
4343

Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 15 nov. 1955

Ik had gisteren een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken op diens verzoek.
Het bleek mij dat de minister prijs stelde op een bevestiging van mijn gesprek van acht dezer
speciaal op het punt dat de Nederlandse regering zich niet zou verzetten eventueel avant de
behandeling van de Nieuw-Guineakwestie in de VN besprekingen aan te vangen, aangenomen
natuurlijk dat de besprekingen met Utoyo tot een gunstig resultaat zullen leiden.

Aangezien sinds de indiening van onze nota no. 7243 op 8 dezer de minister slechts een
mondelinge mededeling van mij had ontvangen leek deze wens mij gerechtvaardigd en ik zeide
toe hem terzake een kort aide-mémoire te doen toekomen, hetgeen heden geschiedde. Dit luidt:

'Ter bevestiging van hetgeen mondeling medegedeeld werd op 8 dezer naar aanleiding
van de nota van het Hoge Commissariaat van 7 dezer no. 86437-GS7243, zij hieronder vermeld
dat de Nederlandse regering, bij wie de volle bereidheid bestaat om naar een aanvaardbare
oplossing te zoeken, meent dat spoedigste uitzending van Dr. Utoyo Ramelan gewenst is.
Wanneer de voorbereidende besprekingen die Dr. Utoyo Ramelan zal voeren tot een gunstig
resultaat leiden, zal de Nederlandse regering zich niet verzetten tegen spoedige aanvang van
besprekingen tussen beide regeringen, d.w.z. zelfs vóór de aanvang van de behandeling van de
Nieuw-Guineakwestie in de Verenigde Naties'.

De minister was namelijk, blijkbaar mede naar aanleiding van een telegram ontvangen van
Kwee Djie Hoo, enigszins bezorgd over de Nederlandse bereidheid om waarlijk op korte termijn
te spreken. Mededelingen - ook mijnerzijds gedaan - over behoorlijke ambtelijke voorbereidingen
hebben daartoe wellicht ook aanleiding gegeven.

Anak Agung benadrukte dat de instructies aan Utoyo Ramelan gegeven betrekking
hadden op bespreking van de plaats, tijd en agenda van toekomstige besprekingen maar niet
inhielden een grondige uitwerking van de materie zelf. Vandaar zijn opvatting dat de
voorbereiding niet zolang behoefde te duren. Het betrof in feite slechts drie punten Irian, Finec
en Unieprotocol.

De ministeriële delegatie die te zijner tijd naar Nederland zou gaan, zou toegerust zijn met
principiële regeringsuitspraken. Het lag nl. in de bedoeling van de regering om nog vóór de
besprekingen een statement of policy te geven, bv. over investeringen. De minister hoopte dat
men aldus toegerust zou kunnen komen tot een basisakkoord.

Ik kreeg de indruk dat de gedachten van de minister uitgaan naar een akkoord over een
aantal principes en hoofdlijnen, maar dat althans ten aanzien van de Finec met een nadere
uitwerking wordt rekening gehouden die langere tijd kan nemen.

Hedenochtend vroeg ik de minister weder te spreken en werd vrijwel onmiddellijk
ontvangen. Behalve dat ik hem bovenbedoelde aide-mémoire overhandigde en die betreffende de
rapportage over de west, wilde ik gaarne zijn reactie leren kennen op de door vijf parlementsleden
ingediende interpellatie over het buitenlands beleid van de regering, in het bijzonder met
betrekking tot Nederland, ingediend door Muis en twee andere PNI-leden, benevens Otto
Rondonowu en een ander lid van de Fraksi Progresif. De minister zeide terstond dat wij ons
daarover niet ongerust behoefden te maken. Hij had terstond contact genomen met de
regeringspartijen en men zou deze interpellatie eerst in januari na het reces behandelen. Ik vroeg
hem daarop naar zijn mening over het wegblijven van de PNI-fractie bij het regeringsantwoord
gisteravond op de algemene beschouwingen. Ik zeide dit weinig goeds voorspelde voor een
toekomstige coalitie van de moslimpartijen met de PNI.

Anak Agung zeide dat inderdaad dit wegblijven de ogen had geopend bv. van Sukiman en
anderen in de Masjumi die samenwerking met de PNI voor ogen hadden, en evenzeer bij de NU.
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Hijzelf voorzag dan ook dat men zou komen tot een regering met zowel PNI als PKI in de
oppositie.

Hoewel dit uiteraard ook moeilijkheden en obstructie zou geven van die zijde, meende
Anak Agung dat het ook zijn goede zijde zou hebben. Op den duur (hij sprak van na een jaar of
twee) zouden de betere elementen uit de PNI inzien dat in de oppositie zitten met de PKI geen
uitzicht bood en zich losscheuren, terwijl de realisatie van een zakelijk regeringsprogram ook een
zekere aantrekkelijkheid voor die elementen zou hebben.

Hoe dit ook zij, dit standpunt geeft blijk van een flinke dosis zelfverzekerdheid, welke
ook in het regeringsantwoord merkbaar is. De passages betreffende de verhouding met
Nederland worden U getelexed - - -.

Het kan zeer wel zijn dat de PNI door thans dit kabinet te boycotten in zekere mate zijn
bewegingsvrijheid voor de vorming van een coalitie heeft prijsgegeven.

Ik bracht nog de presidentiële speeches ter sprake. Deze zouden niet nalaten in
Nederland een slechte indruk te maken, ook het feit dat de president een forum had gekozen als
het Volkscongres dat nu weer, gelijk in augustus met sterk anti-Nederlandse resoluties kwam. De
minister beschouwde deze speeches als meer tegen de regering dan tegen Nederland of het
buitenland gericht. Hij had nog gisteren de president herinnerd aan zijn beloofde zelfbeperking.

De president heeft inmiddels de geloofsbrief van Utoyo getekend en naar de minister
verzekerde in de tussen ons overeengekomen vorm. De president had slechts ophelderingen
gevraagd. Anak Agung hoopte nu dat Utoyo zo spoedig mogelijk zou vertrekken.

Dit gaf mij aanleiding, dit feit op zichzelf toejuichende, toch een waarschuwend woord te
doen horen over Van Krieken en de arrestanten. Wij zagen nog steeds niets positiefs. De minister
antwoordde dat hij hedenochtend nog een bespreking had over de arrestantenkwestie. Van
Krieken is in Djakarta en komt dezer dagen vrij. Anak Agung hoopte mij morgen meer nieuws te
kunnen geven omtrent beide kwesties.

Indien ik de situatie van het moment overzie, vervult het mogelijke vooruitzicht van een
PNI in de oppositie naast de PKI mij wel met enige zorg, temeer daar de president geacht kan
worden zich dan ook aan oppositiezijde te bevinden. Wat in een dergelijke toekomstige situatie
de rol van het leger zou zijn, valt nog niet te zeggen.

Aan de andere kant is het verheugend, dat de NU ook onder de druk van de huidige
situatie blijft vasthouden aan de samenwerking met de Masjumi. Hoewel dit geschiedt onder het
beding van tijdelijkheid kan hieruit een verbondenheid groeien, welke een gunstig effect kan
hebben op in de toekomst onvermijdelijke blokvorming. Belangrijk lijkt mij het optreden van een
regering, die een zekere moed demonstreert en klaarblijkelijk vertrouwen heeft in eigen toekomst
en in die van de mogelijkheid van coalitievorming door partijen op religieuze basis.

Hoewel de - direct na de eerste Indonesische avances - tot uiting gebrachte Nederlandse
bereidheid om met Indonesië te streven naar verbetering der betrekkingen en daartoe
besprekingen te voeren met deze regering uiteraard een zeker risico in zich borg, en nog bergt,
mag men niet uit het oog verliezen dat door in dit stadium - onvoorziene ontwikkelingen
daargelaten - besprekingen uit de weg te gaan, Nederland zich zou blootstellen aan de verdenking
ook met een goedgezinde regering niet tot zaken te willen komen. Dit zou m.i. de Nederlandse
positie in het buitenland en in het bijzonder de kans op bevredigende afwikkeling van het Nieuw-
Guinea agendapunt in de VN ernstig kunnen schaden. Voorts zie ik als alternatief slechts een
onhoudbaar wordende positie van het Indonesische kabinet en tenslotte het weder aan het
bewind komen van een politieke groepering wier denkbeelden niet ver zullen afstaan van die
welke door het Volkscongres worden vertolkt.


