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Onder verwijzing naar mijn desbetreffende telegrafische berichtgeving heb ik de eer te bevestigen, dat
de jongste ongeregeldheden in Indonesië de leidende persorganen alhier aanleiding hebben gegeven zich in crfticche
zin te uiten over het voortdurend schenden door de R.I.S.
Regering van de R.T.C. accoorden met name voor wat betreft
de bepalingen inzake de federale structuur van Indonesië.
Voorzoveel nodig moge ik hiernevens insluiten de hoofdartikelen terzake van de ftNewYork Times" en de W e w York
ñerald Tribune" van heden. Uiteraard zijn nog geen commentaren geleverd op het vermoorden in Java van een tweetal Amerikaanse burgers, doch deze commentaren zullen
ongetwijfeld evenmin vleiend zijn voor de nieuwe macht/hebbers in Java.
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Dit alsmede de door mij dezer dagen ontvangen
afschriften van de berichtgeving van Barer BBajesteitfs
Gezant te Canberra hebben mij aanleiding gegeven Uwer
Excellentie mijn kiogerbedoeld telegram te zenden.
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Boewel de aanvankelijke reactie van de Hoge
commissaris te Jakarta op het inderdaad opgewonden optreden van de Heer spender m i j begrijpelijk voorkomt,
zij het mij vergund er op te wijzen dat de Australische
houding ons echter ook de gelegenheid 'biedtonze,positie
voor wat betreft de handhaving onzer souvereiniteit over
Nederlands-Nieuw-Guinea belangrijk t
sterken. Ik
mocht reeds eerder berichten, dat de
ens ontbreken
van iedere instructie) volkomen pass
houding die ik
bij voorkomende gelegenheden moet aannemen wanneer likt,
probleem Nieuw-Guinea ter sprake komt (en die zo afsteekt
bij de door de Indonesiers ontwikkelde agitatie) er niet
toe bijdraagt bij mijn buitenlandse ambtgenoten alhier
de indruk te vestigen, dat Nederland een positief standpunt inneemt en van dit standpunt te zijner tijd niet
zal afwijken. Wij lopen derhalve het gevaar eensdeels,
dat andere Regeringen (zoals de Australische) zullen
worden aangemoedsgd eventueel buiten of tegen ons de
door hen begeerde oplossing na te streven, anderdeels
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Zijner Excellentie
Mr. U. U. Stikker
Minister van Buitenlandse Zaken
te
1 +Gravenhage

Kenmerk: PV New York 952/249 vertrouwelijk.
©BuZa, archief BZ, GS 1945-1954490
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/21743

aat te zijner tijd bij een eventuele behandeling voor
de Verenigde Naties, de ons eigenlijk welgezinde Regeringen, in de overtuiging, dat Nederlcnd,evenals in
het verleden, tenslotte toch wel weer z a l toegeven, zich
niet meer voor ons zullen inzetten.

Ik moge in dit verband verwijzen nazr mijn rapporten over mijn bezoeken aan de Hoofden der voornaamste
Permanente delegaties alhier. Slechts door spoedig de
Regeringen der ervoor in aanmerking komende landen {voorlopig uiteraard strikt geheim) ervan in kennis te stellen
dat Nederland-vast b e s l o t e n blijft -zijn souvereiniteit
over-XiewK-Guinea - t e .handkVen zullen wij dit gevaar kunnen-ontrópen. De Australische houding opent ons bovendien de mogelijkheid tegenover de Indonesiers reeds thans
een veel krachtiger houding aan te nemen. De gelegenheid
door een andere mogendheid voor ons "de kastanjes uit het
vuur" te laten halen zal zich wellicht niet spoedig meer
voordoen.
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Ik moge er in dit verband aan herinneren dat ik
en mijn ambtsvoorganger reeds eerder aandrongen op het
spoedig innemen zijdens de Nederlandse Regering van een
positief standpunt en dat ik het terzake door Harer Majesteit's Ambassadeurs te Viashington en Ottawa ingenomen
ogenblik door
standpunt geheel onderschrijf. D g o dit ^"."
het eigengereid optreden der R.I.S.-kgen
de deelstaten
ontstane gunstige atmospheer bij pers en publieke opinie,
alsmede het door Australië ingenomen volkomen afwijzende
standpunt voor wat betreft het doen onzerzijds van concessies aan de Indonesiers of aan de Verenigde Naties, geven
mij hernieuwd aanleiding Uwer Excellentie met klem in
overweging te geven het daarheen te leiàen dat door Nederl m d (uiteraard tot na a f l o o p der commissie-~~:erkzaamheden
geheim) ten spoedigste bij de ervoor in aammerking komende
mogendheden een positief en krachtig standpunt worde ingenorrien voor wat betreft de handhaving onzer souvereiniteit
over Nieuw-Guinea
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Afschrift dezes zond ik aan Harer Majesteit*s
Ambassadeurs te Washington en Ottawa.
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profitable export i s stability. The
present revolts against the Republic's
program indicate a political weakness
the newly inde- in the regime that militates against)
I
ent in Indonesia is that stability.
Ths Indonesian Republic has had
1liOn.' The South Modi
lucqas have declared their independ- mank Éympathetic friends Jnd eloquent,
ence of the Jgkarta regime, dissatisspokesmen in this country. Some o f ,
fied with the course that the new Gov- I them'may be 'alienated if there is fur- I
ernment kctaking.
,
I
~

'

1

I

i

ression that the Moluccas Islands, in
East Indonesia, are something in the nature
of a tropical heaven. Cloves and nutmeg
spice the equatorial breezes. Birds of paradise and gaudy butterflies splash the lush
forests with their polychromatic brilliance.
But newspaper dispatches paint a less captivating side of the picture. They report
that the South Moluccas, with headquarters
at Amboina, have declared their indepe dence from the newly established Uni ed
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played important rolea in promoting the
Indonesian settlement, we are not without
responsibility. , - ---'
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