
WIE LAZEN MIJN CONCEPTEN?

(schrijfster van het in '65 verschenen werk Wilhelmina 1880-1962. Een
levensverhaal). Ik deed voorts een beroep op het inzicht van twee mij goed
bekende psychologische deskundigen: dr. A. Lampl-de Groot en E. Isaac-
Edersheim.

Van DEEL 4 (Mei 'so=maart '41) werd hoofdstuk 16 ('Het begin van
de Jodenvervolging') in concept voorgelegd aan mr. dr. J. Donner (be-
trokken bij het eerste kerkelijke protest tegen die vervolging) en voorts
aan kardinaal B. AJfrink en mr. Joan Th. Stakenburg- de eerste in verband
met het gebruik van stukken uit het aartsbisschoppelijk archief, de tweede
in verband met het gebruik van stukken uit het archief van Arnold Meyers
Nationaal Front.

Van DEEL 5 (Maart '41-juli '42) werden de concept-hoofdstukken I,

2 en 3 waarin de Nederlandse Unie ter sprake kwam, voorgelegd aan de
eerder genoemde leden van dat Driemanschap en op hun verzoek bo-
vendien aan drie personen met wie zij in de jaren '40-'42 veel contact
hadden gehad: G. Boekhoven, mgr. A. C. Ramselaar en dr. J. H. van
Roijen. Hoofdstuk 6 ('Naar het ghetto') werd in concept voorgelegd aan
prof. mr. I. Kisch (lid van de Joodse Coördinatie-Commissie en een van
de zeer weinigen die het lidmaatschap van de Joodse Raad neerlegden)
en de historicus dr. J. Melkman (Michman), hoofdstuk 8 ('Van kerken
en kunstenaars') aan Donner en dr. H. M. J. Wagenaar (naaste medewer-
ker van dr. Gravemeyer, de voorman van het verzet der Nederlandse
Hervormde kerk), de hoofdstukken 9 ('De illegaliteit') en 10 ('Contact
met Londen') aan twee van diegenen die in '41-'42 betrokken waren bij
het opbouwen van een geheime verbinding uit Engeland 'via het strand':
mr. S. E. Hazelhoff Roelfzema en P. Tazelaar, en hoofdstuk 12 ('Naar de
Endlösung') aan Kisch. Bovendien werden alle passages in deel 5 waarin
gebruik was gemaakt van archiefstukken van het Nationaal Front, voor-
gelegd aan mr. Stakenburg.

Van DEEL 6 tfuli 's z=mei '43) werden de hoofdstukken I ('Jodende-
portaties, eerste fase') en 4 ('Jodendeportaties, tweede fase') in concept
voorgelegd aan Kisch, hoofdstuk 3 ('De illegaliteit') aan P. Wijbenga
(geschiedschrijver van het verzet in Friesland), L. Pot (oprichter van een
spionagegroep) en aan Six en drie van zijn naaste medewerkers: Boel-
laard, Navis en mevr. Kohlbrugge; het gedeelte uit hoofdstuk 3 waarin
de overval te Joure beschreven werd, werd bovendien voorgelegd aan
D. D. B. van Veen, die daar een belangrijke rol bij had gespeeld, en aan
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