
VERANTWOORDING

De registers van de afzonderlijke delen konden niet zonder ingrijpende wijzi-
gingen worden samengevoegd. Dat zou een onoverzichtelijk en onaanvaard-
baar groot register hebben opgeleverd. Bij het bijeenbrengen van de oorspron-
kelijke registers zijn daarom niet alleen verbeteringen aangebracht, maar was
het ook noodzakelijk lemma's te verplaatsen, samen te voegen en in te korten.
Omwille van de consistentie, overzichtelijkheid en een redelijke omvang van
dit deel werd een groot aantal sublemma's verzelfstandigd, elders onderge-
bracht of weggelaten. Achter het deelnummer van het lemma waar dit is
gebeurd, is een gradenteken (") geplaatst. Als men bij het raadplegen van het
register op dit teken stuit, kan het dan ook raadzaam zijn het betreffende deel
ter hand te nemen. Vooral bij omvangrijke lemma's (zoals Amsterdam, NSB
of Wilhelmina) is het zinvol om de sublemma's van de afzonderlijke registers
op te zoeken.
Waar in dit register sublemma's weggelaten of verplaatst zijn, zijn ofwel de

paginanummers bij het hoofdlemma behouden, Of is een Zie ook.·-verwijzing
aangebracht. Bij enkele trefwoorden die in bepaalde delen heel veel voorkomen
- bijv. Concentratiekampen in deel 8 of Japan of Java in deel nb/c - had het
geen zin om de paginanummers van de sublemma's te [aten staan, omdat die
slechts een selectie geven van plaatsen waar het trefwoord voorkomt. Daar
moest worden volstaan met "passim. Het is mogelijk dat ook bij enkele andere
grotere lemma's (bijv. Ministeries) de achtergebleven paginanummers niet
volledig zijn.

In vergelijking met de oude registers is er veel verbeterd. Bovendien bevat dit
register een aanzienlijk aantal aanvullingen, waarvan de belangrijkste is: een
zakenregister op deel ra (dat, zoals men weet, alleen een register had op namen
van personen, plaatsen en periodieken).

Overigens is het geenszins de bedoeling geweest om de 'oude' registers geheel
overbodig te maken. Wel zal men met het nieuwe register specifieke onder-
werpen gemakkelijker kunnen terugvinden dan voorheen. Voor veel zaakna-
men hoeft niet meer geraden te worden bij welke trefwoorden ze ditmaal zijn
ondergebracht, omdat ze nu als apart lemma opgenomen zijn. Zo was het
nodig voor de Centrale Inlichtingendienst in Londen in het ene deel te kijken
bij Regering, Nederlandse, in een ander bij Geheime diensten en in weer een
ander bij (Centrale) Inlichtingendiensten; bij aarzeling wijst nu veelal een Zie
(ook): de weg. De omgekeerde weg moet overigens bewandeld worden bij
plaatselijke openbare gebouwen als ziekenhuizen, scholen, gevangenissen,
kampen: die zijn nu ondergebracht bij de plaatsnamen.
Verder zal men nu voor veel onderwerpen sneller de relevante paginanum-
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