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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 4 maart 1953
Mukarto Maandagavond ontmoetend op een diner bij Italiaanse Gezant had ik
gelegenheid te vragen conform Uw 367 hoe de Indonesische Regering zich besprekingen NMM
voorstelde te voeren. Hij antwoordde, dat het Kabinet zo juist Premier Wilopo ad interim
Defensie had gemachtigd dit naar eigen inzien te entameren, maar dat laatstgenoemde nog geen
beslissing had genomen. Van andere zijde werd vernomen, dat samenstelling van de delegatie, tijd
en plaats van de besprekingen alsnog door de Minister van Defensie dezer dagen aan het Kabinet
zullen worden voorgelegd. Mukarto voegde er aan toe, dat het Kabinet deze kwestie zo
aangenaam en geruisloos mogelijk zou willen oplossen. Men hoopte enige vorm te vinden van
continuering van het bestand, maar het publiek moest worden opgevoed. Mijnerzijds zeide ik, dat
rekening moest worden gehouden met het feit, dat de NMM-kwestie ook in Nederland gevoelig
lag.
De Militair Attaché had mij juist medegedeeld, dat hij op 27 Februari op een receptie bij
Wilopo van deze had gehoord, dat de Minister President de publicaties in de pers (zie
bijvoorbeeld Abadi-artikel van 25 Februari nr. 24993, waarin wederom 'regeringskringen' zijn
aangehaald) zeer betreurt, vooral aangezien met mij was overeengekomen overleg over
publicaties te plegen. De Minister gaf daarbij te kennen mij dit ook persoonlijk te willen
mededelen.
De mededeling van Mukarto bleef te vaag om enige conclusies te trekken over de vorm
van continuering, waarom ik zal trachten op informele wijze nadere informatie in te winnen,
waartoe boven voorgespiegeld contact met Wilopo wellicht gelegenheid zal geven.
Volledigheidhalve vermeld ik nog, dat de Militair Attaché naar aanleiding van
mededelingen van Pereira, Uw 363, nog onder meer onder mijn aandacht bracht:
Ad 1. Ordeningsplan betekent in feite voortzetting van de huidige situatie. Uitvoerbaarheid van
selectie door keuring acht Diemont twijfelachtig.
Ad 2. Opleiding over het gehele land onder een legerleiding, die uit politieke overwegingen
ongeschikte elementen niet kan elimineren, is een wassen neus. Desniettemin kan Nederlandse
hulp hierbij van belang zijn.
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