
VERANDERENDE DENKBEELDEN

overleg met de wetenschappelijke staf van het instituut tot de conclusie
was gekomen dat ik, als ik 'de door het instituut verzamelde collecties
en de ons bekende collecties elders' alle zou gaan doorwerken (zij het
aan de hand van de beschrijvingshulpmiddelen), pas 'in de periode
1970-1975' mijn werk zou hebben voltooid - dat noemde ik 'onaan-
vaard baar'. I

In '59 was ik er nog steeds van overtuigd dat mijn werk 'omstreeks
het midden van de jaren '60' moest zijn voltooid 'in plaats van tien jaar
later - men mag aannemen', schreef ik o.m., 'dat een in 1965 gepubliceerd
Geschiedwerk veel meer respons zal vinden onder het Nederlandse volk
dan een in 1975 gepubliceerd boek, hetgeen voor het 'doorgeven' van
het historische beeld aan de jeugd niet zonder betekenis is.' Ik stelde mij
toen voor, medio '61 'een eerste gedetailleerde opzet te maken voor het
gehele werk (ik kan niet genoeg onderstrepen dat het bij uitstek een
organisch geheel moet worden)', welke opzet ik met de staf, de adviseurs
en het bestuur wilde bespreken.'

In '61 was het mijn voornemen, mijn onderzoek tot omstreeks I

januari '65 voort te zetten en vervolgens in drie jaren tijd het gehele
Geschiedwerk te schrijven.

In '64 was ik ervan overtuigd dat in elk geval 'een uitvoerig werk'
moest ontstaan 'dat in meerdere delen gepubliceerd wordt' - ik noemde
het toen 'wenselijk, aan de tekst uitgebreide voetnoten toe te voegen
waardoor het aan de beoordelaars, maar met name ook aan historici van
latere generaties duidelijk zal zijn, op welke gegevens de auteur zijn
beschrijving en zijn conclusies gebaseerd heeft'; ik schreef toen voorts:

'De volgorde van het Geschiedwerk zal in hoofdzaak een chronologische
worden, waarbij het algemene oorlogsverloop als achtergrond telkens kort ge-
schetst wordt; binnen die opzet zullen bepaalde onderwerpen apart behandeld
worden, zoals de sociaal-economische geschiedenis van bezet Nederland, de
lotgevallen van Nederlanders in gevangenissen en concentratiekarnpen, het re-
geringsbeleid in Londen, de geschiedenis van Nederlands-indië en van Suriname
en de Nederlandse Antillen" -

hier ligt de oorsprong van hoofdstuk I ('Verarmend Nederland') uit deel
7, van deel 8 (Gevangenen en gedeporteerden), van deel 9 (Londen) en van
de Indische delen.
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