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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 5 nov. 1955

De jongste ontwikkelingen waaronder het Casey-Anak Agung-joint statement maken het
inderdaad noodzakelijk dat van Nederlandse zijde een duidelijk en waarschuwend woord
schriftelijk wordt vastgelegd conform Uw 508.

Aangezien uitvoering van uw instructie toch in geen geval voor maandag mogelijk is zij
het mij echter vergund voor te stellen de laatste alinea niet in het schriftelijk stuk op te nemen.

Hoewel deze alinea slechts bevat de opinie van de Nederlandse regering over de
wenselijkheid van uitstel van de besprekingen en dus ruimte laat voor discussie, vraag ik mij af of
de kwestie van het tijdstip van de besprekingen niet beter met Utoyo Ramelan kan worden
besproken. Indien de Nederlandse regering zich reeds thans schriftelijk op dit punt vastlegt zou
de Indonesische regering door openbaarheid te geven aan dit voorstel tot uitstel gemakkelijk het
odium voor terugkabbelen op de Nederlandse regering kunnen leggen.

Uit telegrafische berichtgeving over de ongelukkige Anak Agung-Casey-verklaring welke
ik mocht ontvangen, blijkt welk ongunstig effect U daarvan vreest op houding VN-kringen.
Indien Nederland nu zou terugkabbelen, nog voordat Utoyo vertrokken is, zou dit de
Nederlandse positie naar ik vrees nog meer ten ongunste kunnen beïnvloeden en Anak Agung de
kans bieden in VN een succes te boeken. Ik zou daarom willen voorstellen in de voorlaatste
alinea te lezen na de woorden 'van dit onderwerp': 'Ook thans wil de Nederlandse regering een
waarschuwend woord laten horen en wel in het bijzonder tegen elk in verband brengen van het in
de VN aanhangige agendapunt met de voorgenomen bilaterale besprekingen, waardoor op de
ontstane misverstanden wordt voortgebouwd. Naar het oordeel van de Nederlandse regering
geeft niet-behandeling van het agendapunt de beste kansen voor succesvolle Nederlands-
Indonesische besprekingen en zij hoopt dat de Indonesische regering daartoe actief zal willen
werkzaam zijn'.

Bij bovenstaand voorstel is mede voor mij punt van overweging geweest de in politiek
opzicht gedurende de afgelopen dagen duidelijk moeilijker geworden positie van Anak Agung,
hetgeen voor wat betreft de NG-kwestie geïllustreerd werd in de pertinente vraag van
parlementslid Muis of de regering soevereiniteit over Nieuw-Guinea zal bespreken of alleen
bijkomende zaken (vide mijn 767). Dit heeft bij mij de vraag doen rijzen, of het niet noodzakelijk
is rekening te houden met een ontwikkeling der situatie welke Anak Agung ertoe zou kunnen
brengen, ziende dat op het punt van bespreking met Nederland over Nieuw-Guinea te grote
parlementaire weerstand dreigt en zich gesterkt voelend door Agung-Casey-verklaring ter
bescherming van zijn positie en die van kabinet Harahap, van tactiek zal veranderen en het
zwaartepunt van actie zal verleggen naar VN-terrein met gelijktijdige dat Nederlandse regering
zich opnieuw onwillig heeft getoond om tot betere betrekkingen te geraken met Indonesische.

In verband voorgaande leek mij ook de passage in de voorlaatste alinea omtrent het
voorbehoud van vrijheid van beslissen minder gelukkig.

Tenzij U meent dit beter voor gesprek met Utoyo te kunnen bewaren zou ik mede ter
compensatie van de eventueel te verwijderen laatste alinea van de nota aan de te geven
mondelinge toelichting bij aanbieding nota nog willen toevoegen dat in feite Indonesische
regering thans voor de keuze staat behandeling Nieuw-Guineakwestie in Algemene Vergadering
VN na te streven dan welk zulks te voorkomen.

In het eerste geval kan naar Nederlands inzicht slechts nadeel worden verwacht. Immers,
indien Nederland succes zou bereiken, zou Indonesisch parlement het waarschijnlijk onmogelijk
maken tot dusver gevolgde politiek ten opzichte van Nederland voort te zetten. Zou Indonesië
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daarentegen succes bereiken dan zouden besprekingen met Nederland ongetwijfeld zeer
ongunstig worden beïnvloed.


