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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 23 febr. 1954

Nu zowel in Nederlandse politieke kringen als in Indonesië mede door Susanto's reis naar
Djakarta, de aandacht meer dan tevoren is gericht op de mogelijkheid van spoedige hervatting der
Unie-besprekingen en deze hervatting volgens 'Suluh Indonesia' van 11 dezer in Maart zou
kunnen plaats hebben, menen wij, dat het noodzakelijk is de Indonesische Regering er voor te
waarschuwen niet eensklaps, gelijk in 1951 gebeurde, een Indonesische delegatie naar Nederland
te zenden of op ander wijze actie te nemen op een eenzijdig genomen besluit tot hervatting der
besprekingen zonder voorafgaand overleg met de Nederlandse Regering langs de gebruikelijke
diplomatieke kanalen. Een dergelijke overrompelingstactiek zou in Nederland een onaangename
indruk maken en mogelijkheid van rustig overleg reeds dadelijk ongunstig beïnvloeden.

Het is U voorts bekend, dat de stemming in Nederland ten aanzien van Indonesië door
de arrestaties-affaire en het Simpang-incident bepaald geprikkeld is. Het zou goed zijn, indien de
Indonesische Regering ook dit punt onder ogen werd gebracht. Het kan haar mogelijk een
aansporing zijn te bevorderen, dat de zaken der gearresteerde Nederlanders op correcte en vlotte
wijze worden afgedaan en dat men vóór alles niet zal aarzelen de Nederlanders, van wie inmiddels
mocht zijn gebleken, dat zij zich niet hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten, op korte
termijn in vrijheid te stellen en te rehabiliteren.

De Nederlandse Regering heeft zich weliswaar op het standpunt gesteld, dat zij geen
praelabele voorwaarden wil stellen voor de hervatting der Unie-besprekingen, terwijl onze
economische belangen voorts vorderen, dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen een
aangrijpingspunt te geven tot eenzijdige opheffing van de Unie, waartoe bepaalde groepen zeker
nog druk op de RI-Regering zullen uitoefenen. Het komt ons niettemin nodig voor op de
aangelegenheid van de arrestanten in dit verband te wijzen, zonder dat zulks, in een formele nota
aan de Indonesische Regering wordt voorgelegd.

Wij vragen ons af, of Susanto niet een goed intermediair zou zijn. Hij is in Indonesië om
over de te verwachten Nederlandse houding inlichting te geven (al vertrok hij geruisloos zonder
enig contact met ons of het Departement te hebben gezocht!) en zal in mededeling van
voorgaande punten stof vinden tot gezaghebbende interpretatie van de Nederlandse gevoelens op
dit punt. Er is generlei bezwaar tegen hem te zeggen, dat het U bekend is, dat deze gevoelens in
Den Haag leven.

Wij laten overigens gaarne aan Uw oordeel over op welke informele wijze een en ander
met meeste kans op nuttig effect onder aandacht van de Indonesische Regering kan worden
gebracht.

Kenmerk: Beyen/Luns 572.
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