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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 4 jan. 1950
*Van dit telegram werd afschrift verleend aan Canberra, Washington, Ottawa, New York. Het is
per koerier aan Parijs en Brussel gezonden.
Mede namens Minuor.
Persberichten hebben mijn aandacht getrokken dat Sukarno zich tamelijk scherp over de
oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea heeft uitgelaten. Het wil mij voorkomen dat het
wenselijk zou zijn onder Hatta's aandacht te brengen dat bedoelde uitlatingen van het
Staatshoofd - indien zij in de pers juist zijn weergegeven - niet bevorderlijk moeten worden
geacht voor een vreedzame oplossing van dit enige belangrijke geschilpunt dat tussen de VSI en
Nederland nog is overgebleven. Daarbij ware er op te wijzen dat deze uitlatingen, naar Hatta
(gezien ook zijn eigen rustige verklaringen) zal beseffen, een zekere psychologische uitwerking in
Nederland hebben gehad, die schade berokkent aan een snel groeiend gevoel van vertrouwen bij
de publieke opinie hier te lande in de toekomstige verhouding met Indonesië. U zoudt hieraan
kunnen toevoegen dat naar mijn mening het verstandig zou zijn wanneer men zich beiderzijds
voorlopig er van onthield de kwestie Nieuw-Guinea in het openbaar aan te raken.
Wat het gesprek van Spender met Sukarno betreft, hetwelk eveneens mijn aandacht heeft
getrokken, ben ik van mening dat het ter sprake brengen van de meergenoemde kwestie bij
Sukarno niet zeer tactvol te achten is, omdat het hier gaat om een verschil van inzicht tussen
Nederland en Indonesië, waarbij Australië hoogstens zijdelings is betrokken. Ik stel mij echter
niet voor hierover in Australië te klagen, maar teneinde soortgelijke besprekingen door andere
hooggeplaatste buitenlandse autoriteiten in de toekomst te vermijden, zou het misschien
aanbeveling verdienen de daarvoor in aanmerking komende buitenlandse vertegenwoordigers te
Djakarta bij voorkomende gelegenheid te doen blijken dat een bevredigende oplossing van de
Nieuw-Guineakwestie naar het oordeel van de Nederlandse Regering niet gebaat is met de
publiciteit, welke onvermijdelijk is wanneer deze kwestie door doorreizende buitenlandse
autoriteiten met de Indonesische Regering wordt besproken, nog afgezien van de omstandigheid
dat Nederland in Nieuw-Guinea nog souverein is.
Ik zou het zeer op prijs stellen Uw zienswijze omtrent het bovenstaande te vernemen
alsmede de inlichtingen welke U mocht hebben ontvangen over de besprekingen van Spender.
Hedenmiddag vroeg ik Quinn mij te willen inlichten zodra hij over onderwerpen en
resultaten van door Spender gevoerde besprekingen was ingelicht. Volgens Quinn zou het alleen
belangen van Australië bij de olieleveranties uit Indonesië betroffen hebben.
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