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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 20 sept. 1955

Hedenochtend kon ik inhoud uw 413 aan minister mededelen en verder aan de hand van uw 399 en
400 het nodige bespreken.
1. Ambassadeur in bijzondere dienst.

Het was blijkbaar oorspronkelijk wel de bedoeling deze man aan het hoofd van Hoge
Commissariaat te zetten. Na tegenwerpingen mijnerzijds stelt minister zich voor kwestie met u op
volgende basis te bespreken: aan Nederlandse regering wordt gevraagd ambassadeur in bijzondere
missie te ontvangen met ruime opdracht om besprekingen voor te bereiden. Preseance na de
ambassadeurs doch voor gezanten. Daarnaast blijft bestaan een tijdelijk zaakgelastigde van het Hoge
Commissariaat. Er komt een understanding, een soort gentlemen's agreement dat met de
ambassadeur kwesties van beleid inzake onze betrekkingen zullen worden behandeld.
2. Ambonezen.

Minister acht zijn voorstel inzake overbruggingsgeld als in goede aarde gevallen.
Men denkt aan maandelijkse afvoer van maximaal vijftig gezinnen van de Cramsgroep.

3. Van Krieken.
Zoals gezegd was contact met militairen opgenomen. Minister vroeg of hij onzerzijds

medewerking zou krijgen om bij vrijlating geen ongewenste persverklaringen te krijgen. Ik meende
hem die medewerking te mogen toezeggen en stelde voor dat juist daarom het nuttig zou zijn dat de
commissaris in de gelegenheid werd gesteld Van Krieken te spreken en in de afvoer betrokken te
worden.
4. Arrestanten.
a. Minister heeft er nota van genomen dat wij blijven aandringen op advocaat uit Nederland te onzer
keuze. Hij zou dit met premier opnemen.
b. Ik stelde aan de orde hoe men zich afwikkeling dacht. Het bleek dat de minister dacht dat wanneer
besprekingen begonnen zouden zijn, die spoedig zouden kunnen leiden tot een joint-statement,
waaruit de wil zou blijken onze betrekkingen te verbeteren. Zo'n ogenblik leek hem geschikt om de
zaak te liquideren. Hij verzekerde mij dat men bezig was voorbereidingen te treffen met politie en
justitie.

Ik ben geneigd de minister te geloven; het is mij b.v. opgevallen dat een aantal politiemensen
uit West-Java, waaronder Junus, met een studieopdracht naar het buitenland zullen vertrekken. Ik
maakte duidelijk dat wij deze zaak niet zien als een onderhandelingsobject hetgeen de minister
begreep, maar ik meen dat men in gemoede niet kan verwachten dat in deze zaak vlak voor de
verkiezingen een spectaculaire zet wordt gedaan. Ik ben persoonlijk overtuigd van bona fides.
c. Ik vroeg ook zijn aandacht voor het minder goede resultaat van afwijzing van rogatoire
commissies, nl. dat wij aanvraag zullen doen voor toelating van een indrukwekkende stoet getuigen
met generaal Pereira aan het hoofd.
De minister was zich niet bewust van deze recente afwijzing en zou de zaak nog opnemen.
5. Nadere procedure.

De minister stelt zich dus voor thans in Nederland de kwestie en persoon ambassadeur te
bespreken en daarna met Luns de nadere procedure inzake de besprekingen. Hij hoopt dat hangende
dit contact van geen van beide zijden officiële verklaringen zullen worden gedaan over onze
betrekkingen en hoopt dat over de komende besprekingen een joint statement zal kunnen worden
uitgegeven.
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Wat een eenzijdige officiële verklaringen betreft, zeide Anak Agung mij nog dat de premier
en hij een bezoek bij de president hebben gebracht, mede met het oog op een aangekondigde rede
voor het zg. volkscongres, zoals u bekend in feite geen representatief maar links georiënteerd
gezelschap. Hoewel hij zelfbeperking verwachtte was hij er blijkbaar niet geheel gerust op!


