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B«r.: Buitenlandse pers
in Indonesië

lis: heb de eer Uwe Excellentie liet navolgende mede te delen.
In de Nederlandse pers is gewag gemaakt van in voorbereiding
zijnde maatregelen van de regering der R.1,3, ten aanzien van de
buitenlandse dagbladen. Haar aan het te D Jakarta verschijnende blad
"Merdeka" recent wordt ontleend, zouden de maatregelen verband houden raet de berichtgeving over de "Bandoengse kwestie" en zouden door
de regering der B.Ï.3. bepalingen in het leven v/orden geroepen "intake de positie der buitenlandse dagbladpers en hun kapitaal».
Dit laatste geeft m i j aanleiding te Uwer kennis te brengen,
dat naar dezerzijds uit betrouwbare bron is vernomen door de te
's-Gravenhage verblijvende Indonesiër H .3I3KBI UK'O hier te lande inlichtingen worden ingewonnen over de financiële positie van verschillende bladen. B»3ukrisno, hoofdredacteur van. "Antara" te D joc Jakarta,
is enige maanden geleden naar Nederland gekomen in ver-band raet de berichtgeving over de Ronde Tafel Conferentie en daarna hier te lande
gebleven, vermoedelijk voor de belangen der B, l ,3* -regering. Hoe dit
echter zij, in ieder geval ontplooit S.Sukrisno een zekere activiteit
en is hij thans doende de vorenbedoelde inlichtingen in te winnen,
name l i jk :
a., of bladen als Els e vier, De Telegraaf en Trouw door zekere personen
gefinancierd worden en hoe groot hun bedrijfskapitaal is; en
b_. of de P. v. d „A. niet grote bedragen wordt gesteund en welke personen
aan deas partij bedragen schenken.
Verder informeert Sukrisno naar namen van personen, die niet in
overheidsdienst zijn en die in staat zijn. op enigerlei wijze invloed
op de Regering uit te oefenen. Welke betekenis hieraan gehecht moet
worden is nog niet duidelijk <,
Het is niet uitgesloten, dat in deze werkzaamheid van B. Sukrisno
gezien moet worden een begin van een berichtgeving voor da
inlichtirigendienst, waarover reeds enkele inlichtingen zijn ontvangen,
Deze zijn echter nog niet voldoende voor een meer gevestigd oordeel.
Zodra dit v/el het geval is zal ik niet nalaten Uwe Excellentie hier
mede in kennis te stellen.
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kinlster v,Binnenlands e Saken,
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