
M E M O R A N D U M  

Nr : 2768 

Aan: de Minister-President 
Van: Mr. C. L. W. FOCK 

Een kopie van bijgaande zeer geheime 
aantekening van M r .  Luns is vanmorgen bij U thuis 
bezorgd, De ministerraad heeft over deze kwestie 
gesproken en unaniem besloten U a m  te bevelen 
een brief te schrijven aan Dr. V a n  Blankenstein 
in de zin, zoals  in bijgaand concept is weerge- 
geven. 

terug krijg, kan ik hem doen tikken, zodat U deze 
voor Uw vertrek kunt tekenen. 

Indien ik morgenochtend deze brief 

10 maart 1961 
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M E M O R A N D U M  

Van : Mr. j. M. A. H. Luns 

Aan : 
y 2 *  

achten en bepaaldelijk niet voor een dergelijke missie 
in aanmerking te willen worden gebracht. Hij vertelde 
mij voorts op 8 dezer dat een Indonesiër, die zich een 
afgezant van Generaal Nasoetiorl noemt,”zích sinds e d g e  
weken in Nederland bevindt en druk overleg pleegt met 
bovengenoemde Hederlaaders. Hi3 had drie maai gevraagd 
door Dr Hirackïfeld te worden ontvangen, doch deze had 
steeds laten weten niet thuia te zijn, IChmsr bevindt 
genoemde Indonesigr zich in Londen, naar zijn zeggen 
voor nader overleg. 

Biel aan de Staatssecretaris en mijzelf mede te zijn be- 
naderd door D r  van BlauiBtenstein, die hem over 8,e.a. 
had ingelioh% en dawaaa had toegevoegd, dat de Einister- 
President; geheel op de ontwikke2de 
activiteiten, e hieraan toe, dat 
daarbij duide 
de instemhg van de Xiniste 
Blankenstein had gevraagd 
zijds de plannen bij de Regering nog te onderstewaen. 
8% waa vereekerd dat de heer Hirsrchfelä 
zijn naar Bonn of naar Zonden te reizen te 
tussenpersoon t e  f-erea. De he 
bepaald met te %eggen, dat hij d 
lands8 &&en oou inïich.t;en* Hi3 overhamligde aan pr 
van Houten de copie van de brieven, 
heer Bl@ensteïn m ontvangen 

Op 9 dezer deelde de liberale senator de heer van 

De Staatssecretaris en ik hebben met klem 
gesproken, dat de Ministeri.President akkoord ZO 

met de hielbboven geschetste activiteiten, Ik heb ve 
klaard dat Prof. de Quay na het schrijven van 
van Blankenstein aan de Permanent Vertegemoordiger Van 

-Indom ai& 
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