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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 6 nov. 1954
Referte Uw telegram nr. 403.
Ik zond het Ministerie van Buitenlandse Zaken heden onder no. 91055/GS 6517 de volgende
nota.
'Het Hoge Commissariaat der Nederlanden heeft de eer, onder aanbieding van zijn
complimenten, de aandacht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië
te verzoeken voor het volgende.
In de tweede helft van de maand October van dit jaar landden op Nieuw-Guinea in de
omgeving van de Etnabaai in een tweetal prauwen 48 gewapende Indonesische militairen, behorende
tot het 25e regiment Infanterie. Blijkens de documenten, welke deze militairen op hun vlucht
achterlieten, hadden zij Nieuw-Guinea bereikt via Dobo en kwamen zij uit Ambon. Zij molesteerden
de kampongbevolking, welke aanstonds de gezagsorganen waarschuwde en trokken het binnenland
in waar zij de Nederlandse hoofdagent van politie Van Krieken overmeesterden, die deel uitmaakte
van de patrouille, welke tegen de infiltranten was ingezet. Genoemde politiefunctionaris bevindt zich
thans in Indonesische handen en is waarschijnlijk met een van de prauwen, welke heeft weten te
ontkomen, afgevoerd naar de Aru-eilanden.
In opdracht van de Nederlandse regering tekent het Hoge Commissariaat tegen deze
hernieuwde schending van het grondgebied van Nederlands-Nieuw-Guinea krachtig protest aan,
hieraan toevoegende, dat de Nederlandse regering verwacht, dat de ontvoerde hoofdagent van politie
onverwijld in vrijheid wordt gesteld en onder goede bescherming naar Nieuw-Guinea zal worden
teruggezonden, voorts dat terzake van deze infiltratie van Indonesische militairen aanstonds een
onderzoek wordt ingesteld en de verantwoordelijke gezaghebbenden worden gestraft en dat
maatregelen worden getroffen om herhaling van acties als de onderhavige te voorkomen.
Het Hoge Commissariaat moge van deze gelegenheid gebruik maken het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te verzoeken de hernieuwde verzekering van zijn bijzondere hoogachting wel te
willen aanvaarden.'

Kenmerk: Van Bylandt 583.
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