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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 12 aug. 1954

Referte Uw telegram nr. 304.
Omtrent de achtergrond der gevoerde besprekingen zijn ons de volgende bijzonderheden

gebleken:
Op 22 Juli heeft een bijeenkomst plaats gevonden van de Indonesische delegatie, waarin

Sunarjo mededeelde, dat men het met de Nederlanders eens geworden was en dat hij nu Djakarta
zou vragen om machtiging om de overeenkomst op 24 Juli te tekenen. Al zijn collega's en adviseurs
hebben hem afgeraden dat te doen en hem aangespoord Djakarkta eenvoudig mede te delen dat men
op basis van de instructie tot overeenstemming was gekomen en dat er op 24 Juli zou worden
getekend. Sunarjo heeft deze beslissing echter niet aangedurfd en heeft Djakarta opgebeld en toen
men daar hoorde dat Sunarjo zelf niet durfde te beslissen, wilde het Kabinet, waarin Ali Sastro niet
aanwezig was, ook geen verantwoordelijkheid nemen. Yamin is toen, blazend van woede over deze
gang van zaken, direct in het vliegtuig gestapt, maar toen hij in Djakarta aankwam, was er in pers en
in politieke partijen reeds zoveel rumoer ontstaan, dat het Indonesische Kabinet zich niet meer kon
veroorloven hem te machtigen de gereedgemaakte overeenkomsten ongewijzigd te tekenen. Het
schijnt, dat de Indonesische delegatie, toen zij bij de Nederlandse delegatie met de
wijzigingsvoorstellen aankwam, hoogst bevreesd is geweest dat de Nederlandse delegatie zou zeggen
dat zij niet bereid was daarover te spreken. Vandaar, dat Yamin tevoren, zowel bij Drees als bij Luns,
verzoeningsbezoeken heeft afgelegd. Toen Nederland wel tot verdere onderhandelingen bereid
bleek, was de opluchting zo groot, dat de Indonesische delegatie zonder veel moeite haar
wijzigingsvoorstellen weer heeft laten vallen en genoegen heeft genomen met het aanbrengen van
enkele onbelangrijke zuiver verbale veranderingen.

Over de door de Ministers gemaakte indrukken het volgende:
Sunarjo kwam zonder veel enthousiasme naar Den Haag en stond aanvankelijk op het

standpunt, dat het hem wel zo lief was dat de onderhandelingen zouden afspringen en hij daardoor
in staat zou zijn de Unie cum annexis eenzijdig op te zeggen. Gaandeweg echter is de gedachte aan
een beëindiging van de Unie in onderling overleg hem gaan bekoren, hoewel hij toch nog wel eens
een terugval in zijn oude mentaliteit heeft meegemaakt. Hij heeft de ontvangst door Hare Majesteit
de Koningin bijzonder gewaardeerd.

Yamin is de man, die zich van begin tot eind met enthousiasme heeft opgeworpen als
verdediger van de these, dat een oplossing in der minne noodzakelijk was. Hij was bij alle
besprekingen en onderhandelingen verreweg de redelijkste en heeft, naar ons bekend is, in eigen
kring met taaiheid en soms zelfs met woede de noodzaak van het bereiken van een vergelijk er door
gedreven. De adviseurs van de Indonesische delegatie, die vrij koel tegenover Sunarjo staan, hebben
een grote bewondering voor Yamin, zowel voor zijn bekwaamheid als voor zijn moed.

Van Iskaq valt niet meer te zeggen, dan dat hij uiterst weinig en dan nog slechts
onaangename dingen heeft gezegd. Beweerd wordt, dat zijn bezoek aan Nederland zijn bekrompen
oordeel iets zou hebben verruimd.

Buiten de officiële besprekingen werd veel goed en nuttig contact onderhouden met Zain,
Anak Agung en Maramis.

Dinsdagavond na de ondertekening heeft Luns de beide delegaties in aanwezigheid van
Drees, Beel, de Kamervoorzitters, de Directeur van het Kabinet der Koningin enz. met een koud
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buffet ontvangen in het Kurhaus, waar toasten op de President en de Koningin zijn uitgebracht. De
stemming was goed. In onderlinge gesprekken zijn nog vele onderwerpen aangeroerd.

Luns heeft onder vier ogen een dringend beroep op Soenario en Yamin gedaan om zoveel
mogelijk te voorkomen, dat de 17e Augustus wederom tot onaangename uitlatingen zou leiden. Zij
hebben dit toegezegd doch uiteraard valt niet te zeggen wat het resultaat zal zijn.

Soenaria heeft nogmaals toegezegd een begin van oplossing van het Ambonezenprobleem
welwillend te zullen overwegen. Hij liet zich terzake optimistisch uit. Ten aanzien van de arrestanten
verzekerde hij, dat indien mocht blijken, dat ongetwijfeld zullen worden gestraft.

Volgende week zullen op ambtelijk niveau besprekingen over economische onderwerpen nog
worden voortgezet.

Ook hier is geen zekerheid te verkrijgen over de vraag of de RI het geschil inzake Nieuw-
Guinea thans aan de VN zal voorleggen. Indien zij dit doet zal dit in gematigde vorm geschieden en
zal uitsluitend worden gevraagd te bevorderen, dat beide partijen hierover verdere onderhandelingen
zullen voeren.

In aansluiting op voorgaande volgt thans bespreking der drie door U gestelde vragen:
ad 1. Wij weten niet of aan het gebruik van de tegenwoordige tijd in de zinsnede over de
overgangsregeling een bijzondere betekenis moet worden gehecht. Wel is het gedurende de
besprekingen steeds duidelijk geweest, dat de Indonesische delegatie de handhaving van Afdeling A
der Finec slechts als een voorlopig oplossing wenst te zien. Uit de rede van Sunarjo valt op te maken,
dat de Indonesische Regering zich momenteel voorstelt zeer spoedig na de bekrachtiging van de tot
stand gekomen overeenkomst de krachtens artikel 4 gehandhaafde en nog toepasbare
overeenkomsten eveneens onder de loupe te nemen. De kans bestaat uiteraard, dat de Indonesische
Regering ten aanzien van gehandhaafde overeenkomsten of delen daarvan zal gaan stellen, dat zij ten
gevolge van de Unieopheffing niet langer toepasbaar zijn. Ook dat zal echter niet mogelijk zijn,
voordat de bekrachtiging van het protocol en de bijbehorende briefwisseling heeft plaats gehad. Wij
houden echter rekening met de mogelijkheid, dat het in Sunarjo's rede tot uiting gekomen
voornemen, na bekrachtiging van het protocol, de herziening van de gehandhaafde overeenkomsten
te entameren, vooral is bedoeld met het oog op het tot bedaren brengen van de extreme elementen
in de Indonesische politieke wereld, wier eisen met betrekking tot de herziening der Nederlands-
Indonesische betrekkingen maar zeer ten dele tot hun recht zij gekomen. Wij achten het niet
uitgesloten, dat wanneer eenmaal de uitwisseling der bekrachtigings-oorkonden heeft plaatsgehad,
Indonesië zo zeer door andere zaken in beslag zal worden genomen, dat de Indonesische Regering
niet dadelijk zal pogen te onderhandelen over zaken, ten aanzien waarvan de neiging tot
inschikkelijkheid aan Nederlandse zijde veel geringer zal zijn, dan het geval was met betrekking tot
hetgeen is geregeld in het protocol e.a.
ad 2. De passage over toestanden op agrarisch gebied is voor niet-ingewijden onbegrijpelijk. Zij
staat op een uitlating van Sunarjo, gedaan tijdens de gevoerde discussies, waarbij hij er op wees, dat
de handhaving van de Afdeling A der Finec onder meer zou betekenen, dat sommige
ondernemingen in Indonesië nog voor zeer lange tijd, zelfs tot het jaar 2005, ongestoord het
erfpadsrecht zouden behouden van de door hen geoccupeerde gronden. Hij verklaarde toen, dat
zulks voor de Indonesische staat onaanvaardbaar was en dat de nationale wetgeving daarop inbreuk
zou moeten kunnen maken, hetgeen wij hebben ontkend. Hierop was gegrond hun aandrang tot
verwijzing naar de nationale wetgeving in artikel IV. De kwestie van de illegale occupaties op Oost-
Sumatra is niet naar voren gebracht. Geen enkel der practische problemen is in het kader der
Conferentie behandeld. Wel heeft Luns buiten conferentieverband met Sunarjo kwesties zoals de
positie van de Nederlandse arrestanten en het Ambonezen probleem besproken. Wij zouden gaarne
hebben gezien, dat een bespreking van economische problemen tussen Zijlstra en Iskaq zou hebben



plaats gehad, doch verschillende omstandigheden hebben dit tot nu toe verhinderd. Zijlstra doet
pogingen vandaag of morgen nog zulks een gesprek te hebben.

Wat Uw derde vraag betreft, kunnen wij berichten, dat er over rechten, concessies, etc. geen
andere afspraak is gemaakt dan die, voortvloeiende uit artikel IV van het protocol op grond waarvan
Afdeling A van kracht zal blijven. Slechts geldt hiervoor, zoals ook voor alle andere te handhaven
overeenkomsten, dat voor zover nodig en in onderling overleg deze overeenkomsten later zullen
worden gewijzigd, vernieuwd of vervallen verklaard. De mogelijkheid van eenzijdige opzegging door
Indonesië is hierdoor geëcarteerd. Een vrij groot aantal artikelen van Afdeling A, zou nog zonder
schade kunnen vervallen.


