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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 11 nov. 1955

Hedenochtend bezocht ik de minister van Buitenlandse Zaken en kon hem conform  Uw
516 inlichten.

De minister nam goede nota van de bereidheid aan Nederlandse zijde om naar een
aanvaardbare oplossing te zoeken en van het feit dat de Nederlandse regering zich niet zal
verzetten tegen spoedige besprekingen.

Ik liet niet na hem erop te wijzen dat wij vrezen dat de behandeling voor de VN zal
kunnen samenvallen met de besprekingen in welk geval Nederland gedwongen zal zijn duidelijk
te verklaren dat de souvereiniteit buiten de besprekingen wordt gehouden.

Ik meen dat er generlei misverstand meer heerst. In het gesprek heb ik duidelijk doen
uitkomen dat wij niet konden aanvaarden dat er gemanipuleerd werd met de behandeling in de
VN.

Wat betreft publieke uitlatingen van de minister-president of hemzelf legde Anak Agung
er nog eens de nadruk op hij van de aanvang af zich op het standpunt had gesteld dat men ook
over de tussen beide landen bestaande 'kwestie' Nieuw-Guinea zou moeten spreken en daarom
bij voorkeur gesproken had van alle hangende kwesties, doch zo nodig ook Nieuw-Guinea met
name had genoemd. Indien hij namelijk te vaag bleef, kon hij een interpellatie verwachten wat de
zaak maar zou schaden.

Hij hield er rekening mede dat de Nederlandse regering niet over de souvereiniteit wilde
spreken.

Ik wees hem erop dat de herhaalde vermelding van Nieuw-Guinea als onderwerp van
bespreking een interpellatie in het Nederlandse parlement kon uitlokken. Daarbij heb ik hem nog
op het gevaar gewezen dat door Nieuw-Guinea uitdrukkelijk te vermelden, er hier verwachtingen
werden gewekt, die teleurgesteld, zouden leiden of tot de reactie die koppige Hollanders, of
zouden terugslaan op het beleid van het Indonesische kabinet, beide reacties die ongunstig waren
voor de door beide partijen gekoesterde wens naar betere verhoudingen.

Ik zag intussen uit Uw 516 dat men zich in Den Haag ook zeer wel realiseert dat het voor
ieder Indonesisch kabinet vrijwel onmogelijk is om met Nederland principiële onderhandelingen
te voeren, indien het Nieuw-Guineaprobleem niet op de agenda voorkomt.

Het resultaat van een en ander is dat de minister mij kon verzekeren dat hij nu Utoyo
Ramelan zo spoedig mogelijk zou zenden. Hij hoopt dat het mogelijk zal zijn dat de eigenlijke
besprekingen reeds omstreeks 25 november kunnen aanvangen. Hij stelt zich blijkbaar voor dat
men zich bij de eerste voorbereiding door Utoyo tot de hoofdzaken zal kunnen bepalen zodat die
voorbereiding niet lang behoeft te duren.

Intussen blijkt de president nog enige wijzigingen in de geloofsbrief te willen aanbrengen,
wat mij aanleiding gaf te herhalen dat ik strikte instructies had dat alle wijzigingen van enig belang
aan U moesten worden voorgelegd en dat ik dus formeel verzocht om een nieuwe ontwerptekst,
indien er inderdaad nog veranderingen gewenst werden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de door U uitgestippelde benadering van het probleem
goed heeft gewerkt.
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