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~MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
! 

1-Afll'l!trrrg- Kabinet. 'S-GRAVENHAGE, 21 Februari 3s2. 
1 ' f.l.t ,,_Jt ~:_j 

~Letter G 15. Vertrouwelijk 
-,::2 2 na 195;/' 

Onderwerp: -1 -1 
Censuur in 
Nederland. 

c IJ~~~~ 
AAN: ----

• 

• 

het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

_I _I 

e, IJ ) ' ) I ,__......._.., 
Met verwlJZlng naar het dzz. U bekend, tot 

de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der 
Nederlanden te Djakarta gericht Kabinets
schrijven van 5 dezer Letter W 9, betreffende 
censuur in Nederland, heb ik de eer U hier
nevens een afschrift aan te bieden van het 
vertrouwelijk schrijven van de Staatssecre
taris van Buitenlandse Zaken van 12 dezer 
DOA/IN 6985/208, naar de inhoud waarvan ter 
bekorting moge worden verwezen. 

Uit dit schrijven blijkt, dat de destijds 
van de zijde van de P.T.T. verstrekte inlich
tingen niet geheel volledig waren. 

(., DE CHE~ VAN HET KABINET, 

~~--
-=:: 

~ 281110-5 1 



• 

• 

DO A/IN 
6985/208 
VERTROUWELIJK 

I nfo r mat i ecopie Mi n . v .Un i ezaken en 

Overzees e Ri jksdelen. 

Zijne Excellentie 
De Hoge Commis saris der Nederlanden 
te 

D j a k a r t a. 

In aanvulli.rg op de brief v an de Staa tssecretaris voor 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen van 8 Febnuari j .l., 
Kabinet Lett. W 9/no.18 moge nog worden medegedeeld, dat 
hoewel in Nederland geen censuur bestaat, het in enkele geval
len inderdaad is voorgekomen, dat brieven van Innonesische 
vertegenwoordigers zijn geopend in verband me t normale steek
proefsgewijze devie zencontrole op buitenlandse brieven. 

illndonesiscne secretaris Mr.Achmad heeft hierop onder 
overlegging geopende enveloppen informeel _de aandacht van 
dit Ministerie gevestigd, waarna officier van Justitie zich 
op dezerzijds verzoek bereid verklaarde maatregelen te nemen 
ter voorkoming van herhaling , waartoe van Indonesische zij de 
lijst is overgelegd met namen en adressen der illden en advi

seurs van de Indonesische missie. 
Van een officieel Indonesisch protest is geen sprake 

geweest. Het Antara bericht d.d. 9 Januari j.l. (vide Pers
stemmen Nr. 555), waarin is opgenomen Asrarudin's verklaring 
dat Indonesische delegatie en wnd. Hoge Commissaris protest 
hebben ingediend wegens toegepaste censuur op de brieven van 
enkele delegatie leden, is derhalve sterk overdr~ven. 

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

voor deze 
Het Hoofd van het Bureau Indonesië. 

(ge p.) R. 



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE 

~G- Kab~net · 'S-GRAVENHAGE, 

~ Letter W 9/No. 18 Vertrouwelijk 

ONDERWERP: 

Censuur in Nederland 

Met ve~ijzing naar ·uw vertrouw~lijk 

40/326 heb ik de ~er uirer Excellentie mede te delen, 

daarin do9r U bedoelde brief , betrekking hebbende op 

te lande, op een m·isve.rstand moei, berusten. 

- Hier in Nederl~nd wordt irt geen enkele vorm en door geen. enkelé instantie ce'n

suur op brieven toegepast . Dit k'án met stelligheid worden verklaard op grond va.n 
' . 

dbor de bet~okken instanties, zowel van de Veiligheidsdienst, da·P.T .T. als de 

militaire a1,1.torii:eiten verkragen inl:i::chtingen~ ~ , ' 
1 

d't 

Gel~ Uwe Excellentie bekend zal zijn bestaat 

welke volgens mededeling van de P .. T.T. hier te de 

uitgaande post aldaar betreft. 

Gevallen van opening van voor Nederland bastemde brieven en het weer dicht . ' 

ken met strookjes, waarop het woord "censuur" staat vermeld , waren.hier te. lande 

niet bekend. Naar mij van andere zijde werd medegedeeld werd echter in Nieuw~uinea 

(Hollandia) een enkele maal inderdaad een bri~f uit Indonesië ontvangen, welke op 

de door de briefschrijver bedoelde wijze was behandeld . Klaarblijkelijk betreft het 

hier dus Indonesische censuur. 

Mogelijk vindt U aanleidiM het vorenstaande ter kennis te brengen van Uw be

richtgever. 

.DE STAATSSECRETARI S VO()R UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN~. 

(gat ) G ö T Z E N 

~ 2 8075-51 
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