van Bijstand en
legde ze op 15 februari' 5 5 aan de minister van Onderwij s, Kunsten en
Wetenschappen voor; deze, mr. J. M. L. Th. Cals, ging er met een schrij-

I Toen mijn secretaresse, mevr. A. E. Heuwekemeijer-de Lange, het mij in '72 op-
nieuw toonde, had ik er geen enkele herinnering aan bewaard. 2 Te mijnen behoeve
later ca. roo, uit welke serie de studies van A. J. van der Leeuw vaak van veel betekenis
waren. 3 De enige die dat gedaan heeft, was dr. de Pater- zijn belangrijkste werkstuk
werd de in '69 verschenen monografie Het Schoolverzet. Daarnaast heeft Brugmans zich
speciaal verdienstelijk gemaakt bij bet onder zijn leiding door dr. H. J. de Graaf, mevr.
A. H. ]oustra en kapitein-ter-zee b. d. A. G. Vromans samenstellen van het in '60
verschenen werk Nederlands-Indië onder[apanse bezetting.
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