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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 25 okt. 1955

A. Bezocht heden Anak Agung aan wien ik persoonlijk beroep Beyen overbracht inzake publieke
uitlatingen. Ik wees erop dat ook de passage in regeringsverklaring van gisteren van de premier
waarin een rechtstreeks verband werd gelegd tussen plaatsing Nieuw-Guinea op agenda van VN en
onze bereidheid tot spreken niet onbedenkelijk was.

Ik bracht naar voren dat de Nederlandse regering zich de vraag gesteld heeft of zij de reeds
van Indonesische zijde gedane gedetailleerde mededelingen niet moest tegenspreken en wees in dit
verband op ANP-bericht op 24 october door Pia overgeseind (zie telex 203639).

Anak Agung retalieerde met te zeggen dat de uitlatingen van minister Luns over de
stemmenverhouding in de VN en de verbeterde Nederlandse positie hem in moeilijkheden hadden
gebracht, omdat zulks door de oppositie terstond was aangegrepen. Ook de opmerking over de geest
van Bandung had hier diep getroffen en hij wilde mij niet verhelen dat het kabinet op krachtige
reactie zijnerzijds had aangedrongen hetgeen hij echter had afgewezen.

Belangrijker is echter dat de minister uit zijn diverse gesprekken met de beide ministers, en
ook met Beel en Drees, een andere indruk heeft [over]gehouden op bepaalde punten dan blijkt uit de
telegrammen die ik mocht ontvangen.

Dit zou dan ook verklaren dat bij enkele gelegenheden de minister zich positiever heeft
uitgelaten.

Ik releveer dan de volgende punten.
1. Anders dan vermeld in Schürmann 121 zou Luns hebben toegezegd, herhaal toegezegd, dat de
eigenlijke besprekingen (dus niet die van Utoyo) reeds in november zouden worden gehouden. De
rol van Utoyo zou zich dus bepalen tot vaststelling van agenda, plaats en niveau doch tot de
besprekingen was men in beginsel besloten.
2. Hetgeen u sub quarto van uw 65 aan New York als een persoonlijke gedachte vermeldt, welke,
nog niet in de ministerraad besproken was, nl. vervanging van de Finec en behandeling van een
nieuwe overeenkomst tegelijk met behandeling protocol, beschouwt blijkbaar Anak Agung reeds als
een van Nederlandse zijde aanvaard beginsel. Hij sprak er namelijk van dat het Haagse protocol zou
worden teruggenomen uit de parlementen.
B. Utoyo zal waarschijnlijk laatste dagen van oktober vertrekken. Ik herhaalde dat Hare Majesteit
eerst de achste terugkeerde uit de West. Verhalen uit de pers over een 'delegatie' naar Nederland
kunnen als onjuist terzijde worden gelegd.
C. Minister hoopt nog morgen over Van Krieken nader bescheid te geven.
D. Hij had order gegeven dat de infiltranten uit Nieuw-Guinea te Makassar konden debarkeren. - - -
E. Over arrestantenzaak zeide minister dat men diligent bleef. Aanbieding lijst van drie advocaten
was hem blijkbaar nog niet bekend. - - -
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