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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 23 feb. 1955
Volgt (met weglating complimenten) tekst van voor de Indonesische regering bestemde protestnota
inzake Etnabaai-infiltranten, welke tijdens behandeling begroting Buitenlandse Zaken in de Tweede
Kamer werd aangekondigd.
':…. en heeft de eer mits deze het Ministerie, met verwijzing naar zijn nota van 6 November
1954, No. 91450/GS 6587, nadere bijzonderheden mede te delen over overlegging van fotocopieën
van een aantal documenten, betreffende de gewapenden, die medio October 1954 vanuit
Indonesisch grondgebied infiltreerden in Nieuw-Guinea.
Uit de verhoren van de gevangengenomen leden van de 42 man tellende gewapende groep,
welke na landing in de Etnabaai op 21 October 1954 in het binnenland introk, is komen vast te staan,
dat de leiding van de infiltranten berustte bij J.A. Dimara, Letnan Muda van de landmacht van de
Republiek Indonesië en onder-commandant van de afdeling 'Kadervorming' van Regiment Infanterie
No. 25.
De kern van de infiltratiegroep werd gevormd door tenminste 13 militairen, behorende tot
genoemde afdeling Kadervorming van het RI 25 van de Indonesische landmacht. [Volgt een beschrijving
van de groep infiltranten, gegevens omtrent opleiding, bewapening en de door commando van het RI 25 gegeven
opdracht "tot gewapende activiteiten in Nieuw-Guinea, gericht op omverwerping van het Nederlandse gezag aldaar". De
beweringen werden gestaafd door in een vijftal bijlagen vervat bewijsmateriaal].

De Nederlandse regering herhaalt daarom met klem zijn protest van 6 November 1954 mede
in verband met uitlatingen van Indonesische woordvoerders naar aanleiding van dit eerdere protest,
welke neerkwamen op een categorische loochening van hetgeen van Nederlandse zijde reeds is
bekendgemaakt omtrent de Indonesische infiltrantengroep.
In opdracht van de Nederlandse regering moge het Hoge Commissariaat met nadruk
aandringen op de genoegdoening, welke reeds werd verlangd in zijn nota van 6 November 1954. Het
Hoge Commissariaat moge bovendien overeenkomstig daartoe strekkende opdracht, uitdrukking
geven aan het dringende verlangen en de stellige verwachting van de Nederlandse regering, dat de
Hoofdagent van Politie Van Krieken, die met de terugkerende prauw werd ontvoerd, waardoor de
daders zich aan mensenroof schuldig maakten, in vrijheid zal worden gesteld en hem zo spoedig
mogelijk de gelegenheid zal worden gegeven zich onder goede bescherming te melden bij het Hoge
Commissariaat of, bij verblijf buiten Djakarta, bij het naastbijgelegen Commissariaat der
Nederlanden. Als inleiding hierop verwacht het Hoge Commissariaat onverwijld antwoord op de
reeds eerder naar aanleiding van deze ontvoering tot het Ministerie gerichte verzoeken, welke
laatstelijk bij nota van 9 Februari j.l. in herinnering werden gebracht.'
Deze nota werd ten departemente opgesteld, omdat voor de feitelijke inhoud veelvuldig
contact met Minvor noodzakelijk was. U hebt vanzelfsprekend vrijheid niet-principiële wijzigingen
aan te brengen. Bedenkingen op essentiële punten vernemen wij gaarne avant indiening. Aangezien
het de bedoeling is paraphrase van deze nota hier te publiceren, verzoeke seinen, wanneer indiening
heeft plaats gehad. Inmiddels zal hier een conceptpublicatie worden opgesteld welke U wordt
toegezonden; voordien gelieve U niets te publiceren.
De bijlagen bij deze nota worden U spoedigst in tweevoud toegezonden, één stel is bestemd
voor Uw archief.

Kenmerk: Beyen/Luns 614.
©BuZa, archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1955
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19559

