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Minister zonder portefeuille (Luns) aan plv. hoge commissaris te Djakarta (Van Ittersum), 16 dec. 1954

Het Kamerlid Gerbrandy heeft ondershands te kennen gegeven, dat hij de volgende vragen aan de
Regering wil stellen. Of dit zal geschieden bij de behandeling van het IIIe Hoofdstuk van de
Rijksbegroting op 21 December dan wel afzonderlijk, staat nog niet vast.

De vragen zijn:
1. Is het waar, dat de Koninklijke Paketvaartmaatschapij nog steeds voortgaat met het vervoer van
troepen der Republiek Indonesia en van oorlogsmateriaal naar Ambon of de Ambonese eilanden,
althans naar het gebied van de Republiek der Zuid-Molukken?
2. Worden deze troepen en wapens ingezet tegen de strijdmacht van de Republiek der Zuid-
Molukken op Ceram?
3. Is het waar, dat van de strijdmachten van de Republiek Indonesia, gelegerd op Ambon of elders,
soldaten of onderdelen worden gebruikt tot penetratie in en infiltratie tegen West-Nieuw-Guinea, dat
onder het souvereine gezag van Nederland staat?
4. Indien bovenstaande vragen bevestigend (geheel of ten dele) worden beantwoord, welke zijn dan
de houding en de activiteiten der Nederlandse Regering hiertegenover rechtens zowel als de facto?
5. Is de Nederlandse Regering bereid die maatregelen te nemen welke het tegen de Republiek der
Zuid-Molukken en tegen Nederland gericht vervoer van troepen en wapens door een Nederlandse
Scheepvaartmaatschappij onmogelijk maken?

Feitelijke gegevens ter beantwoording van de vragen 1 en 2 zijn hier niet bekend.
Aangezien Nederland echter geen republiek der Zuid-Molukken erkent en het dus uitsluitend

interinsulair vervoer binnen Indonesië betreft, kunnen deze gemakkelijk worden beantwoord.
Vraag 3 zal nauwelijks anders kunnen worden beantwoord dan dat verband tussen de

infiltranten en het leger is aangetoond en dit brengt de moeilijkheid van een bevredigende reactie op
vragen 4 en 5 mede.

Wij ontvangen gaarne zo spoedig mogelijk Uw commentaar en eventuele gegevens welke
voor de beantwoording van nut kunnen zijn.

Kenmerk: Luns 511.
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