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lijkheid was echter, aldus de auteur, zo geregeld dat twee meelezers van
het manuscript, dr. Haas, namens de minister van Onderwijs en Weten-
schappen, en H. de Ru, directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, namens
het ministerie van Algemene Zaken, bevoegd waren

, 'passageswaarvan zij zich afvragen of de regering de staatkundige ver-
antwoordelijkheid voor de publikatie kan aanvaarden, voor te leggen aan
hun ministers'. (Mii)

Het was de functie van degene die namens de minister-president als
meelezer fungeerde om speciaal te letten op passages die betrekking
hadden op het Koninklijk Huis. De Jong deelde mee dat De Ru de
ontwerp-passage over Van 't Sant op 26 oktober 1978 telefonisch met
hem had besproken. (Mii) Tijdens dit gesprek lichtte De Jong toe waarom
hij de affaire nogal uitvoerig uiteen had gezet. Beide heren waren het
erover eens dat het verstandig zou zijn als De Ru de minister-president
van het een en ander op de hoogte zou stellen, terwijl De Ru De Jong
suggereerde dat de koningin vroegtijdig de bewuste paragraaf onder ogen
moest krijgen opdat zij de feiten niet uit de kranten behoefde te
vernemen."

Op 16 januari 1979 bezocht De Ru De Jong, aldus de 'Memorie van
Punten', en deed hem verslag van de bevindingen van minister-president
A. A.M. van Agt en de secretaris-generaal van diens departement, D. M.
Ringnalda. Beiden waren, met De Ru, van mening dat De Jong terecht zo
uitvoerig over de affaire Van 't Sant had geschreven. Van Agt aanvaardde
hiervoor de staatkundige verantwoordelijkheid, maar deed wel enkele
suggesties voor wijzigingen. De belangrijkste behelsde het verzoek een
gegeven over het persoonlijk leven van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik, dat hij te intiem achtte, achterwege te laten. De Jong stemde
hiermee in, omdat hij het bij nader inzien ook niet zeer relevant vond.
(Mii) Verder stelde de minister-president voor, aldus De Ru, dat De Jong
de bewuste paragraaf na het beraad met de begeleidingscommissie nog
zou voorleggen aan koningin Juliana. De Jong voegde hieraan toe dat
dienaangaande nog geen definitieve beslissing was genomen maar dat hij
bereid was zich aan de wens van de premier te conformeren. (Mii)

Het gesprek met De Ru vond plaats op 16 januari 1979, de 'Memorie
van Punten' was gedagtekend op de 1ge januari en drie dagen later, op de
22e januari, zond de minister-president De Jong een brief waarin hij hem
uitnodigde voor een gesprek. Van Agt schreef:

22 Notitie De Jong betreffende het telefoongesprek met De Ru, 30 okt. 1978.


