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Oost-Indonesië) en S. S. Diredja (deskundige op het gebied van de
romoe.ifa-inzet).

DEEL I I C aan de onder II a vermelde personen (behalve Creutzberg,
Kielich, van Witsen, prof. Bachtiar en van Tijn) en bovendien aan mr.
J. J. Quéré (in' 42-'43 belast met het uitzenden van geheime agenten naar
Nederlands-Indië) en H. V. Quispel (in Australië hoofd van de Nether-
lands-Indies Government Information Service).

DEE L 12 als geheel is slechts voorgelegd aan de leden van de eerder
onder 1-6 opgesomde groepen (de 'vaste lezers').

*

Ik kom nu tot de opgave van de namen van diegenen aan wie niet gehele
delen maar alleen bepaalde hoofdstukken of gedeelten van hoofdstukken
in concept werden voorgelegd.

Bij D EEL I (Voorspel) waren dit koningin Juliana, prins Bernhard, prins
Claus en dr. E. Diemer: aan de koningin en prins Bernhard werd uit het
concept-hoofdstuk I4 ('Nederland en Duitsland') de paragraaf 'Prins
Bernhard' voorgelegd waarin o.m. hun verloving en huwelijk beschreven
werden; koningin Juliana ontving bovendien alle tekstgedeelten welke
op stukken uit het archief van het Kabinet der Koningin gebaseerd waren,
en prins Bernhard bovendien het concept-hoofdstuk IS: 'De defensie'.
Aan prins Claus legde ik het concept-hoofdstuk I3 ('Das Dritte Reich')
voor. Dr. E. Diemer gaf mij advies inzake het tekstgedeelte over de
persoon van Gerbrandy.

Van DEEL 2 (Neutraal) werd hoofdstuk I ('Koningin Wilhelmina') in
concept voorgelegd aan koningin Juliana, aan de minister-president
(P. J. S. de Jong), aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen (dr.
G. H. Veringa) en bovendien aan drie personen die veelvuldige contacten
hadden gehad met koningin Wilhelmina: mevr. mr. M. Tellegen (na de
bevrijding directeur van het Kabinet der Koningin), drs. M. Kohnstamm
en mevr. J. c. M. Geldens (na de bevrijding haar particuliere secretarissen)
en Th. Booy (o.m. haar medewerker bij de voorbereiding van haar
autobicgrafie Eenzaam maar niet alleen), en aan Henriëtte L. T. de Beaufort
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