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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 29 sept. 1953

Bolderdijk vertelde mij heden van zijn bezoek met Guepin aan Sukarno, waaruit ik drie punten
releveer:
1. De President vroeg naar de verhouding te Palembang van de arbeiders aangesloten bij de
communistisch getinte Perbum, tegenover die bij niet-communistische bond. Toen Bolderdijk in
antwoord mededeelde, dat slechts eenderde bij de communistische bond was aangesloten, was de
reactie zoiets als 'allright you win'.
2. Sukarno onderstreepte, dat hij de Viet Minh-oorlog als een vrijheidsstrijd beschouwt.
3. De president vroeg of de BPM onder elke Regering bereid zou zijn te werken, hetgeen bevestigend
werd beantwoord.

Deze uitingen duiden mijns inziens op het feit, dat de president zich in zijn berekeningen
bezig houdt met de mogelijkheid van een philo-communistisch regime in Indonesië. Ik zou niet
zover willen gaan met te zeggen, dat hij reeds definitief geacht kan worden de communistische kaart
te spelen.

Het zou mij intussen niet verbazen, indien de tegenzin, die nu onlangs in Atjeh in
Islamitische kringen tegen de President gebleken is te bestaan, hem verder zal duwen in de richting
'pas d'ennemis' à gauche'.

Ik gevoel het als onbevredigend, dat ik geen nauwer contact heb gekregen met deze factor in
het Indonesische bestel, die ongetwijfeld aan belang heeft gewonnen sinds het aftreden van het vorig
Kabinet, waarin elementen zaten die een zeker tegenwicht vormden. Ik overweeg dan ook,
bijvoorbeeld aangrijpende mijn aanstaand vertrek naar Nederland, om audiëntie te vragen bij
Sukarno.

Bij de officiële recepties op zijn verjaardag, de Lebaran en 17 Augustus heeft het contact zich
bepaald tot het minimum dat de beleefdheid eiste. Ik heb tot dusverre gemeend gezien de publieke
uitingen van de President inzake Irian en de NMM mij van enig initiatief te moeten onthouden,
temeer daar in een gesprek, gezien de voor de President gevoelige Irian-kwestie, een risico ligt voor
verscherping van de verhouding.

Hoewel ongetwijfeld de Irianklip niet zal kunnen worden omzeild, meen ik toch dat het goed
zou zijn op vrij korte termijn contact te zoeken, dat immers met het verstrijken van tijd steeds
minder gemakkelijk in een ongedwongen sfeer zal plaats vinden. Alvorens dit te doen vernam ik
gaarne of Uwerzijds bepaald bezwaar bestaat.
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