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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan minister-president (Drees), 18 jan. 1952

Mede namens Peters, voor Minister-President Drees.
In verband met Uw besprekingen in Washington kan wellicht de volgende samenvatting voor

U nog van nut zijn, al is de inhoud voor U niet nieuw.
Zoals U bekend, bracht de Amerikaanse Zaakgelastigde mij de dato B dezer Indonesische

boodschap over, te weten een uiteenzetting van premier Sukiman aan Cochran, aangaande critiek
stadium, waarin naar Sukiman's oordeel Nederlands-Indonesische betrekkingen verkeerden, (vide ad
1 Stikker 244, waarvan Washington en New-York een copie ontvingen). Het lijkt gewenst, dat aan de
Amerikanen wordt duidelijk gemaakt, dat een dergelijke ongevraagde bemoeienis van Nederlandse
zijde niet op prijs wordt gesteld. Dergelijke Amerikaanse stappen zouden, indien er iets van zou
uitlekken, ernstige reacties van de Nederlandse publieke opinie, en Parlement tengevolge hebben,
welke averechts zouden werken, omdat men de indruk zou ontvangen, dat Amerika Nederland onder
pressie wil zetten ten gerieve van Indonesië.

In het genoemde geval was Nederlandse beslissing om ondanks en hangende het geschil over
Blitar- en Talisseaffaire toch besprekingen met Prof. Supomo te beginnen, gelukkig al genomen
voordat de Amerikaanse mededeling ontvangen werd, doch een waarschuwing zou op zijn plaats
zijn, dat Washington, indien het prijs stelt op constructieve ontwikkeling van Nederland-Indonesië
verhouding het Nederlandse beleid, dat daarop is gericht, niet in gevaar brengt door ongevraagde
bemiddeling of andere bemoeienis. Het betrof hier voor wat de Indonesische boodschap aangaat,
bovendien uiteenzettingen, welke de Indonesische Regering zonder enig bezwaar ook aan de HC te
Djakarta had kunnen doen. In Nederland werd genoemde stap voorts ongunstig ontvangen omdat
VS tot dusverre tegenover Nederlandse vertoog steeds weigerde de houding van strikte afzijdigheid
en passiviteit ten opzichte van de hoofdproblemen der Nederlands-Indonesische betrekkingen te
laten varen ten gunste van een bedarend woord aan het adres der Indonesische Regering.

De korte boodschap van de Amerikaanse Regering aan beide landen was aanvaardbaar al
ware het gewenst geweest, dat zij zou zijn gecoördineerd met de eerste Britse stap van
overeenkomstige aard. De uitwerking in Indonesië zou dan ongetwijfeld groter zijn geweest.

Wanneer U ermede kunt instemmen en daartoe gelegenheid mocht hebben zouden wij het
op prijs stellen, indien U bovenstaande te Washington onder de aandacht van de Amerikaanse
Regering zou brengen.

In dit verband is van belang het bestaande Amerikaanse streven 'to strengthen the
moderates', i.c. de huidige Indonesische Regering inclusief President Sukarno, uit vrees, dat na
eventuele val dezer Regering links extremisten aan het bewind zouden komen.

Het is aanbevelenswaardig de Amerikanen er op te wijzen,
1. dat de val van regering Sukiman volstrekt niet optreden van communisten zou behoeven te
impliceren. Van Indonesische zijde gebruikt men deze dreiging momenteel teneinde eigen politieke
doeleinden te bereiken.
2. dat President Sukarno noch PNI val van dit Kabinet wensen en alles zullen doen om deze te
voorkomen.
3. het van belang is te beseffen dat PNI bepaald niet 'moderate' is en in ieder geval lijdt aan volstrekt
gebrek aan constructieve denkbeelden. Dit kwam scherp tot uiting in een gesprek van Sunarjo,
voorzitter sectie buitenland van het Indonesische Parlement, met medewerking van Lamping, waarbij
eerstgenoemde onomwonden erkende, dat PNI er in 2 jaar na souvereiniteitsoverdracht nog niet in
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geslaagd is om het revolutionnaire programma te vervangen door constructief op Indonesische
toekomst gericht partijprogramma.

PNI houdt zich thans staande door ultranationalistische ideaal van Indonesische eenheid met
alle middelen (waaronder Irianclaim als voornaamste object aan het Idonesische volk onder ogen te
houden, teneinde invloed te behouden over zoveel mogelijk groeperingen, en voorts door te trachten
zoveel mogelijk ambtelijke sleutelposities te bezetten. Het is een gevaar, indien bestuur en
administratie van een land onder invloed staan van een partij, die de constructieve doelstelling mist
en eigen holheid en onmacht tracht te verbergen achter een 'strijdgeest', welke geheel negatief gericht
dreigt te worden. Delen van Sukarno-redevoeringen zijn typisch uiting van deze mentaliteit. Juist
dergelijke partij kan de oorzaak worden, dat een volk zich van de regering afwendt en heil zoekt in
extreme richtingen.

Het State Department dient zich daarom wel terdege af te vragen, wie het eigenlijk steunt en
waarop deze steun kan uitlopen. Handhaving algemene verkiezingen, voor de samenstelling van een
werkelijk representatieve volksvertegenwoordiging, zo lang mogelijk zullen worden uitgesteld.
Proefverkiezingen in Djokja bezorgden Masjumi een grote winst. Om deze reden en wegens gebrek
aan ideëen waarmede men volk kan aantrekken, durft PNI geen verkiezingen aan. Het gevolg is
echter, dat figuren als Natsir, Rum etc. die van hun constructieve en welwillende gezindheid blijk
gaven, geen kans krijgen om de leiding van de Indonesische Regering te hernemen.

Inderdaad bevat de Indonesische Regering ook 'moderates', die geen breuk met Nederland
wensen en die in tegenstelling tot PNI ondertekening van het Japanse vredesverdrag voorstonden.
Het is van belang hen te steunen. De juiste weg daartoe is evenwel niet zonder meer aan Indonesië
door PNI geïnspireerde wensen toe te geven, maar door aan te dringen op bezinning, matiging en op
voorstelling der wezenlijke belangen van het Indonesische volk en niet van hersenschim als Irian-
claim.


