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men veelal (men denke bijvoorbeeld aan de onder I t.e.m. 6 genoemde
'vaste lezers' alsmede aan Drees en van Kleffens) dezelfde namen zou
zijn tegengekomen. Zinvol lijkt het mij wèl hier te vermelden dat het
concept-deel I als geheel of gedeeltelijk voorgelegd is aan 35 personen
c.q. instanties; deel z aan 42; deel j aan 35; deel a aan 40; deel j aan 43;
deel 6 aan 45; deel v aan 62; deel 8 aan 47; deel 9 aan 56; deel 10 a aan
53; deel 10 baan 63; deel II a aan 60; deel II baan 58; deel II c aan 52;
deel 12 tenslotte aan 67·

Tel ik de personen en instanties op die in deze opsomming eens of
meermalen voorkomen, dan kom ik tot een totaal van 227.

Ik heb het mij dus niet gemakkelijk gemaakt maar het spreekt vanzelf
dat ik het aantal van diegenen aan wie ik de verschillende delen of
gedeelten daarvan had kunnen voorleggen, zonder moeite had kunnen
vertienvoudigen. Dit zou zeker de uiteindelijk gepubliceerde teksten ten
goede zijn gekomen; anderzijds zou het mij weer met veel extra arbeid
hebben belast - één ding moest ik steeds in het oog houden: het werk
als geheel diende binnen afzienbare tijd voltooid te worden. Het totale
aantal van diegenen wier oordeel ik inwon, was geenszins een maximum
maar eerder, meen ik, een redelijk minimum - die term gebruikte ik al
eerder.

De betrokkenen hebben niet steeds op mijn concept-teksten gerea-
geerd: van sommige, met eigen werkzaamheden al zwaar belaste mede-
werkers van het instituut was het bij tijd en wijle te veel gevraagd om
ook die teksten kritisch te lezen en er waren soms leidende figuren van
illegale groepen uit de bezettingstijd die het niet opbrachten om, zich
verdiepend in wat ik aan hen voorlegde, geconfronteerd te worden met
smartelijke herinneringen. Ik heb er in moeten berusten dat sommigen
(zij zijn een kleine minderheid geweest) om geldige redenen mij niet de
hulp konden verlenen waarop ik prijs stelde.

*

Alle manuscripten zijn bewaard gebleven, zo ook de rondgezonden
concept-teksten.

In mijn exemplaar van de rondgezonden concept-teksten bracht ik de
correcties aan waartoe de ontvangen kritische opmerkingen mij aanlei-
ding gaven. Hoeveel opmerkingen, hoeveel correcties? Ik trof in mijn
kwartaalverslagen slechts een schatting aan met betrekking tot het aantal


