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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 10 sept. 1955

De Britse ambassadeur deelde mij heden mede dat hij stap Uw 380 had uitgevoerd. Ook de
arrestantenkwestie had hij ter sprake gebracht.

Anak Agung had bedankt voor de tussenkomst van de Britse regering en tegenover de
ambassadeur doen blijken dat de aanstaande behandeling in de VN hem wat dwars zat. Het was de
Indonesische regering, die met de erfenis van de Bandungconferentie zat opgescheept, onmogelijk de
Irianzaak niet op de agenda te helpen brengen of daarvan te doen afvoeren. Wel was de minister van
zins om de behandeling van de zaak zo laat mogelijk te doen stellen en te vertragen, met de
klaarblijkelijke bedoeling dat intussen een situatie met Nederland zou ontstaan, die niet-behandeling
zou mogelijk maken. Indonesië zou dus de plaatsing op de agenda moeten steunen en Nederland
daartegen moeten opponeren, doch hij zou graag zien dat dit van beide zijden zo rustig mogelijk
ging.

Ook naar mijn mening, die de Britse ambassadeur deelt, is het voor de Indonesische regering
politiek onmogelijk de zaak niet op de agenda te brengen, maar de modus van behandeling is een
punt dat m.i. op zeer korte termijn met de Indonesiërs ware op te nemen. Uiteraard hebben geen van
beide partijen hun supporters geheel in de hand en men kan zich dus voorstellen dat b.v. een
delegatie als de Syrische het voorstel Nieuw-Guinea op de agenda te plaatsen zal aangrijpen om een
rede te houden die onzerzijds niet onbeantwoord kan blijven. Enige, zij het sobere argumentatie
onzerzijds zal toch moeilijk kunnen ontbreken, doch vermeden zou dienen te worden dat de
discussie over plaatsing op de agenda de toenaderingspogingen zou bemoeilijken.

Morland heeft nog getracht verder te peilen wat de minister van BZ in den zin had toen hij
sprak over een modus vivendi, zie mijn 529. De genoemde twee jaren bleken elastisch te zijn en de
minister had zelfs geen bepaalde concrete verandering voor ogen na de twee of meer jaren. In feite
kwam hij dus zeer dicht bij door ons gewenste ijskastpositie. Wat de modus vivendi zelf aangaat
bleek hij b.v. te denken aan verbetering van onderlinge verbindingen tussen Indonesië en Nieuw-
Guinea. Ook op dit punt schijnt de Indonesische benadering alleszins aanvaardbaar en redelijk.

De Britse ambassadeur informeerde verder of Anak Agung zich wellicht besprekingen à trois
met Australië had gedacht. Dat bleek niet het geval. Morland onderstreepte tegenover mij dat het wel
van belang leek dat Australië op de hoogte zal worden gehouden van onze besprekingen en in een
later stadium er wellicht zelfs in betrokken.

Gisteren op een receptie informeerde de minister of ik reeds enig antwoord voor hem had.
Hij voelt blijkbaar dat de tijd dringt i.v.m. de behandeling in de VN. Ik vernam vanochtend van de
tweede vice-premier dat Mukarto en misschien ook Sudjarwo zouden worden opgeroepen voor
besprekingen.

Ik ontvang op dit ogenblik Uw 387. Ik neem aan dat de daarin gesuggereerde gang van zaken
(vrijlating van Krieken en voorbereiding liquidatie arrestantenkwestie als prealabel aan overleg over
hangende problemen) verenigbaar is met bovenbedoeld overleg op korte termijn over wederzijdse
houding bij behandeling voor VN. Gaarne zie ik over zodanig eventueel overleg nog nadere
instructies tegemoet. Omtrent arrestantenprobleem had Britse ambassadeur de indruk dat men er
mee inzat en noodzaak inzag oplossing te vinden.
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