
WIE LAZEN MIJN CONCEPTEN?

in '42-'43 samenwerkte met een illegale groep) en M. Hamelink (die bij
een poging om naar Australië te ontsnappen in Japanse handen viel) en
hoofdstuk 8 ('Krijgsgevangenen') naar vijf oud-krijgsgevangenen: prof.
dr. N. Beets, generaal-majoor b.d. B. van Dijken, dr. W. Mooy, J. H. W.
Veenstra en Erik K de Vries - bovendien werd het aan de ondergang
van de '[oenio Maroe' gewijde gedeelte van hoofdstuk 8 aan een van de
overlevenden van deze scheepsramp voorgelegd, B. Kruys.

Van DEEL I I c iNederlands-Indië III) werd hoofdstuk 4 ('De geheime
diensten') in concept voorgelegd aan mr. J. Th. A. de Man (deskundige
t.a.v. het van Ceylon uit ondernomen geheime werk), en hoofdstuk 6
('Van Mooks gouvernement') aan prof. dr. G. W. Locher (in '43-'45Ieraar
aan de Bestuursschool in Australië) en ontving mr. S. J. baron van Tuyll
van Serooskerken (lid van het eerste Rapu/i-team dat op 8 september '45
Batavia bereikte) de concept-hoofdstukken 8 ('Na Japans capitulatie') en
9 ('Slot').

Van het laatste historiegrafische deel tenslotte, D EEL 12 (Epiloog),
werden de hoofdstukken I ('Anno 1985') en 3 ('Wederopbouw') in
concept voorgelegd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdstuk
I voorts aan prof. Bastiaans (speciaal voor de paragraaf 'Geschonden
groepen'), hoofdstuk 2 aan prins Bernhard, Th. Booy en mevr. Geldens
(die laatste twee voor het aan koningin Wilhelmina gewijde tekstgedeel-
te), hoofdstuk 4 ('Zuivering') aan le Poole en drs. W. van Norden (de
eerste had als Tweede Kamer-lid veel met de zuivering te maken, de
tweede als directeur van Het Parool met de perszuivering), hoofdstuk 5
('Bijzondere Rechtspleging') aan le Poole (eertijds directeur van de Stich-
ting Toezicht Politieke Delinquenten) en voorts aan prof. mr. A. D.
Belinfante (auteur van het in '78 verschenen werk In plaats van Bijltjesdag,
De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog),
mr. J. Zaaijer (procureur-fiscaal bij het Haags Bijzonder Gerechtshof) en
prof. mr. G. E. Langemeijer (advocaat-fiscaal bij de Bijzondere Raad van
Cassatie) - uit dit hoofdstuk werd verder de concept-paragraaf 'Gratie-
beleid' voorgelegd aan prinses Juliana en aan de minister-president, drs.
R. F. M. Lubbers. Ook werden uit hoofdstuk 5 (alsmede uit hoofdstuk I)
de tekstgedeelten, handelend over de naoorlogse ervaringen van kinde-
ren van 'foute' ouders, voorgelegd aan het bestuur van de voor deze
'geschonden groep' optredende Werkgroep Herkenning. Hoofdstuk 6
('Rechtsherstel') ging in conceptvorm naar mr. S. Boas (eerst adj unct-
griffier van de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel,
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