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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 8 april 1953
Referte Uw telegram nr. 57 en het daarin genoemde telegram Stikker 16.
Hoewel het denkbeeld van Scott op het eerste gezicht een zekere aantrekkelijkheid
schijnt te bezitten, is mijn reactie na overleg met de Nederlandse delegatie negatief.
1. Ik kan op grond van de huidige stemming tegenover Westerse buitenlanders hier te lande niet
geloven, dat een internationale missie in de Indonesische neutraliteitspolitiek zou passen.
2. Binnenlands politiek gezien, zou een dergelijke missie nog minder verteerbaar worden,
wanneer daarvan 'een belangrijk contingent Nederlandse officieren' deel zou uitmaken. Men
zou dan een dankbare aanleiding kunnen vinden tot het verwijt, dat Nederland thans onder
dekmantel van het Westerse blok zijn ongewenste invloed zou kunnen continueren.
3. De technische bezwaren schijnen legio te zijn. Mijn militaire deskundigen spreken niet gelijk
Scott van 'minder efficiënte werkwijze', maar van een bron van moeilijkheden, welke aan
iedere efficiëntie in de weg zal staan. Men noemde onder andere, met verwijzing naar de
internationale missie in Griekenland, de principiële vraag, welk instructie-systeem,
reglementen, bewapening enz. wordt toegepast. In Griekenland is dit opgelost door gehele
opleiding aan Engeland over te laten. Welk land zou dit in Scott's conceptie moeten doen?
4. Omtrent de toekomstige militaire bijstand aan Indonesië is het beeld zowel binnen- als
buitenlands nog zeer onduidelijk. Nog steeds zijn, ondanks de principiële beslissing van de
Indonesische Regering om de NMM per 31 December as. te beëindigen, Indonesische
pogingen gaande, om, zonder het met zoveel woorden te vragen, feitelijke voortzetting der
missie in de vorm van zogenaamde afronding der werkzaamheden, niet alleen voor zeemacht,
maar ook voor land- en luchtmacht door Nederland te doen accepteren.
Een Nederlandse suggestie voor een internationale oplossing lijkt mij met het oog op het
bovenstaande niet gewenst.
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