
VERANTWOORDING

vervolgens lid van de commissie-Meijers die voor de belangen der
Joodse beroofden opkwam), naar een medewerker van het Algemeen
Rijksarchief die veel van deze materie afwist: H. A. J. van Schie, en naar
een oud-functionaris van het Nederlands Beheersinstituut, mr. J. W.
Kersten. Voor het lezen van de concept-tekst van hoofdstuk 7 tenslotte
('De worsteling met de Republiek Indonesië') deed ik een beroep op een
brede groep deskundigen - dertien lezers noemden wij al in verband met
de delen II a, II b of II c: Abdoelkadir, Anak Agoeng, Bezemer,
Bosscher, Drooglever, Heshusius, Kist, Koets, Pluvier, van Tuyll van
Serooskerken, Veenstra, Warners en Wertheim, maar aan hen werden
nog acht toegevoegd: dr. R. A. Gase (auteur van het in '86 verschenen
werk Beel in Batavia. Van contact tot conflict. Verwikkelingen rond de Indone-
sische kwestie in 1948), mr. L. F. de Groot (lid, later president van de
Temporaire Krijgsraad te Batavia), ir. J. A. Manusama (voor alle passages
over de Ambonnezen), kolonel b.d. J. J. Nortier (deskundige t.a.v. de
landmacht-operaties), kapitein-luitenant-ter-zee b.d. F. C. van Oosten
(idem t.a.v. de marine-operaties), mr. I. Samkalden en prof. dr. P. Sanders
(in '46-'47 beiden secretaris van de Commissie-Generaal) en mr.
E. M. J. A. Sassen (tot februari '49 minister van overzeese gebiedsdelen
in het kabinet-Drees/van Schaik).'

*

Men ziet: ik heb in het bovenstaande een zekere groepering aangebracht
- had ik voor elk deel apart de namen vermeld van diegenen die alle
hoofdstukken of één of meer hoofdstukken of gedeelten van hoofdstuk-
ken in concept ontvingen, dan had ik lijsten moeten opstellen waarin

I Als gevolg van het uitlekken van de concept-tekst vande paragraaf 'Oorlogsmis-
drijven' uit hoofdstuk 7 ontving ik (naast brieven van instemming waarin mij niet
eerder bekende 'excessen' werden beschreven) rechtstreeks, via de minister van
Onderwijs en Wetenschappen en via prof. Bastiaans kritische beschouwingen van een
groot aantal personen, veelal namens organisaties verzonden; die beschouwingen
waren naar de inhoud over het algemeen van gelijke strekking. Ik heb ze alle gelezen
en bovendien de beschouwingen, ontvangen van het Oud-Strijders Legioen, van
generaal-majoor drs. B. Bouman en van mr. J. H. Verstegen (eertijds een van de
verdedigers bij de Bondowoso-zaak) aan de begeleidingsgroep voor hoofdstuk 7
voorgelegd.


