
HET 'REGLEMENT'

aanwijzen ten behoeve van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog,

Artikel 14 van het door minister Pais vastgestelde reglement bepaalde
o.m.:

'Voor alle publikaties welke geheel of ten dele ten laste komen van de
begroting van het instituut, vraagt het bestuur bij de voltooiing van het desbe-
treffende manuscript machtiging aan de minister tot het financieel mogelijk
maken van de uitgave. Deze aanvrage bevat een verklaring van het bestuur dat
het manuscript van zodanig wetenschappelijk niveau is, dat het verdient te worden
gepu bliceerd',

en artikel 15 bepaalde:

'Bij de machtigingsaanvrage voor de publikatie van elk van de delen van het
geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog wordt
tevens een verklaring omtrent het advies van de in artikel 8 van het koninklijk
besluit genoemde adviseurs overgelegd.'

Ten aanzien van mijn werk was het enige nieuwe element in deze
regelingen dat de verklaringen van het bestuur en van de adviseurs
omtrent het niveau van de alsnog te verschijnen delen van elkaar werden
gescheiden. Overigens waren deze regelingen een codificatie van de
praktijk die van de aanvang af bij alle wetenschappelijke publikaties van
het instituut was gevolgd, de delen van mijn werk (het enige project
waarbij ook adviseurs waren betrokken) inbegrepen.

Ik voeg hier nog aan toe dat ik met het oog op de algemene verant-
woordelijkheid der adviseurs in het Woord vooraf van deel II a (Neder-
lands-In die' I) melding maakte van de van de mijne afwijkende inzichten
van Brugmans en Kwantes, dat ik van een der adviseurs voor hoofdstuk
7 ('De worsteling met de Republiek Indonesië') van deel 12 (Epiloog),
van der Veen, een eigen beschouwing opnam als een der bijlagen en dat
de verschijning van deel II a leidde tot de oprichting van een Comité
Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië, welk comité o.rn. langs
gerechtelijke weg de regering trachtte te dwingen, aan één of meer andere
historici opdracht te geven, een deel van de in deel II a beschreven
materie opnieuw te beschrijven.
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