
VERANTWOORDING

Sjoerd Leiker die van deze overval een speciale studie had gemaakt.
Hoofdstuk 8 (' 'In naam van het recht") werd in concept voorgelegd aan
Donner, mr. H. A. Wassenbergh (tijdens de bezetting officer van justitie
te Amsterdam) en mr. D. Giltay Veth. Uit hoofdstuk 9 ('Toenemend
verzet') werd de paragraaf 'De aanslag op het Amsterdamse bevolkings-
register' in concept voorgelegd aan een van de deelnemers aan die aanslag,
prof. dr. F. Dekking. Over de concept-hoofdstukken 9 en 10 ('De April-
Meistakingen') won ik nog het oordeel in van prof. dr. P. J. Bouman,
auteur van de in opdracht van het Rijksinstituut geschreven, aan die
stakingen gewij de monografie.

Van DEEL 7 (Mei '43-juni '44) werd hoofdstuk I ('Verarmend Neder-
land'), handelend over de economie van bezet Nederland in de periode
zomer '4D-ZOmer '44, in concept voorgelegd aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek, aan drie economische deskundigen: de hoogleraren
dr. E. W. Hofstee, dr. J. Pen en dr. J. H. van Stuyvenberg, en bovendien
aan dr. M. W. Holtrop (de eerste naoorlogse president van de Nederland-
se Bank) en dr. B. Pruijt (tijdens de oorlog verbonden aan de Dienst van
de Gemachtigde voor de Prijzen), de hoofdstukken 2 ('Jodendeportaties,
derde fase') en 3 ('Slot der Jodenvervolging') aan Kisch en Melkman (en
uit hoofdstuk 3 de Weinreb-paragraaf bovendien in verband met enkele
formuleringen op psychologisch gebied aan de Amsterdamse hoogleraar
in de psychiatrie dr. P. C. Kuiper), en de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9,
handelend over de illegaliteit in de periode mei '43-juni '44, aan een
brede groep leidende figuren uit de illegaliteit: prof. dr. H. van Riessen
(Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers), L. Scheepstra
(Landelijke Knokploegen), mr. G. van Hall (Nationaal Steunfonds),
G. Wagenaar en F. Reuter (de illegale CPN en de Raad van Verzet), mr.
G. H. Slotemaker, mr. J. Cramer, dr. W. A. Visser 't Hooft en drs. E.Eisma
(allen: de 'Zwitserse Weg'), mr. P. L. baron d'Aulnis de Bourouill (geheim
agent van het Bureau Inlichtingen), H. J. de Koster (spionagegroep-
'Kees'), mevr. Tellegen (Nationaal Comité van Verzet), mr. A. H. van
Namen (Vrij Nederland), C. J. Rübsaarn (de Persoonsbewijzencentrale) en
aan jhr. Six (Ordedienst), nu met zeven van zijn vroegere medewerkers:
behalve de drie die wij zojuist onder deel 6 noemden, ook G. A. van
Borssum Buisman, Caljé, van Heerde en C. Ch, Westerveld.

Van DEEL 8 (Gevangenen en gedeporteerden) werd hoofdstuk 2 ('Krijgs-
gevangenen') in concept voorgelegd aan luitenant-generaal b.d. A. V. van
de Wall Bake, hoofdstuk 3 ('Gijzelaars') aan drie oud-gijzelaars: H. van
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