
Betreft: De bespreking met een aantal vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven in Indonesië. 

1. Bijgaand vindt U een samenvattend overzicht van het op 
25 november j.1. met enkele vertegecnwoordigers uit het 
bedrijfsleven in Indonesië onder leiding van Ir. Philips 
besprokene. 

niet anders dan als  matig tot zwak kwalificeren met twee 
uitschieters: één naar boven en één naar beneden. 

Bepaald onder de maat waren de opmerkingen van de heer 
Van Konijnenburg en bepaald boven het gehalte van het 
gesprek als geheel was, wat door de heer De Jonge naar 
voren werd gebracht. 

2. Het geheel overziende, kan men het naar voren gebrachte 

b Dat de heer Van Konijnenburg aan het motief van zelf- 
beschikking door de Papoea's geen al te grote betekenis 
kan toekennen, is zijn goed recht; het getuigt echter 
nauwelijks van goede stijl, dht tegenover de Minister- 
President naar voren te brengen. Dat hij wijst op een 
verwisseling van het zedelijk motief, dat aan ons 
Nieuw-Guinea-beleid ten grondslag heeft gelegen, is op 
zijn minst genomen onta6tvol. Dat hij tenslotte opmerkt 
dat, &Is wij onze affecties dan pers6 ergens willen 
plaatsen, wij dit beter bij de Ambonneeen dan bij de 
Papoea's kunnen doen, is een domheid, Zouden wij dat doen, 
dan zouden de nog resterende mogelijkheden van het bedrijfs- 
leven eerst recht verloren zijn. 

- 4. Daarentegen zou ik wel Uw belangstelling willen vragen 
voor het betoog van de heer De Jonge. Deze vergist zich, 
wanneer hij de binnenlands-politieke betekenis van het 
Nieuw-Guiisea-vraagstuk niet hoog aanslaat. In feite is 
het zo, dat op het ogenblik geen regering zich zou kunnen 
permitteren een andere koers in te slaan, zonder onmiddel- 
lijk naar huis te worden gezonden. 

Wat hij echter over de internationaal-politieke verhou- 
dingen en de militaire mogelijkheden aan de kant van 
Indonesië gezegd heeft, verdient ongetwijfeld de aandacht, 
evenals zijn veronderstelling dat, als wij er niet in 
slagen zelf een oplossing te bereiken, t.z.t. anderen dat 
wel voor ons zullen doen. 

2. Dat het Nieuw-Guinea-vraagstuk een molenskeen om onze nek 
is - zoals de heer Van Oldenborgh dat uitdrukte - en dat 
het bedrijfsleven er met grote belangen bij is betrokken, 
kan geredelijk worden toegegeven; er is echter geen enkele 
reden voor het verwijt, dat Buitenlandse Zaken dit niet 
zou beseffen. 
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- 6. Wat An het bijzonder door de heer Philips en de overige 
heren naar voren gebracht is, kan gevoeglijk buiten be- 
schouwing worden gelaten, met uitzondering van de sugges- 
tie van de heer Van Oldenborgh, die kortweg als "nonsens" 
kan worden bestempeld. 

- 7. De heer Van Oldenborgh kan zeer goed weten - en weet dat 
ook - dat alle mogelijkheden, die er van huis uit waren 
om met Indonesië uiteindelijk tot overeenstemming over 
Nieuw-Guinea te komen, successievelijk door de Indonesiërs 
zelf zijn weggewerkt. Ik noem U achtereenvolgens: 

a. De federale opbouw van Indonesië als bij de soevereini- 
teitsoverdracht voorzien. In het kader van deze federale 
opbouw had wellicht een oplossing kunnen worden gevonden 
in de vorm van een bijzondere binding tussen Oost-Indië - dat dan op zijn beurt eventueel weer bijzondere be- 
trekkingen met Nederland had kunnen onderhouden - en 
Nieuw-Guinea. De federale opbouw is echter onmiddellijk 
na de soevereiniteitsoverdracht door het  centrale gezag 
op Java teniet gedaan. 

Indonesische Unie, als inderdaad door Nederland is 
voorgesteld. De Unie is echter door de Indonesiërs af- 
gebroken. 

- 

b. Overdracht van de soevereiniteit aan de Nederlands- - 

- c. Voorleggen van de controverse als een rechtsgeschil 
aan het Internationale Hof. Deze mogelijkheid is steeds 
door de Indonesiërs van de hand gewezen. 

- d. Het openen van onderhandelingen zonder lt& priorismen" . 
Dit is eveneens voortdurend door de Indonesiërs afge- 
wezen, die slechts bereid waren te onderhandelen op 
basis van de vooropstelling, dat de soevereiniteit over 
Nieuw-Guinea de jure bij Indonesië berustte. 

N a  a l l e  mislukte onderhandelingspogingen en na het uit- 
blijven van succes in de Verenigde Naties, heeft Indonesië 
tenslotte, in december 1957, naar de bekende gewelddadige 
maatregelen gegrepen tegen de Nederlanders en het Neder- 
landse bedrijfsleven. 

1 Wanneer wij na dit alles een semi-officiële onderhandelaar 

bij Soekarno liggen, dan kan dat alleen betekenen, dat wij 
bereid zijn de strijd op te geven en de soevereiniteit 
over te dragen. Het is echter volstrekt zinloos een derge- 
lijke onderhandelaar te sturen om na te gaan of er niet 

Indonesië sturen om te sonderen hoe de kaarten thans 

voor beide partijen aanvaardbare llmoduslf zou zijn te 
. vinden. 

- 8. Het door verschillende heren uitgesproken vertrouwen in 
geheel of nagenoeg geheel uitgeschakelde figuren a l s  
Sjafroedin en Hatta, is kortweg belachelijk en nog be- 
lachelijker is de veronderstelling, dat er tenslotte met 
Soekarno zelf w e l  zou zijn tê praten. 
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Hebben zij niet gehoord, dat Soekarno recentelijk niets 
beters heeft weten te doen dan zelfs de Chinezen uit hun 
economische posities te verjagen ? 

als in toenemende mate verontrustend moet worden bestem- 
peld, Persoonlijk ben ik van mening, dat het op een o f  
ander moment, indien enigszins mogelijk, inderdaad tot een 
gesprek zal moeten komen en dan niet op de wijze als door 
de heer V a n  Oldenborgh voorzien, maar wellicht door tussen- 
komst van een ander land. In tegenstelling tot de heer 
Philips - die de Amerikaanse politiek tegenover Nederland 
zonder meer identificeert met de verhoudingen tussen 
General Electric en Philips - geloof ik, dat in dat geval 
juist Amerika goede diensten zou kunnen bewijzen. Ik zal 
dat hier niet nader uitwerken, maar kom daarop te gelegener 
tijd gaarne nog eens &onderlijk bij U terug. 

- 10. Inmiddels vraag ik mij wel af of het geen zin zou hebben 
bij Amerika en Engeland te informeren, wat hun houding 
tenopzichte van Nieuw-Guinea zou zijn, voor het geval, 
dat in de Assemblée van de Verenigde Naties inderdaad een 
2/3de meerderheid ten gunste van Indonesië zou kunnen wor- 

zelfs onder de huidige situatie bepaald niet over water- 
ichte garanties van deze beide landen beschikken en dat 

worden afgehouden, Vergeten wij ook niet, dat de minister- 
raad zeer onlangs, door het tgvoor kennisgeving aannemenff 
van de nota van staatssecretaris Calmeijer, de doelstel- 
lingen van onze defensie op Nieuw-Guinea ingrijpend heeft 

f l  @ gereduceerd; heeft teruggebracht beneden wat door Engeland 
en Amerika bij het verstrekken van hun politieke garanties 
werd verondersteld en daarmede in feite, militair gezien, 
Nieuw-Guinea reeds heeft geabandonneerd, 

I 
2. Dit alles neemt niet weg, dat de gehele Nieuw-Guinea-zaak 

Laf 

,den gevonden, Bedenken wij bij dit alles wel, dat wij 

stafbesprekingen, die als logische consequentie uit 
garanties zouden moeten voortvloeien, zorgvuldig 

’ ’ / 
p’ 
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Gesprek met enkele vertegenwoordigers uit het bedrijfs- 
keven inzake Nieuw-Guinea. 

Het gezelschap, dat zich onder leiding van Ir. Philips 
gesteld had, bestond verder uit: 

Dr. De Jonge, Voorzitter van de Federatie van 
Verenigde Bergcultuurondernemingen 
in IndonesiEf , 

Mr. Van Oldenborgh, Voorzitter van de Ondernemers- 
raad , 

Mr. Jonckheer, Directeur Stoomvaart Maatschappij 
"Ne derland" , 

Dr. Van Konijnenburg, Onder-Directeur van de 
K.L.M. en 

de heer Zeeman, Wnd.-President van de Nederlandse 
Handel Maatschappij . 

Ir. Phili s deelde mede & afwijkend, 
hebben aangetroffen, terwijl hij ook de indruk heeft, dat 
er op dit ministerie wellicht niet voldoende besef bestaat 
voor de - nog altijd - grote belangen, die het bedrijfsle- 
ven in Indonesië heeft. Hij betreurt dit; zou liever steun 
dan hert tegenovergestelde van dit departement hebben ont- 
vangen. Dit zo zijnde heeft men echter gemeend zich tot de 
Minister-president te moeten wenden. 

(Later, bij het vertrek, verzocht Ir. Philips mij 

bij herhaling een, van het be- 
nzicht bij Buitenlandse Zaken te 

in mijn nota van dit gesprek, niet te veel mel- 
ding te maken van wat hij over Buitenlandse Zaken 
gezegd had. Immers - zo zei hij - Philips had 
overal ter wereld een uitstekende samenwerking 
met de Nederlandse ambassadeuris en hij zou be- 
paald willen voorkomen, dat daaraan schade zou 
worden gedaan. 
Ik heb geantwoord, dat zijn bezwaren zich in 
feite helemaal niet tegen Buitenlandse Zaken kon- 
den richten, omdat - zoals hij wel zou weten - 
het Nieuw-Guinea-beleid kabinetsbeleid was. Bui- 
tenlandse Zaken zou zich dus zijn oordeel niet in 
het bijzonder behoeven aan te trekken. 
De heer Philips leek hierdoor tamelijk gerustge- 
steld.) 

Ir. Phili s zet vervolgens uiteen, dat zijn bedrijf nog + a tij gro e belangen in Indonesië heeft en dat bestellin- 
gen op electronisch gebied, zij het ook langs omwegen, 
veelal nog steeds zÒ worden geplaatst, dat zij tenslotte 
bij Philips terecht komen. Men zou deze belangen graag 
behouden en op den duur ook verder opbouwen, maar als de 
huidige controverse met Indonesie blijft bestaan, zullen 
zij op den duur onherroepelijk verloren gaan. 
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De heer Phili s is van mening, dat geen verstandig mens 
zal g e l o e t  wij onze soevereiniteit over Nieuw-Guinea 
zolang kunnen handhaven, totdat de Papoea's in staat zul- 
len zijn deze in eigen handen te nemen. Over 20 jaren zal 
er geen sprake meer zijn van een Nederlandse soevereiniteit 
over Nieuw-Guinea; wij zullen het in ieder geval kwijt 
zijn, maar is het nu nodig vbbr dien ook nog alle belangen 
van het bedrijfsleven in Indonesië te slopen ? 

De heer Zeeman geeft in aansluiting hierop een aanduiding 
van de nogtaande belangen van de Nederlandse Handel 
Maatschappij en vestigt er de aandacht op, dat de Factorij 
wel onder toezicht, maar niet onder beheer is gesteld. 
De heer Zeeman is van oordeel, dat geen regering in 
Indonesibz gematigd ook, de Nieuw-Guinea-claim ooit 
zou kunnen laten vallen; zijn wij echter bereid er van 
onze kant van af te zien, dan zouden met een regering on- 
der Sjafroedin of Hatta, en misschien zelfs met Soekarno 
zelf, gunstige resultaten voor het bedrijfsleven zijn te 
verkrijgen. Weliswaar zullen wij onze oude bezittingen 
niet terug krijgen, maar de handel - import en export - 
zal een belangrijke rol kunnen blijven spelen. De heer 
Zeeman beeft groot vertrouwen in de door hem reeds genoemde 
herensjafroedin en Hatta. 

Op overeenkomstige wijze geeft ook de heer Jonckheer een 
toelichting op de belangen van de Maatschappij "Nederland" 
en van de scheepvaart in het algemeen. 

De heer Van Oldenborgh onderstreept, wat door de andere 
s p r e k e r s m i s  over in Indonesië nog bestaande 
attaches; deze zullen echter, als de huidige situatie 
voortduurt, ongetwijfeld verloren gaan, Toch is het nodig 
deze te handhaven en wel om de volgende redenen. 

Eéns zullen wij toch met Indonesië over schadeloosstelling 
van de genationaliseerde bedrijven moeten spreken, Betaling 
contant van de daardoor ontstane schade is - zoals de 

ervaring ook in andere gevallen geleerd heeft - niet te 
verwachten; zij zou slechts mogelijk zijn op termijnluit 
de baten van het lopende handelsverkeer. Daarom zal dit 
handelsverkeer intact moeten worden gehouden. Voorwaarde 
daarvoor is een normalisatie van de betrekkingen tussen 
Nederland en Indonesië en voorwaarde voor dit laatste is 
het prijsgeven van ons standpunt ten aanzien van Nieuw- 
Guinea . 
Normalisatie van de handelsbetrekkingen is trouwens ook 
voor Indonesië/% evident belang, dat er naar zijn mening 
zelfs met Soekarno over te praten moet zijn. De regering 
moet niet vergeten, dat,Soekarno om binnenlands politieke 
redenen wel gedwongen is zich uit te laten, z o a l s  hij dat 
telkens doet, maar daarmede is nog niet gezegd - aldus de 
heer Van Oldenborgh - dat dit zijn werkelijke mening is. 
Er moet ons dus alles aan gelegen zijn om met Soekarno 
tot een understanding te komen en wij moeten ons bij dit 

/-i&,, 
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alles vooral niet door prestige-overwegingen laten leiden. 
Heeft men zijn prestige eenmaal ingeslikt, dan staan alle 
mogelijkheden weer open, zoals in i 9 5 6  in verband met de 
Suez-kwestie ook zo duidelijk in het geval van Engeland en 
Frankrijk is gebleken. 

Op een vraag van de Minister-president, welke oplossing 
de heer Van Oldenborgh dan in concreto zou kunnen voorstel- 
len antwoordde deze, dat hij inderdaad, vanuit Nederlands 
standpunt gezien, geen andere mogelijkheid ziet dan een 
voortzetting van de tot dusver gevolgde koers. Niettemin 
ontwikkelt hij vervolgens de gedachte, dat iemand uit het 
bedrijfsleven met een semi-officiële opdracht, o f  althans 
met medeweten van de Nederlandse regering, eens zou kunnen 
gaan solbderen hoe de mogelijkheden in Indonesië liggen. 
In dit verband wordt ook de naam genoemd van de huidige 
President van de Factorij, die nog altijd over goede con- 
tacten beschikt. 

Alle overige aanwezigen sluiten zich in grote lijnen bij 
deze suggestie van de heer Van Oldenborgh aan, met dien 
verstande, dat de heer Zeeman niet aanstonds kan toezeggen, 
dat de Handel Maatschappij bereid zal zijn hiervoor de 
President van de Factorij beschikbaar te stellen. 
Handel Maatschappij mag zijn tot dusver redelijk goede 
positie natuurlijk niet in de waagschaal stellen ?). 

Op een desbetreffende vraag van de Minister-president zegt 
de heer Zeeman nog, dat men natuurlijk niet kan garanderen, 
dat z i c h m e t  prijsgeven v a  Nieuw-Guinea, weer schone 
vooruitzichten voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen 
openen, maar dat dit - zeker als de heren Sjafroedin en 
Hatta het voor het zeggen krijgen - toch wel in de rede 

(De 

ligt 

De heer De Jon e is het wel eens met de suggestie van de 

toch ook nog vanuit een andere gezichtshoek willen benade- 
ren. Hij ziet dan het Nieuw-Guinea-vraagstuk niet in de 
eerste plaats vanuit binnenlands, maar vanuit internationaal. 
politiek oogpunt. In dit verband herinnert hij eraan, dat 
IndonesiCC ditmaal de Nieuw-Guinea-kwestie niet in de 
Verenigde Naties aanhangig gemaakt heeft, De laatste maal 
heeft een voor Nederland niet-aanvaardbare resolutie wel 
de meerderheid in de Assemblde gekregen, maar nog niet de 
vereiste 2/3de meerderheid. Inmiddels zal in de naaste 
toekomst het aantal Airo-Aziatische leden uitbreiding 
ondergaan, wat een dienovereenkomstige versterking bete- 
kent van het Indonesische standpunt. Indonesië wacht een- 
voudig af, totdat het moment bereikt zal zijn, waarop in 
de AssemblBe inderdaad de 2/3de meerderheid zal kunnen 
zijn verkregen, 

heer Van -TT-f-- 1 en orgh, maar zou het hele Nieuw-Guinea-probleem 

Is dat eenmaal bereikt, dan zal voor Nederland inderdaad 
een zeer moeilijke positie ontstaan, Daarbij komt, dat de 
recente gebeurtenissen in Tibet en tussen China en India 
waarschijnlijk niet zonder invloed zullen blijven op het 
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klassieke neutralisme van de Afro-Aziatische groep. Er 
zou, wat deze groep betreft, een toenadering tot het 
standpunt van de Westerse landen kunnen gaan groeien. 
Wat zal in dat geval de houding van landen als Amerika en 
Engeland ten opzichte van Nieuw-Guinea zijn ? 

De heer De Jonge is dan ook van oordeel, dat - interna- 
tionaal-politiek gezien - de tijd ten gunste van Indonesië 
en ten nadele van Nederland werkt. 

Hoewel geen strateeg zijnde, wil de heer De Jonge vervol- 
gens de veronderstelling opwerpen dat Indonesië, nadat de 
Assemblée met een meerderheid van 2/3de een voor haar 
gunstige resolutie zal hebben aanvaard, tot een militaire 
coup zou overgaan, eventueel uit te voeren door militaire 
groepen, die men als regering zou kunnen desavoueren. 
Militair-technisch lijkt daartoe de mogelijkheid aanwezig. 

De heer De Jonge zou graag dit complex van internationaal- 
politieke en militaire vragen nog eens onder de aandacht 
van de Minister-president willen brengen. Hij vreest dat - als wij niet op korte termijn dit vraagstuk zelf tot 
een oplossing brengen - anderen dat wel voor ons zullen 
doen. Dat zou de ongunstigst denkbare ontwikkeling zijn. 

De heer Van Konijnenburq meent, dat het zedelijk motief 
van het Federlandse beleid ten opzichte van Nieuw-Guinea 
is gelegen in het zelf-beschikkingsrecht van de Papoea's. 
Hij w i l  er daa echter wel de aandacht op vestigen, dat 
dit niet het motief is op grond waarvan destijds werd be- 
sloten Nieuw-Guinea a m  ons te houden. Er heeft dus een 
verwisseling v a  motief plaats gehad. Persoonlijk kan de 
heer Van Konijnenburg het motief van het zelf-beschikkings- 
recht kennelijk niet a1 te zwaar opnemen, maar Als de 
regering er inderdaad behoefte aan heeft haar loyaliteiten 
ergens te plaatsen, zou het dan niet veel meer voor de 
hand hebben gelegen ze bij de door de eeuwen trouwe 
Anbonnezen te plaatsen '? 

In de loop van het gesprek merkt de heer Phili s nog op 
dat, &Is er - eventueel door tussenkomst % van an ere lan- 
den - een gesprek met Indonesië zou worden gevoerd, wij 
dit bepaald niet moeten doen door tussenkomst van de 
Amerikanen. Deze distantiëren zich in Indonesië reeds 
thans van @e Nederlanders en wensen zich niet met hen te 
encanailleren. Er is de Amerikanen alles aan gelegen, dat 
ook de laatste Nederlandse belangen uit Indonesië worden 
verdrongen, opdat deze door hen kunnen worden overgenomen. 
Tegen deze achtergrond moet men ook de politieke steun 
zien, die Amerika ons, voor wat Nieuw-Guinea betreft, geeft. 

De Minister-president herhaalt, dat hij zich, zoals hij ook 
in de aanvang al gesteld heeft, tot het aanhoren van de 
verschillende meningen zal beperken. Hij zal de minister 
van Buitenlandse Zaken inlichten over het gevoerde gesprek 
en dit ook in de ministerraad ter sprake brengen. 
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