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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 25 sept. 1953

Vervolg mijn 578.
Hier volgt weergave gesprek Sudarsono-Van Ittersum de dato 24 September.
Na lezing van aide-mémoire zeide Sudarsono allereerst dat naar zijn mening Nederland wel

degelijk nieuw strakker standpunt inneemt dan tevoren, aangezien weigering om status Nieuw-
Guinea discutabel te stellen te voren nooit zo scherp zou zijn geformuleerd.

Van Ittersum ontkende dit en bracht in herinnering dat reeds in 1950 de Nederlandse
Regering verklaard had geen heil te zien in besprekingen waarbij de satndpunten zo diagonaal
tegenover elkander stonden.

Bovendien was van Indonesische zijde herhaaldelijk betoogd dat na 27 December 1950 een
verplichting tot onderhandelen over de status van Nieuw-Guinea niet meer bestaat aangezien
Indonesië souvereiniteit de jure bezit en Nederland dit gebied onrechtmatig occupeert.

Sudarsono daarentegen meende dat deze verplichting wel bestond en dat bij de
onderhandelingen ter sprake zou moeten komen de interpretatie die aan artikel 2 van het Charter
moet worden gegeven op grond van de tekst en de geschiedenis van dit artikel.

Van Ittersum wees erop, dat Indonesië tot nu toe steeds heeft betoogd dat het Nieuw-
Guineaprobleem geen juridisch maar een politiek probleem is, zodat hem deze mededeling van
Sudarsono opviel.

Sudarsono zeide daarop, dat de Indonesische Regering ook niet het voornemen had om de
besprekingen tot dit punt te beperken, doch haar een voortzetting van de door de missie Supomo
aangevangen onderhandelingen over het probleem Nieuw-Guinea in het algemeen, voor ogen stond.

Hij vroeg hoe op een daartoe strekkend verzoek de reactie van de Nederlandse Regering zou
zijn. Geantwoord werd: zonder vooruit te lopen op een regeringsbeslissing scheen het weinig
waarschijnlijk dat de Nederlandse Regering veel enthousiasme zou koesteren voor het iedere twee
jaar entameren van onderhandelingen waarbij tevoren bekend, dat beider partijen standpunten
compleet onverenigbaar zijn.

Herinnerd werd aan de zeer rigide houding die van Indonesische zijde tijdens de Supomo-
besprekingen werd aangenomen. Op grond hiervan suggereerde Van Ittersum dat, indien de
Indonesische Regering enige nieuwe gespreksstof inzake Nieuw-Guinea ter tafel zou willen brengen,
dit beter langs de weg van diplomatieg voorooverleg ter kennis van de Nederlandse Regering kon
worden gebracht. Ook bij eventuele hervatting van de besprekingen over de Unie zou wellicht deze
weg bewandeld kunnen worden. Een herhaling van de situatie waarbij de missie Supomo steeds weer
over uiterst beperkte volmachten bleek te beschikken, zodat Nederlandse voorstellen om bepaalde
onderwerpen aan de orde te stellen ieder ogenblik daarop afstuitten, moest worden voorkomen, en
opstelling van een gedetaileerd programma scheen dus gewenst.

Sudarsono bleek gevoelig voor dit betoog. In hoeverre hij op het verdere verloop van zaken
invloed kan uitoefenen is moeilijk te zeggen. Wel is binnen Luar Negeri zijn positie op het ogenblik
sterk.

Tenslotte bracht Sudarsono de vraag op van welke zijde initiatief voor het houden van
besprekingen zou moeten komen. Geantwoord werd dat natuurlijk het initiatief van Indonesië moest
uitgaan, aangezien de Supomo-besprekingen door de Indonesische kabinetscrisis zijn beëindigd,
terwijl Susanto het vorige jaar reeds een initiatief  tot hervatting heeft genomen waarop van
Nederlandse zijde is geantwoord, welk Indonesisch initiatief echter tengevolge van de 17 October-
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crisis is dood gelopen. Dit antwoord bevredigde Sudarsono blijkbaar niet en hij liet duidelijk
doorschemeren dat, indien diplomatiek vooroverleg zou slagen, hij een gezamenlijke beslissing van
beide regeringen om de onderhandelingen te hervatten zeer op prijs zou stellen.

Over tijdstip waarop de Indonesische Regering de besprekingen zou willen hervatten kon
Sudarsono niets mededelen. Het Kabinet wil, zoals de Premier mij reeds eerder zeide, de terugkeer
van Sunario uit New York afwachten.


