
VERANTWOORDIN G

'Van een geschiedschrijving door de Staat is in dit geval geen sprake en kan
mijns inziens in het Nederlandse staatsbestelook geen sprake zijn. De minister-
raad heeft zich met deze visie kunnen verenigen en heeft besloten dat de
gevraagde machtiging tot het doen verschijnen van deel 4 van het onderhavige
geschiedeniswerk kan worden verleend.'

Na deze voor mijn werk en voor het instituut in het algemeen
belangrijke beslissing werd de zaak van de verantwoordelijkheid (zij was
niet alleen voor mijn project maar ook voor enkele andere onder On-
derwijs en Wetenschappen ressorterende projecten van betekenis) nader
bekeken, o.m. op grond van een rapport dat op verzoek van het bestuur
van het instituut was opgesteld door mr. Y. Scholten. Daarin werd
onderscheid gemaakt tussen de staatkundige, de wetenschappelijke, de
civielrechtelijke, de strafrechtelijke en de auteursrechtelijke verantwoor-
delijkheid c.q. aansprakelijkheid. Bevestigd werd dat de wetenschappelij-
ke verantwoordelijkheid bij een werk als het mijne bij de auteur berustte
en daarmee werd ten volle rekening gehouden, toen in de zomer van '79
(van mijn Geschiedwerk zouden nadien nog de delen IQ a, 10 b, II a,
II b, II Cen 12 verschijnen) bij koninklijk besluit, gecontrasigneerd door
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Pais, een 'nieuwe
regeling' en bij ministerieel besluit een 'reglement' voor het instituut
werden vastgesteld.' Artikel 4 ('verantwoordelijkheid wetenschappelijk
onderzoek'), lid I van het koninklijk besluit bepaalde:

'Onze minister heeft geen bemoeienis met de inhoud van het ten laste van de
begroting van het instituut verrichte wetenschappelijke onderzoek. De verant-
woordelijkheid voor de onderzoeksresultaten en de openbaar gemaakte weergave
van die onderzoeksresultaten berust bij de onderzoeker.'

Artikel 8 ('adviseurs') hield o.m. in dat het bestuur adviseurs kon

1 In september '47 had het koninklijk besluit waarbij het instituut werd (her)opgericht
o.m. de bepaling bevat: 'De werkwijze van het instituut en de taak en de bevoegdheden
van de Commissie van Bijstand zullen worden omschreven in een door onze minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vast te stellen reglement.' Ik had nadien
voor dat reglement een concept opgesteld dat aansloot bij de praktijk van ons werk
en het eerste functieneren van de Commissie van Bijstand, maar van der Haagens
opvolger als chef van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming, E. A. Kui-
pers, had zich op het standpunt gesteld dat er aan een reglement geen behoefte was
omdat het instituut toch maar een tijdelijke instelling was. De 'nieuwe regeling' is
gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1979, no. 426.
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