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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 29 aug. 1955

Referte uw telegram Van Bylandt 513.
Inhoud van gesprekken, welke uzelf en baron Van Ittersum voerden met Hanifah en Rum

waarvan hier met veel belangstelling kennis genomen, wordt hier nog bestudeerd met het oog op a.s.
onderhoud van Luns met Abu Hanifah. In verband hiermede bepaal ik mij tot enkele opmerkingen
naar aanleiding van uw 513. Mocht u Hanifah nog avant diens vertrek naar New York ontmoeten,
dan wel, indien eenzelfde beroep om vertrouwen te schenken, als door hem geuit, door anderen zou
worden gedaan, dan lijkt het noodzakelijk te reageren op de waarschuwing, dat er wellicht nog
uitspraken zullen komen, die twijfel kunnen wekken aan de oprechtheid van de Indonesische
bedoelingen.

Er zou op kunnen worden gewezen, dat men in Nederland weet, welke betekenis te hechten
is aan uitlatingen van president Sukarno of van aanhangers van het voormalige kabinet Ali, hoewel,
wat eerstgenoemde betreft, de verantwoordelijkheid der regering niet kan worden geloochend.
Gunstige indruk, welke optreden kabinet Harahap heeft gemaakt, zou echter bepaald worden
geschaad, indien kabinetsleden toon en terminologie van voorgangers zouden overnemen bij
bespreking der Nederlands Indonesische betrekkingen.

Niemand verwacht vriendelijke woorden ten opzichte van Nederland. Moeilijke positie van
kabinet Harahap is daartoe ook hier te goed bekend. Doch wel mag worden verwacht, dat men zich
tot zakelijke beoordeling der betrekkingen zal bepalen, indien zwijgen niet kan worden volgehouden.
Voor kabinet Harahap, dat zijn aandacht blijkbaar concentreert op behandeling van interne
problemen, moet beperking der uitingen over Nederlands-Indonesische betrekkingen niet moeilijk
zijn.

Activiteit der pers kennende, lijkt het illusoir te hopen, dat Hahifah's aankomst en verblijf in
Nederland geheel onopgemerkt zouden blijven. Zijn aanwezigheid kan echter gemakkelijk worden
verklaard in verband met zijn doorreis naar de Assemblée. Wellicht kunt u dit nog aanbevelen.
Dezerzijds wordt overigens gaarne eraan medegewerkt, dat zijn contact met Luns zo onopvallend
mogelijk zal plaats hebben en dat daaromtrent geen mededelingen worden verstrekt aan de pers, op
voorwaarde uiteraard, dat zulks evenmin geschiedt van Indonesische zijde.

Hanifah's en Rum's opmerkingen over Nieuw-Guineabehandeling worden nog nader
bestudeerd, evenals Rum's verrassende mededeling over Anak Agung's protocolplannen. Het lijkt wel
noodzakelijk bij Indonesische regering geen illusies te laten bestaan omtrent de mogelijkheid van
besprekingen over de status van Nieuw-Guinea. Wel zouden, zoals trouwens eerder aan
Indonesische regering is medegedeeld, practische moeilijkheden m.b.t. immigratie en dergelijke zaken
ter sprake kunnen komen, terwijl uiteraard te allen tijde bereidheid blijft bestaan om verzekeringen te
geven inzake vreedzaam karakter van Nederlandse bewind over Nieuw-Guinea en te overleggen over
vorm dier verzekeringen.

In uw a.s. gesprek met premier ware goed te doen uitkomen, dat spoedigste, behoorlijke
liquidatie van het arrestantenprobleem niet alleen in Nederland zou worden begroet als bevestiging
van Indonesische goede wil, doch dat Indonesisch kabinet daarmede ongetwijfeld internationaal een
goede indruk zou wekken.

Nagegaan wordt, wat dezerzijds kan worden gesuggereerd op het gebied van verbetering der
stemming in de pers (die overigens kabinet Harahap welwillend heeft ontvangen), alsmede hetgeen
kan worden verricht ter beknotting van RMS-activiteit.

Kenmerk: Beyen 352.
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Inzake terugzending Ambonezen moge eraan worden herinnerd, dat reeds meermalen is
verklaard, dat Nederlandse regering kosten van terugzenden der Ambonezen en andere KNIL-
militairen en hun gezinnen voor haar rekening neemt.

Over reisplannen Hanifah sein ik afzonderlijk.


