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Betr..Manifest "Nogmaals Irian"

Ik heb de eer Uwe Excellentie Mernevens ter kennisneming aan
te bieden_een das. samengesteld rapport betreffende een door de ver-
eniging "ÏTederland-Indonesië" te publiceren nanifest getiteld "Nog-
maals Irian", naar de inhoud waarvan het mij vergund zij ter bekor-
ting te mogen verwijzen. i
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Zijne Excellentie de Minister President, Kr "H.W.Felderhof
Zit „e Excellentie de Vice-Minister President :

Kinister aonder Portefeuille,
Zijne Excellentie de Minister v. Bui te inlandse Zaken,
Zijne Excellentie de Minister v.Uniezaken en

Overzeese Rijksdelen,
te
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GEHEIM RAPPORT

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de vereniging
"Nederland-Indonesië" voornemens ia om onder de titel "Nog-
maals Irian" een manifest te publiceren, waarin zij haar
opvattingen met betrekking tot een voor beide partijen aan-
vaardbare oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea heeft neer-
gelegd.

Dit manifest - waarvan een foto-copie hierbij is ge-
voegd - is opgesteld door de bestuursleden van de vereniging
"Nederland-Indonesië": J.P.H.A. de la COURT en Mr J.H.van WIJK
in samenwerking met E.GOBES. Door'bemiddeling van een ander
bestuurslid, J.W.E.RIEMENS, die goede betrekkingen onder-
houdt met het Indonesische Hoge Commissariaat, is het ter
fine van advies voorgelegd aan leden van dit Hoge Commissa-
riaat en aan leden van de Indonesische delegatie, waarna de
uiteindelijke tekst werd vastgesteld op een bestuursvergade-
ring van meergenoemde vereniging, welke op 27 Februari j.l.
heeft plaats gehad.

De bedoeling zou zijn om het manifest in zo groot
mogelijke oplaag te verzenden, o.a. aan sympathiserenden
met de zgn. "Derde Weg"-beweging, te plaatsen in "De Vlam"
en in het orgaan van de Socialistische Unie.
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