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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 7 sept. 1955
*Van dit telegram werd afschrift verstuurd aan de posten te Londen, Washington, New York en
Canberra.

Hieronder volgt voor uw persoonlijke informatie zeer geheim memorandum van minister Luns.
Instructies volgen spoedigst.

'Heden had ik het gesprek met de vertegenwoordiger van de Indonesische minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Abu Hanifah, van 12.30 uur tot 14.50 uur.

Mijn bezoeker zette allereerst uiteen, dat zijn komst tot doel had om de reacties van de
Nederlandse regering te peilen op het nieuwe Indonesische kabinet en daarnaast speciaal te
onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om de Nederlandse-Indonesische verhoudingen
op korte termijn te verbeteren. Zeer vertrouwelijk verklaarde hij, dat hij wel door zijn minister was
uitgezonden, doch dat hij in feite tevens en misschien wel in de eerste plaats moest worden
beschouwd als een persoonlijke afgezant van de Indonesische eerste minister. Hij adstrueerde zulks
door erop te wijzen dat hij partijgenoot is van de heer Harahap, voorzitter van de commissie van
Buitenlandse Zaken der Masjumi en door persoonlijke vriendschapsbanden met zijn minister-
president is verbonden. Voor zijn vertrek had hij dan ook langdurig met de heer Harahap gesproken.
Voor wat betreft de persoon van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken ware volgens de heer
Hanifah te bedenken, dat de heer Anak Agung in verband met zijn activiteiten vóór de
onafhankelijkheid door de huidige oppositie met speciaal wantrouwen wordt gadegeslagen, dat hij
partijloos is en tenslotte dat hij lang buiten Indonesië is geweest en zich daardoor minder dan
anderen realiseert welke bedenkelijke lieden de oppositie vormen. Het gevolg is dat de minister naar
buiten zich minder zeker voelt dan zijn collega's, meer geneigd is tot compromissen en in het kabinet
zich van zijn partijloze positie te zeer bewust is. Vandaar bijvoorbeeld zijn merkwaardige verklaring
aan de pers, dat het Haagse protocol spoedig moet worden geratificeerd en dat Indonesië de Nieuw-
Guineazaak met kracht zal voorbrengen bij de Verenigde Naties.

Nadat ik met nadruk had verzekerd dat de Nederlandse regering het nieuw opgetreden
Indonesische kabinet met grote welwillendheid tegemoet treedt en dat de reactie in parlement,
bevolking en pers eveneens gunstig is, met uitzondering van de communisten, gaf de heer Hanifah
de volgende uiteenzetting:

De Indonesische regering vraagt zich allereerst af of het niet nuttig zou zijn dat op korte
termijn een Indonesische missie, met bijvoorbeeld aan het hoofd de heer Moh. Rum, Nederland zou
bezoeken teneinde contacten op te nemen met publieke figuren, partijleiders en vooraanstaande
personen om aldus de basis te leggen voor mogelijke besprekingen op regeringsniveau.

Ik heb onmiddellijk gereageerd met dit ten sterkste te ontraden. Niet alleen, zo zeide ik, is de
anti-Indonesische stemming in Nederland niet van dien aard dat een soort "bewerking" van de
publieke opinie door een Indonesische goodwillmissie nodig zou zijn, doch het gevaar is niet
denkbeeldig dat als gevolg van de contacten van een dergelijke missie misverstanden zouden
ontstaan en personen zonder regeringsverantwoordelijkheid verder zouden gaan dan in feite mogelijk
zou blijken met alle bedenkelijke gevolgen vandien. Mijn bezoeker zeide dit te begrijpen en zegde toe
zijn regering in afwijzende zin te zullen adviseren.

Voortgaande met zijn betoog zei de heer Hanifah dat het de Indonesische regering zeer
welkom zou zijn indien nog voor de verkiezingen de beide regeringen informeel besprekingen
zouden kunnen houden over de veschillende problemen der onderlinge verhouding. Een zelfs gering

Kenmerk: Beyen/Luns 379.
©BuZa, archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1955
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19824



succes zou de verkiezingen in voor het huidige bewind gunstige zin beïnvloeden. Er dient in ieder
geval rekening mede te worden gehouden dat het huidige kabinet minstens zes maanden in functie
zal blijven. De verschillende problemen, w.o. in de eerste plaats het Haagsche Protocol en de Nieuw-
Guineakwestie, zouden dan de revue moeten passeren, waarbij voor wat het Nieuw-Guineaprobleem
betreft de Indonesische regering zich realiseert dat Nederland geen concessies kan doen die de
Nederlandse souvereiniteit raken. Voorts zou het Ambonezenvraagstuk kunnen worden besproken,
waarbij de Nederlandse regering verzekerd kon zijn van een positieve instelling der Indonesische
regering voor wat betreft de terugkeer naar Indonesië der Ambonezen. Zijn regering had met
bevrediging bevestigd gehoord dat Nederland de kosten der repatriëring op zich zal nemen.

Mijn reactie is als volgt geweest. De Nederlandse regering is niet ongenegen met de
Indonesische regering, aanvankelijk bij voorkeur informeel, het gehele complex der Nederlands-
Indonesische verhouding onder ogen te zien. Echter, Djakarta diende zich wel te realiseren dat er op
het sentimentsvlak enkele obstakels waren, die door Indonesië allereerst dienden te worden
weggeruimd. Dit zijn speciaal de arrestantenkwestie en het geval Van Krieken. Het is noodzakelijk
dat zo spoedig mogelijk Van Krieken in vrijheid wordt gesteld. Krasser voorbeeld van mensenroof is
moeilijk te bedenken en iedere dag dat hij langer incommunicado wordt gehouden maakt de zaak
erger. De heer Hanifah zegde toe zijn minister onmiddellijk terzake in de door ons gewenste zin te
adviseren. Voor wat de processen betreft beaamde de heer Hanifah dat een prealabele conditie voor
het weder herstel van normale betrekkingen is het zo spoedig mogelijk uit de wereld helpen van deze,
naar hij noemde, voor Indonesië zo beschamende aangelegenheid. Hij zeide dat de positie zijner
regering helaas niet gemakkelijk is en dat daarom moest worden gevreesd, dat een face saving
formule door zijn regering zou worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het snel beëindigen der
processen met daarop volgende veroordeling en onmiddellijke uitwijzing. Ik zeide dat het
rechtsgevoel hierdoor uiteraard niet bevredigd zou zijn, doch dat een dergelijke oplossing te
verkiezen is boven het nog maanden en maanden traineren zonder uirteindelijke vrijlating der
valselijk beschuldigden.

Voor wat het Nieuw-Guineavraagstuk betreft zeide ik dat de Nederlandse regering bereid
blijft alle facetten van het probleem te bespreken behalve de souvereiniteit en voorts dat een
behandeling door de Verenigde Naties tijdens de aanstaande algemene vergadering het voor de
Nederlandse regering veel moeilijker maakt Nieuw-Guinea met de hierboven aangegeven beperking
in besprekingen te betrekken. De Nederlandse regering kan namelijk, gezien haar principiële
afwijzing van iedere inmenging zijdens de Verenigde Naties, niet de indruk geven als zou zij voor
pressie der Verenigde Naties zijn geweken. Het is derhalve ook voor Indonesië van belang dat de
kwestie niet bij de Verenigde Naties voorkomt, ook reeds omdat daardoor bijna onvermijdelijk de
verhouding tussen beide landen in ongunstige zin zal worden beïnvloed.

De heer Hanifah zeide dit te begrijpen, doch wees erop hoe moeilijk het was het punt van de
agenda te doen voeren. Ik heb toen gesuggereerd dat Indonesië gebruik maakt van de goede diensten
van een Aziatische mogendheid, zoals bijvoorbeeld Pakistan, teneinde de 14 sponsors er toe te
brengen af te zien van hun voornemen. Strikt vertrouwelijk vertelde mijn bezoeker nog dat hij zelf en
naar hij wist ook zijn minister-president eigenlijk niet ongaarne een hernieuwd echec van Indonesië
voor de Verenigde Naties zouden zien, aangezien het dan voor Indonesië gemakkelijker zou worden
zijn claims een meer theoretisch karakter te geven.

Wat de herziening van de Finec betreft heb ik de heer Hanifah gewezen op de practische
onmogelijkheid het protocol weer op de helling te zetten. Wanneer echter de Indonesische regering
concrete bezwaren naar voren zou brengen dan zou Nederland die bestuderen, waarbij ik eraan
herinnerde dat binnen de Finec zelf er toch ook enige mogelijkheden van manoeuvre bestaan.

Tenslotte heb ik geresumeerd door te herhalen dat de Nederlandse regering in principe
bereid is het gehele complex der Nederlands-Indonesische verhouding in onderling overleg te



bestuderen en hierover informele besprekingen te voeren. Voorts dat Nieuw-Guinea in deze
algemene formulering is begrepen, met dien verstande dat concessies voor wat de souvereiniteit
betreft uitgesloten zijn, doch dat een behandeling van de Nieuw-Guineakwestie voor de Verenigde
Naties niet dan een zeer ongunstige invloed hierop zou hebben.

De heer Hanifah bedankte mij zeer voor mijn uiteenzetting en suggereerde met klem, doch
met herhaald verzoek om strikte geheimhouding (namelijk dat de suggestie van hem afkomstig is),
dat graaf Van Bylandt allereerst de Indonesische minister-president terzake benadert. De hoge
commissaris zou bijvoorbeeld als voorwendsel kunnen aanvoeren een beleefdheidsvisite aan de
nieuwe minister-president. Op deze wijze zouden de kansen op een gunstig resultaat zeer worden
vergroot. Na met de minister-president te hebben gesproken zou dan Anak Agung formeel kunnen
worden ingelicht. Ik heb toegezegd graaf Van Bylandt in genoemde zin te zullen seinen.

Het onderhoud, waarbij nog allerlei minder belangrijke punten werden besproken (de
persoon van de president, de verkiezingen, de corruptiebestrijding etc. etc. ), vond plaats in een
bijzonder openhartige en aangename sfeer.

Nog valt te vermelden dat ik op diens desbetreffende vraag aan de heer Hanifah heb
bevestigd, dat Nederland na het bereiken van een betere verstandhouding, bereid zal zijn te
onderzoeken of financiële hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een lening, aan Indonesië kan worden
verstrekt).


