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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 10 aug. 1953

Ik bracht heden eerste bezoek bij de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, dat in
openhartige en welwillende sfeer plaats vond.

Na inleidend gesprek, waarbij Sunarjo mij o.a. verzekerde geen gevoelens van animositeit
tegen de Nederlanders te koesteren, die hij zeide goed te kennen uit zijn studententijd in Leiden,
zeide ik, dat mij was opgevallen, dat Sunarjo in een persconferentie, zie telex 98239, verklaard had
voornemens te zijn spoedig stappen te doen voor opheffing Unie herziening RTC, terwijl zijn
voorganger mij bij herhaling had gezegd zulks liever tot na de verkiezingen uit te stellen. Sunarjo
was hierdoor blijkbaar verrast en gaf toen als zijn persoonlijke visie, dat opheffing Unie en
regeling Irian-kwestie de nodige voorwaarden waren voor verbetering van de betrekkingen, die
hij ook zou nastreven en in de toekomst mogelijk achtte. Indonesië moest zich vrij gevoelen,
zonder politieke band en dan zou het hem niet verbazen als Nederland op niet politiek gebied in
Indonesië een goede positie zou krijgen, vergelijk bijvoorbeeld Engeland in India, ja meer krijgen
dan thans. De bij mij opgewekte verwachtingen zakten ineen toen daarop de Minister van meest
begunstigde sprak. De opvattingen van de Minister terzake leken mij trouwens enigszins vaag.
Mijnerzijds gezegd, dat Nederland zich bereid had verklaard over Unie te praten en dat het
wachten niet op ons was. Terzake van Irian stelde ik dat hier geen uitzicht was op
overeenstemming en bracht in herinnering, dat het standpunt van de Nederlandse Regering
gesteund wordt door grote meerderheid van het Parlement.

Hij beklaagde zich over het Nederlandse standpunt, dat dit een uitgemaakte zaak was,
waarop ik hem in herinnering bracht, dat ook van Indonesische zijde het was voorgesteld dat
artikel 2 had uitgewerkt, maar dan in omgekeerde zin.

Doorgaande over Irian zeide Sunarjo met zoveel woorden, dat in Indonesië vrees leeft
over onze bedoelingen. Vrees was wellicht slechte raadgeefster maar het was een feit.

Dit gaf mij aanleiding met de grootste nadruk te verklaren, dat Nederland geen
avonturierspolitiek hier wilde volgen en dat Nederlandse Regering zich bereid had verklaard
inzake haar aanwezigheid in Nieuw-Guinea geruststellende verklaringen af te leggen. Mijn
krachtige verzekering, dat Nederland slechts wenste, dat het Indonesië goed zou gaan en dat dit
ook ons belang was, maakte, naar mij voorkwam, op Sunarjo wel enige indruk en ik zeide te
hopen, dat van hem en zijn Departement leiding en opvoeding zou uitgaan ten opzichte van hen,
die zich teveel door sentiment lieten beïnvloeden.

In dit eerste gesprek is niet ingegaan op andere specifiek Nederlands-Indonesische
kwesties maar wel heb ik gezegd, dat met belangstelling door het buitenland en natuurlijk speciaal
Nederland wordt uitgezien naar de houding van het nieuwe Kabinet inzake beleggingen en
behandeling van kapitaal en vermeldde daarbij als voorbeeld de grondenkwestie in Oost-Sumatra
en teruggave olieterreinen BPM.

De Minister zeide, dat hij realist was en dat men het ware eigenbelang van Indonesië in
deze zaken voorop zou stellen, waarop ik mede meende ook te moeten wijzen op
verdragsverplichtingen. Intussen kan deze tirade zo geïnterpreteerd worden, dat Sunarjo begrijpt
dat Indonesië het buitenland nodig heeft.

In het gesprek maakte Sunarjo een allusie aan mogelijk kort leven van het Kabinet.
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