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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 9 sept. 1955

Zoals u reeds zult hebben gelezen uit ons 379 werd aan Hanifah toegezegd, dat u zou worden
verzocht premier Harahap in kennis te stellen van reactie Nederlandse regering op
toenaderingspogingen van Indonesische zijde. Wij begrijpen, dat het op gang brengen van informele
besprekingen over concrete onderwerpen gecompliceerd zou worden, indien uw overleg terzake via
Harahap zou moeten worden gevoerd, zonder dat zulks aan Anak Agung zou blijken. Wij worden
thans geconfronteerd met het feit, dat enerzijds Anak Agung tegenover u blijk gaf minder betekenis
te hechten aan Hanifah's bezoek aan Luns en nadruk legde op de wenselijkheid verder overleg tussen
u en hemzelf te doen plaats hebben, terwijl anderzijds Hanifah zich bij Luns in zekere zin aandiende
als woordvoerder van de belangrijkste regeringspartij, de Masjumi, in het algemeen, en van premier
Harahap in het bijzonder. Het leek ons in de gegeven situatie niettemin van veel belang gunstig op
Hanifah's suggestie betreffende een spoedig bezoek van u bij Harahap te reageren, aangezien deze
gelegenheid biedt gebruik te maken van het bij Masjumi duidelijk aanwezige, sterke verlangen om
met Nederland tot goede betrekkingen te komen.

Anderzijds dient uiteraard ervoor te worden gewaakt, dat bij verder contact de minister van
Buitenlandse Zaken, die ofschoon wellicht in kader van Indonesische binnenlandse politiek van
geringe betekenis, voor diplomatiek verkeer nu eenmaal de aangewezen persoon blijft, [de] indruk
zou krijgen slechts tweede viool te spelen.

Harahap's ddo. 7 dezer aan UP toegestaan interview, waarbij hij Nederlands-Indonesische
verhouding in gelijke zin besprak als Hanifah deed tegenover Luns en waaruit Harahap's grote
belangstelling voor de ontwikkeling der Nederlands-Indonesische betrekkingen bleek, kan zo nodig
als motief gelden voor wens Nederlandse regering, dat u in de eerste plaats premier Harahap op de
hoogte zou stellen van tegemoetkomend standpunt der Nederlandse regering.

Aan Harahap ware, onder vermelding van langdurig, bijzonder openhartig en aangenaam
onderhoud van Luns met Hanifah en 'in opdracht van Luns', der verzekering te geven, dat
Nederlandse regering het Indonesische kabinet met grote welwillendheid tegemoet treedt en in
principe bereid is het gehele complex der Nederlands-Indonesische verhouding in onderling overleg
te bestuderen en hierover informele gesprekken te voeren met inbegrip van Nieuw-Guinea-
aangelegenheid, met dien verstande, dat concessies voor wat de souvereiniteit over dat gebied betreft,
uitgesloten zijn. Aan Harahap ware overigens duidelijk te maken, dat een behandeling van de Nieuw-
Guineakwestie voor de VN een zeer ongunstige invloed moet hebben op de door zijn regering en de
Nederlandse regering gewenste informele besprekingen. U zou in dit verband melding kunnen
maken van de suggestie van Luns om een der Aziatische sponsors, bijv. Pakistan of Birma ertoe te
bewegen te trachten de andere sponsors ertoe te brengen de Nieuw-Guineakwestie te laten varen.
Uiteraard zal bij het gesprek dienen te worden vooropgesteld:
a. dat Van Krieken zo spoedig mogelijk in vrijheid wordt gesteld, omdat iedere dag dat hij langer in
incommunicado blijft, afbreuk zal doen aan de goede verwachtingen, welke men in Nederland van
het kabinet Harahap heeft,
b. dat het uit de wereld helpen van de kwestie der Nederlandse arrestanten een prealabele conditie is
voor het herstel van normale Nederlands-Indonesische betrekkingen.

Ten aanzien van de te volgen methode voor het op gang brengen der informele gesprekken
ware, in verband met de door Hanifah op dit punt geuite gedachte, als mening der Nederlandse
regering te kennen te geven, dat het overleg voorshands zo onopvallend mogelijk dient te
geschieden, omdat alleen op deze wijze werkelijk vertrouwelijk en openhartig zal kunnen worden
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gesproken. Dit laatste is een allereerste voorwaarde, indien wij tot beter wederzijds begrip en tot
vermindering van wantrouwen willen geraken. Aan de Indonesische regering willen wij gaarne
overlaten te bepalen of zij gezamenlijke bestudering en bespreking der problemen in Nederland
wenst te doen plaats hebben, dan wel in Indonesië.

Na onderhoud met Harahap ware Anak Agung overeenkomstig in te lichten, onder
toevoeging, dat Nederlandse regering u instrueerde met hem nadere details te bespreken inzake wijze
van overleg, te behandelen onderwerpen en soortgelijke kwesties. Indien in met Anak Agung te
entameren gesprek zou worden gevraagd, hoe Nederlandse regering zich het informele
toenaderingsoverleg en voorbereiding daartoe in concreto denkt, ware als mogelijke gang van zaken
te suggereren, dat allereerst contact van commissaris Makassar met Van Krieken wordt toegestaan als
voorbereiding tot geruisloze afvoer van laatstgenoemde uit Indonesië, dat voorts van Indonesische
zijde plannen worden opgesteld inzake liquidatie arrestantenkwestie op voor Nederland niet
onaanvaardbare wijze. Vervolgens zou overleg kunnen plaats vinden over alle verdere hangende
problemen waarbij in de eerste plaats zou moeten worden gestreefd naar verduidelijking der
wederzijdse standpunten, teneinde na te gaan in hoeverre deze met elkaar in overeenstemming zijn te
brengen. Het vaststellen van een bindende agenda voor dergelijk informeel overleg lijkt ongewenst.
Voorlopig dient het gesprek zo flexibel mogelijk te worden gehouden. Anak Agung's aandacht ware
tenslotte nog te vestigen op betekenis van beëindiging van tegen de andere partij gerichte
mondelinge en schriftelijke politieke voorlichtingsactiviteit in derde landen, alsmede van bevordering,
waar nodig, van goede verstandhouding tussen Nederlandse en Indonesische diplomatieke
vertegenwoordigers in het buitenland. In dit verband kan worden medegedeeld, dat dzz. voornemen
bestaat op korte termijn alle posten in te lichten over toenadering van Indonesische zijde en onze
reactie daarop, met instructie daarmede in hun contacten rekening te houden. U zou kunnen laten
blijken dat wij als vanzelfsprekend aannemen, dat van Indonesische zijde soortgelijke instructie zal
uitgaan.


