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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 26 jan. 1954

Op 25 dezer werd de rechtspersoon Nieuw-Guinea, als in Nederland vertegenwoordigd
door de Minister van Overzeese Rijksdelen, in kort geding gedagvaard door de Republik Maluku
Selatan, vermeld als gevestigd te Ceram, terzake van de rechten, welke voornoemde organisatie
doet gelden op het te Hollandia aanwezige vaartuig 'Sibula', afkomstig uit Indonesië en, naar U
bekend, bestemd om aan de Indonesische Regering te worden overgedragen. Deze zaak zal
Dinsdag 2 Februari a.s. dienen.

Aangezien uit voorgaande door de RMS gevoerde processen wel is gebleken, dat voor de
rechterlijke beslissing een belangrijk punt van overweging kan zijn de vraag, of op grond der
feitelijk in de Zuid-Molukken bestaande toestanden de RMS als hebbende persona standi in
judicio kan worden erkend, zouden wij gaarne ten spoedigste zo uitvoerig mogelijke inlichtingen
van U ontvangen omtrent die toestanden, in het bijzonder wat Ceram betreft.

Gezien de omstandigheid, dat blijkens Indonesische reacties het door de Nederlandse
Regering bij de jongste kamerdebatten over hoofdstuk III terzake van de RMS ingenomen
standpunt door Indonesië werd gewaardeerd, zomede het feit, dat het object der dagvaarding is
een vaartuig bestemd om aan Indonesië te worden overgedragen, vragen wij ons af, of het niet
mogelijk is onder strikt vertrouwelijke mededeling van het voorafgaande, bedoelde gegevens
zoveel mogelijk rechtstreeks van de RI te verkrijgen. Voorts zouden uit KPM-contacten, waarbij
wij ook aan Van Straten denken, zo nodig wellicht nog terzake van belang zijnde gegevens
kunnen worden verkregen. In het algemeen dient hier uiteraard te worden gedacht aan gegevens,
welke zouden kunnen dienen tot verweer tegen de van eiser te verwachten stelling, dat de RMS
op Ceram (feitelijk) gezag uitoefent. Hiervoor is van belang of er een regering is met feitelijk
gezag over een bepaald territoir, een overheidsapparaat met strijdkrachten en politiemacht, van
staatskas etc.
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