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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 16 sept. 1955

Referte uw telegram 584.
Hoewel bereidheid van Harahap en Anak Agung om u  zo op korte termijn te ontvangen,

hetgeen wel zeer verschilt van uw ervaringen met hun voorgangers, verheugende bevestiging is van
Indonesische belangstelling voor betrekkingen met Nederland, en ook Anak Agung's reactie tot
voldoening stemt, is overigens wel duidelijk dat situatie nog zeer delicaat is.

In verband met zeer korte tijd, welke nog blijft voor Anak Agung's vertrek naar New York,
lijkt het ongewenst nog vóór dat tijdstip te streven naar precisering inzake onderwerpen, tijdstip en
plaats van mogelijk te voeren officiële besprekingen.

In de eerste plaats heeft Luns aan Hanifah duidelijk gemaakt, dat VN-behandeling van
Nieuw-Guineakwestie de mogelijkheid tot het voeren van besprekingen niet anders dan zeer
ongunstig zou beïnvloeden. Het ligt derhalve voor de hand af te wachten, welk resultaat terzake in
New York te voeren overleg zal hebben.

Voorts kan evenmin van officiële besprekingen sprake zijn, zolang niet is voldaan aan onze
wensen inzake Van Krieken en de Nederlandse arrestantenkwestie. Laatstgenoemde kwestie wordt in
afzonderlijk telegram behandeld.

T.a.v. plaats van eventuele besprekingen lijkt overleg buiten Nederland of Indonesië weinig
aantrekkelijk. Ten eerste zou aandacht wereldpers juist op dit overleg worden gevestigd, terwijl dzz.
prijs wordt gesteld op besprekingen in vertrouwelijke sfeer. Ten tweede zouden de besprekingen niet
verdaagd, opgeschort en hervat kunnen worden zonder dat daaraan overdreven betekenis zou
worden gehecht. Ten derde is aan overleg in het buitenland het technische bezwaar verbonden, dat
men niet op elk gewenst moment kan beschikken over eventueel gewenste gegevens, c.q. adviezen,
terwijl verbindingen bezwaren zullen opleveren.

Inzake problemen, verbonden aan eventuele uitzending van Rum als ambassadeur in speciale
missie, verwijs ik naar de u persoonlijk bij schrijven d.d.o. 7 dezer no. 2993, toegezonden
departementsnota. Uitzending van Rum voor concreet doel zou niet op overwegende bezwaren
behoeven te stuiten. Veel moeilijker zou de situatie worden, indien men Rum in feite als Indonesisch
ambassadeur zou willen laten optreden (ofschoon niet als zodanig geaccrediteerd), in afwachting van
definitieve omzetting van hoge commissariaat in ambassade.

Voorzover zulks uwerzijds niet reeds eerder onder aandacht van minister van Buitenlandse
Zaken werd gebracht, is het gewenst deze bij geschikte gelegenheid erop attenderen, dat afleggen van
statements van wederzijdse woordvoerders over concrete onderdelen der Nederlands-Indonesische
betrekkingen, zoals 13 dezer is geschied door Suwito, het nog niet eens aangevangen Nederlands-
Indonesisch overleg slechts ongunstig kan beïnvloeden en daarom zoveel mogelijk ware te
vermijden. In het bijzonder Suwito's mededeling, dat 'the cases of dutchmen have been tried on the
basis of existing laws and that this course will be followed till the trials are concluded', zal niet
nalaten in Nederland ongunstige indruk te maken, omdat men hier van kabinet Harahap zeker op dit
punt iets anders verwacht dan 'business as usual'.
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©BuZa, archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1955
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19851


