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u w 745.
Dat, zoals rceds in mijn 418 werd opgemerkt, de aankomst der Ambonese APRA-arrestanten
practisch niet geheim lion worden gehouden, houdt vcrband met de omstandighcid dat alle grote
dagbladen spccialc Schiphol-correspondenten hebben die bij aankomst van elk belangrijk vliegtuig,
zoals de Indonesidtoestellen dcr I C M , aanwcng Tijn.
Wel is overwogen een vertegenwoordiger van 1,egervoorliclitingsdienst naar Schiphol tc
sturen teneindc tc trachtcn der annwezige correspondenteii tc overreden aan de vrijlating der
betrokkenen gcncrlci ruchtbaarheid te geven. Hiervan is echter afgezien daar het enigc motief voor
dczc gchcimhouding - de moeilijkc positie van Mr. Suprapto - niet aan de pers kon worden
toevertrouwd, terwijl cr overigcns gccn plausibele argumenten waren om dc verheimelijlítng van het
op zichzelf hecl gcwoon en zelfs zeer verheugend feit van voormelde vrijlating, voor de pers
aannemelijk te inaken
Daarom wcrd volstaan aan de Marcchaussee opdracht te geven om voormelde Ambonezen
te beletten met de pcrs in aanralung te komen. Inderdaad zijn betrokkcncn zonder met de aanwczige
dagl>ladcorrespondcnten in contact te zijn geweest naar Bergen op Zoom afgevoerd
IHct Algemeen Dagblad ontleent zijn Uw bcliend comrncntaar d.d. 1 de7er d m ook niet aan
een interview met de betrokken Ambonezen, maar aan medcdclingen hetzij van de
vliegtuigbemanning hetzij van de mcdepassagicrs. Dir laatste lijkt het meest waarschijnlijk daar door
dc gezagvoerder aan zijn bemanning opdracht was vmtrekt zich van mcdcdelingcn aan de pcrs tc
onthouden.
Aan het vorenstaande zij toegevoegd dat het hlgemeeri D:igblad van de aanlioinst in
Schiphol ecn overdrcven voorstelling van zaken heeft gegeven. Van een cordon marcchausices om
het vliegtuig is gecn sprake gewccst.
Overigens vraag ili mij af of de vrijlatmg van betroltkericn in Indoncsie niet rceds bekcnd was
lang vóbrdat zij naar Nederland wcrdcn afgcvoerd. Volgen\ het Algemecn Dagblad zouden zij
namelijk hebben vuklaard dat er veel ruchtbaarheid aan hun vrijlating was verlcend cn dat de
bcvolkiiig daarom allerminst op hen gesteld was. Ik verzoek U mij te bcrichtcn of de^ medcdcling
met dc feiten ovcreenstcmt.

Kenmerk: Beyen 434.
©BuZa, archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1953
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19217

Bijlage - - - - - -

Een'en andw was er oorzaak van
1dat,
de acht Ambonezen gistemiddag

