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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 16 sept. 1955

Mijn gesprek van hedenochtend met min. van BZ.
1. Indonesische regering is bereid advocaten uit Nederland toe te laten die in Indonesië bij balie zijn
ingeschreven. De eerder gedane suggestie is dus een positieve toezegging geworden. Ik noemde dit
nogal mager en trachtte dit terstond uitgebreid te krijgen tot personen die vroeger ingeschreven zijn
geweest, echter voorlopig zonder resultaat.
2. Ambonezen.

De Indonesiche regering wil medewerken om de groep van de Crams geleidelijk binnen te
laten. Met waardering kennis genomen van Nederlandse bereidheid de overtocht te bekostigen.
Gevraagd werd of de Nederlandse regering bereid is om voor overbrugging eerste maand ook een
zak- of eetgeld te geven waarvan de hoogte door de Nederlandse regering ware te bepalen. Men
denkt aan vaststelling maandelijks quotum overtochten. Te versterken sociale afdeling hoge
commissariaat Den Haag zal modus afvoer met Nederlandse autoriteiten regelen. Eerste prioriteit te
verlenen aan gezinnen die door eigen familie kunnen worden opgevangen.
3. Minister verzocht omgaand bevestiging dat Nederland geen punt zal maken van plaatsing Nieuw-
Guinea op agenda VN in die zin dat daardoor besprekingen over toenadering zouden worden
geblokkeerd.

Conform uw 387 is mijnerzijds bij vorige gelegenheid gesproken over behandeling van
Nieuw-Guineakwestie hetgeen ongunstige invloed zou hebben, zie voorts mijn 584.
4. Minister deelde thans positief mede op korte termijn agreement te zullen vragen voor een
ambassadeur in bijzondere missie cfm mijn 584. Gedachte van goodwillmissie is losgelaten. Deze
ambassadeur zal dan modus van toekomstige besprekingen met u voorbereiden. Minister stelt zich
voor dat ambassadeur terstond na agreementsverlening zou kunnen vertrekken en dat de eigenlijke
besprekingen reeds eind october zouden kunnen aanvangen.
5. De president had zich bereid verklaard zich zelfbeperking op te leggen speciaal in zijn uitingen
over Irian.
6. Minister noemde persinterview Friedericy bepaald minder gelukkig.
7. Ik informeerde naar Van Krieken. Contact was opgenomen met militair commandant en men was
antwoord wachtende.
8. Arrestanten.

Toen ik hiervoor nog zijn aandacht vroeg was eerst zijn reactie: zodra de besprekingen aan de
gang zijn wordt het mogelijk etc. Ik heb hierop nadrukkelijk gezegd dat wij liquidatie beschouwen als
een prealabele voorwaarde voor het herstel van goede betrekkingen en dat dus enige actie reeds voor
de besprekingen zeer gewenst zou zijn ter opheldering van de sfeer. Ik vroeg of het niet mogelijk was
reeds een aantal arrestanten op vrije voeten te stellen. - - -
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