
VERANTWOORDING

auteurs van de in '77 verschenen studie Herstel- en Vernieuwingsbeweging
in het bevrijde Zuiden. Eindhoven, 's Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945.

Van D EEL lob (Het laatste jaar II) werd hoofdstuk I ('Naar de
katastrofe') in concept voorgelegd aan drs. P. R. A. van Iddekinge (des-
kundige t.a.v. het leegroven van Arnhem), hoofdstuk 3 ('Hongerwinter')
aan van Stuyvenberg, het gedeelte uit hoofdstuk 5 ('Terreur'), handelend
over de besprekingen van Haagse illegale werkers met de Haagse SD,
aan drs. E. P. Wellenstein en dr. W. F. Noordhoek Hegt (beiden bij die
zaak betrokken), hoofdstuk 6 ('Illegaal werk') aan van Namen, de hoofd-
stukken 7 ('Koot, Thijssen en van Bijneri') en 8 ('De Binnenlandse
Strijdkrachten') aan A. G. Kloots (vertegenwoordiger van de Landelijke
Knokploegen in het Delta-Centrum), Th. A. W. Ruys (commandant van
de brigade-Rotterdam van de Raad van Verzet) en C. J. Dudok van
Heel-Lee (een van Thijssens koeriersters), hoofdstuk II ('De illegaliteit
en het naoorlogs bestel') aan mr, H. Drion en mr. A. J. Andrée Wiltens
(beiden goede kenners van deze materie), hoofdstuk J6 ('Redding uit de
nood') tenslotte aan oud-minister Tromp, kapitein-ter-zee Nuboer (een
van Gerbrandy's adviseurs) en A. J. van der VIis (de historicus van de
opstand der Georgiërs op Texel).

Van DEE L I I a (Nederlands-Indië I) werd hoofdstuk J ('Capitulatie')
in concept voorgelegd aan drs. H. Hagenaar en prof. dr. A. F. P. Hulsewé
(de twee Nederlandse tolken bij de capitulatiebespreking te Kalidjati op
8 maart '42), hoofdstuk 2 ('De Kompenie') aan prof. dr. J. G. de Casparis
(hoogleraar in de geschiedenis van het oude Java aan de Rijksuniversiteit
te Leiden), hoofdstuk 3 ('Negentiende eeuw') aan prof. dr. G. Stuiveling
(deskundige t.a.v. Multatuli), de hoofdstukken 6 ('Indië ontwaakt') en 7
('Twee bewogen decennia') aan de Franse historicus J. Leclerc (een goed
kenner van de geschiedenis van de Indonesische nationalistische bewe-
ging) en hoofdstuk 8 ('Nippon') aan dr. W. R. van Gulik en K. Vos (resp.
directeur en wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum voor
Volkenkunde) alsmede aan dr. L. G. M. Jaquet (na '40 ambtenaar van de
Dienst der Oost-Aziatische Zaken te Batavia) en A. H J. Lovink (tot' 42
hoofd van laatstgenoemde dienst).

Van DEEL I I b (Nederlands-Indië II) ging hoofdstuk I ('Hoe Japan de
oorlog verloor') in concept naar prof. dr. H. B. G. Casimir (in verband
met datgene wat ik schreef over de eerste atoombommen), hoofdstuk 6
('Verzet en illegaliteit') naar Go Gien Tjwan (arts te Soerabaja die daar
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