
WIE LAZEN MIJN CONCEPTEN?

Wermeskerken, prof. mr. P. Sanders en prof. mr. J. H. W. Verzijl. hoofd-
stuk 9 ('Hulp van buiten') aan twee vrouwen die ten nauwste bij die hulp
betrokken waren: L. A. H. M. van Overeem-Ziegenhardt en G. Wijsmul-
Ier-Meijer: bovendien werd dit hoofdstuk via het bestuur van het Ne-
derlandse Rode Kruis voorgelegd aan het bestuur van het Internationale
Rode Kruis.

Van DEEL 9 (Londen) werden de hoofdstukken 4 ('Indië bedreigd') en
5 ('De val van Indië') in concept voorgelegd aan prof. dr. S. L. van der
Wal (de eerste bewerker van het seriewerk Officiële bescheiden over de
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1949), hoofdstuk 10 ('Koopvaar-
dij') aan Bezemer, L. Ruys (hoofdmedewerker van de Nederlandse
Scheepvaart- en Handelscommissie te Londen), mr. D. A. Delprat (lid
van het Nederlands Scheepvaart Comité te New York), mr. H. L. Hoek-
stra (een van Delprats medewerkers) en mr. J. J. Oyevaar (na de bevrijding
directeur-generaal van de koopvaardij). De hoofdstukken I I ('Geheime
diensten') en 12 ('Het Englandspiel') werden voorgelegd aan Fock, prof.
dr. G. Duisterwinkel (griffier van de subcommissie van de Enquêtecom-
missie 'Regeringsbeleid 1940-1945', die de geheime diensten en het
Englandspiel had onderzocht), H. M. G. Lauwers (geheim agent van de
Special Operations Executive) en Jelte Rep, auteur van het in '77 verschenen
werk Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Hoofd-
stuk 14 ("Vernieuwd' Nederland ?') ontvingen in concept de hoogleraren
dr. C. W. Mönnich en J. Kamphuis, zulks in verband met de tekstgedeel-
ten over resp. de Nederlandse Hervormde Kerk en het dogmatische
geschil binnen de Gereformeerde Kerken. Hoofdstuk 16 ('Economische
en sociale wederopbouw') werd voorgelegd aan mr. H. van Blankenstein
(hoofdambtenaar van het Londense departement van Economische Za-
ken). Tenslotte werden van hoofdstuk 6 ('Doorvechten!') de paragraaf
over de regeringsfinanciën in concept voorgelegd aan de Algemene
Rekenkamer en de directie van de Nederlandse Bank, de paragraaf 'De
West' aan dr. J. Hartog (historicus van de Nederlandse Antillen), de
paragraaf 'Prinses Juliana / prins Bernhard' aan koningin Juliana en prins
Bernhard. Ook ontvingen de koningin en de minister-president, mr.
A. A. M. van Agt, de concept-paragraaf 'Van 't Sant' uit hoofdstuk II.

Van DEEL r o a (Het laatstejaar I) werden de hoofdstukken 8 t.e.m. 12,

alle handelend over de ontwikkelingen in het bevrijde Zuiden, in concept
voorgelegd aan drs. L. J. G. van Oudheusden en drs. J. A. M. Verboom,
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