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Plv. ambassadeur te Washington (De Beus) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 18 aug. 1952

Gisteren had ik op de 17 Augustus-receptie een gesprek met Supomo voor diens terugkeer naar
Indonesië. Naar aanleiding van de kabinetsformatie kwam het onderhoud op de hervatting van de
Nederlands-Indonesische onderhandelingen. Supomo bevestigde de Indonesische voornemens na de
kabinetsformatie de onderhandelingen te hervatten, waarbij hij echter niet wist of hij zelf opnieuw
daarmee zou worden belast. Dit gaf mij gelegenheid op te merken dat ik met genoegen meende
begrepen te hebben, dat de Indonesische Regering ditmaal bereid was de opheffing van de Unie los
te maken van Nieuw-Guinea, waardoor de onderhandelingen ongetwijfeld vergemakkelijkt zouden
worden. Supomo zei onmiddellijk dat Mukarto dit weliswaar aan Lamping had gezegd, doch dat hij
niet wist of zulks gebaseerd was op een besluit van het Kabinet en of de Regering daarmee derhalve
wel accoord zou gaan. Hij zag in dat er thans moeilijkheden waren om inzake Nieuw-Guinea tot
overeenstemming te geraken, doch in ieder geval zou naar zijn mening toch in zoverre de Nieuw-
Guinea in de onderhandelingen moeten worden betrokken, dat men althans zou moeten streven naar
een verklaring van beide partijen, dat de kwestie nog hangende was.

Ik teken hierbij aan, dat deze formulering minder vergaat dan die welke Allison mij weergaf
(zie mijn 129), namelijk dat West-Nieuw-Guinea met voorbehoud van beider juridische aanspraken
als betwist gebied zou worden erkend. Het kan echter zijn, dat dit verschil in formulering slechts
toevallig is, zodat daaraan niet te veel waarde ware te hechten.

In ieder geval krijgt men de indruk dat de Indonesische Regering inziet, dat het moeilijk zal
zijn thans tot overeenstemming inzake Nieuw-Guinea te geraken en bezig is een terugtrekken voor te
bereiden op een volgende linie te weten een zo gunstig mogelijke verklaring, krachtens welke het
Nieuw-Guineageschil hangende blijft.

Later op de avond had ik gelegenheid Allison omtrent het bovenstaande in te lichten, opdat
hij zou weten, dat Supomo alsnog blijft streven naar een verklaring als bedoeld.

Kenmerk: De Beus 131.
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