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Plv. hoge commissaris te Djakarta (Van Ittersum) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 28 nov. 1953

Overweging van dezelfde mogelijkheid als door U geformuleerd in de aanvang van Uw 413 had mij
tot de aanvankelijke conclusie gevoerd, dat het de voorkeur verdiende niet op mijn niveau bij de
Secretaris-Generaal nadere informatie omtrent de recente persberichten inzake eenzijdige beëindiging
der Unie te vragen. Ik was bevreesd, dat officiële belangstelling terzake zijdens de Nederlandse
Regering hier als bewijs van bezorgdheid, dus van zwakte zou worden geïnterpreteerd. Het is U
bekend, dat reeds vele malen dergelijke berichten in de Indonesische pers gecirculeerd hebben, doch
dat tot nu toe is gezegd, dat de Regering voornemens blijft de Unie langs de weg van onderhandeling
te beëindigen. Naar mijn mening zou dus de beste houding zijn, dat dezerzijds officieel niet eens de
mogelijkheid aanwezig geacht wordt, dat de Indonesische Regering van de legale weg zou afwijken.
Ik had dan ook Van der Wal gevraagd bij een persoonlijke relatie op Luar Negeri eens min of meer
en passant inlichtingen in te winnen. Hij is hierin nog niet kunnen slagen, maar zal spoedigst
opnieuw trachten bedoelde relatie te spreken te krijgen. Het persbericht over de oprichting van een
bureau voor Irianzaken (vide mijn open telegram nr. 101711) werd mij van de zijde van het Kabinet
van de Premier bevestigd. Tot deze maatregel is in een onlangs gehouden bijeenkomst van het
Kabinet besloten. Als Secretaris-Generaal van dit bureau wordt genoemd Mr. Sumardi, de huidige
Adjunct-Secretaris-Generaal van de Unie. Hij deelde een mijner medewerkers mede voor deze
betrekking nog niet te zijn aangezocht, er ook niets voor te voelen en zich eventueel op de
incompatibiliteit van deze functie met die, welke hij bij het Uniesecretariaat vervult, te zullen
beroepen.
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