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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 27 april 1954

Referte Uw telegram nr. 1200
Wij stemmen geheel in met prompte reactie Uwerzijds op zeer tendentieuze bericht in de

'Keng Po', hetwelk des te opvallender is, omdat dit blad zich in het algemeen kenmerkt door
gematigde toon ook ten aanzien van Nederland.

Het is mogelijk, dat RMS-ers in de Zuid-Molukken clandestien contact onderhouden met
Nederlandse sympathiserenden via particuliere kanalen op Nieuw-Guinea.

Onlangs is in Ambonezenblad hier te lande een fotocopie gepubliceerd van een brief van
Soumokil d.d. 1 Januari 1954. Door de Eeuwen Trouw heeft ons aangeboden het origineel te
tonen, hetgeen wij hebben geweigerd.

Het lijkt ons ongewenst het initiatief te nemen met betrekking tot de 'gevonden
documenten temeer nu inmiddels in het Indonesische Parlement terzake vragen zijn gesteld'.
Indien dergelijke documenten bestaan, mag worden aangenomen, dat Indonesië een protestnota
zal indienen. Blijft deze uit dan kan, bij herhaling van de beschuldigingen op een later tijdstip,
erop worden gewezen, deze beschuldigingen kennelijk ongefundeerd zijn, aangezien de
Indonesische Regering geen stap terzake bij de Nederlandse Regering deed.

Een verzoek om inlichtingen onzerzijds zou gemakkelijk kunnen worden uitgelegd, als
een aanwijzing, dat de Nederlandse Regering zich zo bezorgd maakt over het uitlekken van anti-
Indonesische acties, dat zij een Indonesisch protest niet eens kon afwachten.

Er bestaat geen bezwaar indien Uwerzijds in het kader van de tegenspraak van het Keng
Po-bericht, mededeling wordt gedaan van de passage van de Nederlandse antwoordnota inzake
de Uniebesprekingen c.a., waarin bereidheid wordt uitgesproken om er toe mede te werken, dat
eventuele misvattingen en daaruit voortvloeiende verontrusting zijdens de Indonesische Regering
omtrent de Nederlandse oogmerken ten aanzien van Nieuw-Guinea kunnen worden
weggenomen. Ofschoon wij ons niet vleien met de hoop, dat een dergelijke mededeling zou
kunnen leiden tot vermindering van Indonesisch wantrouwen, kan zij bijdragen tot geruststelling
van het geïnteresseerde buitenland.

De gedachte is bij ons gerezen, dat deze Keng Po-publicatie wellicht een eerste uiting van
activiteit kan zijn van het 'Buro Irian'.

In dit verband trok een recent Antarabericht onze aandacht, volgens hetwelk drie
Europeanen door een duikboot aan land werden gezet op een der Tanimbar-eilanden. Zij zouden
bij benadering van politie zijn gevlucht met achterlating van Nederlandse kranten.

Kenmerk: Beyen/Luns 720.
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