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Mede! v o o r Stikker,
Ruxn had mij veraocht hern heden te bezoeken,,Daar ikadoor ongesrteldheid verhinderd wa6, ging Sohürmann in mijn plaatBe R u m begon met de mededeling, dat in "De Vlam" een verslag had gestaan
)
..
Tan een bijeenkomst van "Door de Ecuwen Trouw"g waarin opgewekt
zou zijn tot do inzameling van gelden om d e Ambonesen in Nederland
te voorzien van wapenen, waarmede zij de strijd voor de RB;F zouden kunnen voortzetten* Rum noemde bedoeld blad, geleid door van
der Kirfz ( ? ) en Jcf Last, die thans in Bali lée geeft, anticomnistisch en sterk pro-Indonesisch, Hij ZOQ alsnog afschrikft van
genoemd v e r s l a g overleggen en verzocht de Nederlandse Regering
hierop attent te maken en haar o q inlichtingen terzake te vragen,
Vervolgens vroeg hij ora antwoord op beide vragen betreffende
Westerling, die hij mij op 11 April gesteld had (zie mijn 29 eh
3 0 ) * Schürnann lichtte hern in overeenkomstig Stikker 30 en Peters
25. Run zeide de antwoorden te willen publiceren en vroeg met h o t
o o g daarop om een voor publicatie geschikte tekstr Naar aanleiding hiervan is hedenmiddag aan Rum de volgende t e k s t overhandigd:
l l l o Entry permita voor Rederlands Nieuw-Guinea mogen niet door Nederland- vertegenwoordigingen in het buitenland worden afgegeven, doch uitsluitend door de Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Eedoeld ministerie heeft uiteraard geen entry
;
perroit aan Westerling verstrekt en deze kan derhalve niet in
het besit zijn van een geldig permita
2, De Officier van Justitie! te Amsterdam heeft een gerechtelijk
onderzoek tegen Westerling gevorderd, zomede diens in bewaringstelling so hij Nederlandegrondgebied mocht betredenr Aan de
Gouverneur van Ne&erlanda Nieuw-Guinea is opgedraeen aanstonds
tot aanhouding van VJesterling over te gaan, indien deze aldaar
mocht worden sangetroffen.''
Sohürmann bracht het gesprek op do gedane toezeggingen inaake bezoek aan goarresteerden en opgave van de redenen, die tot hun
arrestaties hadden g e l e i d . U i t mededelingen van Commissariasen,
die de vorige week te Djakarta in vergadering bijeengeweest waren,
P was gebleken, dat de circulaire van de P a G e , houdende instructies
":-'
terzake, nog niet bij alla autoriteiten en met name niet bij de
militaire naohthebbers bekend wase Rum zegde medewerking toe en
vercooht speoifieke wensen op dit gebied kenbaar te maken aan
':w
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Ter beveiliging van code-verbindingen zejn o.a. de volgende punten van belahg :O p een codetelegram mag telegrafisch niet in open tnal geantwoord worden.
O v e r d e Inhoud van een codetelegram mag niet met verwijzing naar dat telegram per telefoon gesproken wordcn.
Dossiers, welkc codetelegrammen bevatten (ook i n paraphrase), dienen veilig opgeborgen t e worden.
Kladpapier. csrbonpapier en dergelijke verband houdende mct codetelegrammen dienen verbrand t e worden
(versnipperen i s niet voldoende).
5. Afschriften van paraphrasen van codetelcgrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden.
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Kenmerk: Lamping 29.
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har Negeri, H i j wees e r o p , dat v e l e Indonesische autoriteiten
in de verzoeken van oommissarissen om gearresteerden t e mogen
bezoeken en opgave v8n redenen voor de arrestatie t e ontvangen,
een op oude koloniale verhoudingen gebaseerde ingerentie 5ien
e n niet begrijpen, dat dergelijke verzoeken van consul8 internationaal gebruikelijk zijn, Hij deed wat hij kon om deze vcrkeerde opvatting uit te drijven. Ten aanzien van de veiligheid
herinnerde k m aan eon uitspraak van de militairen, dat p i j met
volle kracht zouden kunnen optreden zodra de Amboneeen vertrokken waren en d e door de aanwezigheid der Amboneeen gebohden troepen ter beachikking van de zuiveringsactie zouden komen* Hij hoopte,dat, nu de Ambonezen binnenkort allemaal uit Java weg zouden
zijn, de militairen in staat zouden ziJn t e tonen, dat z i j het
bende-wezen ook werkelijk effectief de kop in zouden kunnen drukken4

Over de Kabinetaformtie zei de Minister, dat beide formateurs het over het programma eens waren gewordens H i j voegde hieraan t o e , dat het als een grote vooruitgang moest worden beschouwd,
dat men deze k e e r oyer een progrAmma had gesproken# vroeger hadden Indonesisohe partijen eigenlijk geen programmatsclGisteren'
w a r e n echter moeilijkheden gerezen over het MiniB-ter-Presidentschap, dat zowel door de M a s j d a l s door de PNI wordt OpgC6iSt,
Als oompromis'k was toen voorgesteld het h'iinister-President-schap
aan te bieden aan een derde, nol+de Sultan van Djocja, Doze had
echter geantwoord, dat hij slechts dan bereid was Minister-President te worden a l s hij zelf zi$n eigen Ministerie mocht vormenc
Run remvach%te thans, dat S i d i k en Sukiman n i e t zouden slagen en
dat vervolgens een nieuwe opdracht aou worden gegeven hetzij aan
de Sultan, hetzij aan Hattan

. ,'

_
I

--

-

-._,-

Ter beveiliging van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang :O p een codetelegram mag teiegrafisch niet in open taal geantwoord worden.
Over de inhoud van een codetelegram mag niet met verwijzing naar dat telegram per telefoon gesproken worden.
Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase), dienen veilig opgeborgen te worden.
KIjdpapler, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrammen dienen verbrand te worden
(versnipperen Is niet voldoende).
5. Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen vervaardigd worden.
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