
VERANTWOORDING

zich nieuwe problemen voor die voortgezette studie vergden; vaak ook
bleef ik met vragen zitten die niet meer beantwoord konden worden. Ik
had bijvoorbeeld over de Londense periode langdurige en diepgaande
gesprekken gevoerd met koningin Wilhelmina en minister-president
Gerbrandyen hun toen alle vragen gesteld die ik van mijn toenmalige
kennis uit kón stellen, maar toen ik in '78-'79 deel 9 (Londen) schreef,
kwamen er talrijke nieuwe vragen in mij op die ik helaas aan geen van
hen beiden meer kon voorleggen: Gerbrandy was in '61, Wilhelmina in
'62 overleden.

Ik wist dat wat ik schreef, ook in andere opzichten onvolmaakt zou
blijven: van het totale beschikbare documenten-materiaal had ik maar
een betrekkelijk klein, zij het zorgvuldig geselecteerd gedeelte gelezen,
van het totale aantal beschikbare 'getuigen' had ik slechts met een kleine
minderheid gesproken en de duizenden studies van anderen, die ik als
bron gebruikte, had ik meestal niet kunnen verifiëren.

Al die onvolkomenheden nam ik voor lief, mij troostend met de
gedachte dat mijn concept-manuscripten in elk geval nog door enkele
tientallen deskundigen zouden worden gelezen voor zij in druk zouden
verschijnen.

Een historicus dient te streven naar zorgvuldigheid maar alle perfee-
tionisme is uit den boze: wie zichzelf de eis stelt dat hij geen boek schrijft
voor en aleer hij alle bronnenmateriaal gelezen en herlezen, met alle nog
levende getuigen gesproken en alle door hem gebruikte studies van
derden volledig geverifieerd heeft, zal nooit de pen op papier zetten.

Voortgang van het project

Het lijkt mij nuttig dat ik nu de voortgang van het project beknopt
weergeef.

De periode van het tweede kwartaal' 55 tot en met het eerste kwartaal
,57 wijdde ik aan de al vermelde bestudering van de Verslagen van de
Parlementaire Enquêtecommissie 'Regeringsbeleid 1940-1945' en van
een groot aantal daarmee samenhangende andere publikaties alsmede aan
het voeren van talrijke gesprekken met vooraanstaanden wier beleid door
de Enquêtecommissie was onderzocht.

In het tweede, derde en vierde kwartaal van' 57 bestudeerde ik het z.g.
Londense archief van het Kabinet der Koningin en maakte ik een begin
met het doorwerken van alle in de bibliotheek van het instituut aanwe-
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