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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 10 maart 1953
Militair Attaché rapporteert mij een onderhoud met Generaal Simatupang, het eerste
langere gesprek na dat van September beschreven in Lamping 188.
Over de NMM zeide de Generaal, dat de kleine groep leidende politici, hoewel de nadelen
van het heengaan der NMM vrij goed inziende, toch geen eensgezind besluit konden opbrengen
de NMM aan te houden. Volgens de Generaal zou vaststaan, dat men de werkzaamheden in 1953
wil laten beëindigen, hoewel de Regering tegenover het probleem nog geen duidelijk standpunt
heeft ingenomen. Binnen strijdkrachten zelf was er evenwel geen verzet tegen de NMM.
Uit het gesprek voorts de indruk meegebracht, dat het Kabinet zich zorgen maakte:
Primo. over het lot van de opleidingen en cursussen aan Indonesiërs in Nederland gegeven. Ik
breng in herinnering, zie mijn 464, dat ik aan Wilopo geen mededeling deed van de bereidheid
der Nederlandse Regering de faciliteiten te bestendigen,
Secundo. over de technische afwikkeling van Afdeling Zeemacht, die men gedeeltelijk pas na
1953 zou willen doen plaats vinden.
Ik zie generlei voordeel om in dit stadium onzerzijds officieel of officieus blijk te geven
van bereidheid tot verlenging van faciliteiten. Zulks mocht destijds overwogen worden toen
Indonesië zocht naar vervanging missie in andere landen, maar deze pogingen schijnen te hebben
gefaald. Wel blijft bij mij een vraagpunt uitmaken of het op een of ander ogenblik uit tactisch
oogpunt aanbeveling zou kunnen verdienen, indien mijnerzijds officieel of ondershands melding
kon worden gemaakt van de bereidheid van de Nederlandse Regering, die in Uw 266 tot mijn
persoonlijke informatie werd vermeld. Voorshands ben ik echter van mening, dat suggesties
omtrent continuering van bijstand onder andere naam beter van Indonesische zijde kunnen
worden gemaakt of onzerzijds naar voren worden gebracht bij de onderhandelingen, die deze
maand moeten plaats hebben.
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