
WIE LAZEN MIJN CONCEPTEN?

DEEL lob, EERSTE HELFT aan prins Bernhard en de achttien overige
zojuist onder deel 10 a genoemde personen.

DEEL 10 b, TWEEDE HELFT aan dezelfden (behalve van Vreden-
burch).

DEEL I I a (Nederlands-Indië I) aan een grote groep Indische deskun-
digen: Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo (in Indië voorzitter van de
Vereniging van Ambtenaren van het Inlands Bestuur en nadien mede-
werker van de uitgeweken luitenant-gouverneur-generaal dr. van Mook),
prof. dr. H. W. Bachtiar (hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië te
Djakarta), Bezemer, kapitein-luitenant-ter-zee dr. Ph. M. Bosscher (ge-
schiedschrijver van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog),
mr. dr. P. Creutzberg (bewerker van de documenten over het in Neder-
lands-Indië gevoerde economische beleid 1900-1942), dr. P. Drooglever
(bewerker van het seriewerk Officiële bescheiden over de Nederlands-Indone-
sische betrekkingen 1945-1949), dr. Go Gien Tjwan (wetenschappelijk
medewerker van het Instituut voor moderne Aziatische geschiedenis van
de Universiteit van Amsterdam), dr. J. van Goor (wetenschappelijk me-
dewerker voor Oost-Aziatische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht), kolonel b.d. C. A. Heshusius (deskundige t.a.v. het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger), mr. van Hoogstraten (directeur van het de-
partement van Economische Zaken te Batavia), prof. Kersten, W. Kielich
(in Indië geboren publicist), mr. J. G. Kist (voor de oorlog ambtenaar van
de gemeente Batavia, nadien medewerker van van Mook), dr. P. J. Koets
(tot '41 leraar te Batavia), prof. dr. J. M. Pluvier (hoogleraar in de moderne
Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam), prof. dr.
Sartono Kartodirdjo (hoogleraar aan de Gadjah Mada-universiteit te
Djokjakarta), mr. B. van Tijn (voorzitter van de Indische Sociaal-Demo-
cratische Partij), dr. D. van Velden (deskundige op het gebied van de
Japanse interneringskampen voor burgers), ir. C. J. Warners (hoofd van
de Technische Dienst en de Telefoonexploitatie der Indische PTT), prof.
dr. W. F. Wertheim (oud-hoogleraar in de geschiedenis en sociologie van
Indonesië aan de Universiteit van Amsterdam) en E. van Witsen (des-
kundige op het gebied van de Japanse kampen voor krijgsgevangenen).

DEEL I I b aan de onder II a vermelde personen behalve Creutzberg,
Kielich en van Wits en (Creutzberg en van Witsen waren overleden,
Kielich woonde tijdens de oorlog in Nederland) en voorts aan dr. Ide
Anak Agoeng Gde Agoeng (oud-minister-president van de deelstaat
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