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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 17 sept. 1955

Referte uw telegram 602.
Ik betreur het, dat u mijn 399 en 400 niet tijdig ontving, zodat u, in het bijzonder t.a.v.

arrestantenzaak, dzz. reactie op uw 584 voor uw gesprek met Anak Agung miste. Stem geheel in met
uw herhaalde verzekering, dat liquidatie arrestantenzaak als prealabele voorwaarde wordt beschouwd
voor herstel der goede betrekkingen. Deze kwestie mag in geen geval onderhandelingsobject worden
bij te voeren besprekingen. Wijs ten overvloede er nogmaals op, dat dzz. begrip bestaat voor de
omstandigheid, dat volledige effectuering liquidatie avant besprekingen moeilijk verlangbaar is, doch
dat Nederlandse regering insisteert, dat zij verzekerd wil zijn van voldoende waarborg t.a.v. deze
liquidatie voordat aan Nederlandse zijde met voeren van officiële besprekingen kan worden
begonnen.

In verband hiermede verzoek ik u op basis van mijn 400 alsnog het standpunt van de
Nederlandse regering aan Anak Agung uiteen te zetten.

Wat positie van laatstgenoemde betreft (vide mijn 399), kan van agrement-aanvrage in
eigenlijke zin uiteraard geen sprake zijn. Wel, conform het geval was met prof. Supomo, van
Indonesische vraag of Nederlandse regering bereid zou zijn met ambassadeur in bijzondere missie
voorbereidene besprekingen te voeren.

Speculaties over tijdstip der 'eigenlijke besprekingen' zijn praematuur zolang door ons
genoemde prealabele voorwaarden niet zijn vervuld.

Inzake toelating Nederlandse advocaten, zie eveneens mijn 400. Zal gaarne zien, dat u in
daarin aangegeven richting werkzaam blijft.

Ben zeer ingenomen met goed bericht inzake Indonesische bereidheid tot geleidelijke
ontvangst der Crams-Ambonezen. Kwestie van zakgeld zal naar het voorkomt geen moeilijkheden
opleveren. Mawe heeft aan reeds vertrokken Ambonezen boordgeld betaald. Dit zal echter als punt
van ondergeschikt belang kunnen worden opgenomen in kader van hier te lande met Indonesisch
Hoge Commissariaat te voeren overleg over modus afvoer der Ambonezen.

Inzake invloed plaatsing Nieuw-Guinea op agenda VN volgt nader bericht.
Met voldoening nam ik kennis van zelfbeperkingsbesluit van president Sukarno. Dit kan

betrekkingen slechts ten goede komen.
T.a.v. zgn. persverklaring van Friedericy is gebleken, dat hij tijdens persconferentie te San

Francisco op 11 dezer desgevraagd t.a.v. mogelijkheid van Nederlands-Indonesische besprekingen
over Nieuw-Guinea heeft gezegd, dat 'geen enkel onderwerp van discussie is uitgesloten, doch ons
standpunt t.a.v. de souvereiniteit over West-Nieuw-Guinea hetzelfde blijft'. Verslag over dit
persgesprek verscheen in geen enkel Amerikaans blad. UP-verslaggever, die onjuiste versie wereld
inzond, verkeerde lichtelijk onder invloed van sterke drank.

Kenmerk: Beyen 411.
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