
WIE LAZEN MIJN CONCEPTEN?

door de hoogleraren van Winter (voorzitter), van der Kooy en Hermes-
dorf, het concept-deel 4 bovendien door de hoogleraren dr. J. A. de
Jonge, dr. P. W. Klein en dr. A. F. Manning, de concept-delen 5 en 6 door
het bestuur in zijn nieuwe samenstelling: Manning (voorzitter), de Jonge
en Klein. De Jonge overleed in april '75 - hij werd opgevolgd door mr.
P. J. Verdam. Manning, Klein en Verdam zijn als bestuursleden lezers
geweest van de concept-delen 8, 9, 10 a en 10 b - Verdam heeft toen
plaats gemaakt voor de hoogleraar mr. E. J. H. Schrage. Ten tijde van de
voorbereiding van de delen I I a, I I b, I I C en 12 bestond het bestuur
dus uit Manning (voorzitter), Klein en Schrage.

2. de adviseurs voor het Geschiedwerk. Van de vier oorspronkelijke advi-
seurs (de hoogleraren Brandt, Brugmans en Rogier en dr. de Pater)
overleed Brandt nog voor ik de concept-tekst van deel I begon te
schrijven. Brugmans, Rogier en de Pater zijn als kritische lezers opgetre-
den van de concept-delen 1,2 en 3.Na het overlijden van de Pater hebben
Brugmans en Rogier de concept-tekst van de delen 4 en 5 gelezen, 5
samen met van Winter en Hermesdorf die na hun aftreden als bestuurslid
adviseur waren geworden. Rogier overleed voordat hem de concept-tekst
van deel 6 kon worden voorgelegd. Adviseurs bij de delen 6, 7 en 8 waren
Brugmans, Hermesdorf en van Winter. Voordat deel 9 in concept gereed
was, overleed Hermesdorf - prof. dr. B. A. Sijes werd toen adviseur.
Adviseurs voor de delen 9, 10 a en IQ b waren Brugmans, van Winter en
Sijes, aan welke groep Sijes in '81 kwam te ontvallen - zijn plaats werd
ingenomen door A. J. van der Leeuw. Toen het concept voor deel 10 b
besproken was, beëindigde van Winter zijn adviseurstaak. Voor de con-
cept-delen II a, II b en II c (de drie 'Indische' delen) werden op mijn
voorstel de hoogleraar dr. C. Fasseur en drs. R. C. Kwantes (de bewerker
van de in de periode '75-'83 verschenen vier delen De ontwikkeling van
de nationalistische beweging in Nederlands-Indië) als adviseurs aangetrokken,
voor deel I I C bovendien luitenant-generaal b.d. F. van der Veen. Met
betrekking tot de concept-tekst van deel 12 ging Verdam opnieuwals
adviseur fungeren en met betrekking tot hoofdstuk 7 ('De worsteling
met de Republiek Indonesië') deden dat bovendien Fasseur, Kwantes en
van der Veen alsmede Brugmans die zijn adviseurstaak met betrekking
tot dat deel tot hoofdstuk 7 heeft beperkt.

Van de bestuursleden van het instituut heeft dus van Winter hetzij als
bestuurslid, hetzij als adviseur zijn aandacht tot tien van de twaalf delen
kunnen uitstrekken en van de vier oorspronkelijke adviseurs is Brugmans
de enige geweest die het project tot het einde toe heeft begeleid.
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