
VAN DEEL I TOT DEEL 12

zige werken over de geschiedenis van Nederland in engere zin In de
oorlogs- en bezettingsjaren.

Dat doorwerken werd in de jaren' 58 en '59 voortgezet, gecombineerd
met de bestudering van de kabinetsnotulen uit de jaren '40-'45, van
diverse archiefstukken van het Militair Gezag, van de notulen en circu-
lariestukken van het College van Secretarissen-Generaal en van een aantal
van Gerbrandy verworven dossiers.

In '60, het jaar waarin ik van de tot '65 doorlopende televisieserie De
Bezetting drie programma's samenstelde en presenteerde (op die serie
kom ik nog terug), begon ik aan de bestudering van de collecties van het
instituut - die zette ik in de jaren '61 t.e.m. '66 voort, gecombineerd met
het lezen van talrijke boeken; van het tweede kwartaal van '66 af con-
centreerde ik mij op die collecties en boeken welke ik voor het schrijven
van de eerste drie delen van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog nodig had.

Ik begon deel I, Voorspel, te schrijven in februari '67 - het concept was
in maart '68 af.

Deel z, Neutraal, begon ik te schrijven in mei '68 - het kwam in oktober
van dat jaar gereed.

Het schrijven van deel 3, Mei '40, sloot hier onmiddellijk bij aan - het
concept was af in september '69.

Er volgde een periode waarin ik ter aanvulling van mijn kennis
collecties en boeken bestudeerde welke ik voor de eerste vier over bezet
Nederland handelende delen nodig had. Vervolgens werd deel 4 (Mei
's o-maart '41) in concept geschreven in de periode augustus '7I-maart
'72, deels (Maart '41-juli '42) in de periode december '72-november '73,
deel 6 (juli 's z=mei '43) in de periode december '73-augustus '74, deel 7
(Mei '43-juni '44) in de periode november '74-februari '76.

Voor de delen 8 (Gevangenen en gedeporteerden) en 9 (Londen) moest ik
mij weer eerst in allerlei collecties en litteratuur verdiepen. Deel 8 schreef
ik in concept in de periode juli '76-augustus '77, deel 9 in de periode
februari '78-februari '79.

Opnieuw volgde een onderbreking voor aanvullende studie over de
materie die in de delen 10 a en IQ b (Het laatste jaar I en II) beschreven
moest worden. Met het concept van deel 10 a begon ik in juni '79 - het
was af in mei '80, met het concept van deel 10 b in juli '80 en dat was af
in januari '82.

Vervolgens was een periode van onderbreking nodig om de drie over
Nederlands-Indië handelende delen in nadere voorbereiding te nemen.
Het concept voor deel I I a (Nederlands-Indië I) werd nadien geschreven
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