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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 6 okt. 1955

Hier volgt verslag van Blom's gesprek met Anak Agung op 5 dezer:
Toen ik hedenmorgen Anak Agung op Schiphol begroette, heeft hij met omverwerping van

zijn reisplan om terstond naar Bonn door te rijden, waar hij in de komende dagen een bijeenkomst
zal leiden van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordigers in Europa, met mij een
lunchafspraak gemaakt. Voor en na de lunch hebben wij, in het bijzijn van Sharif een uitvoerig
gesprek gevoerd over alle onderwerpen welke ook reeds bij zijn besprekingen met de ministers ter
sprake kwamen.

Ik heb gemeend goed te doen hem daarbij openhartig uiteen te zetten waarom het voor de
Nederlandse regering nodig is om een aantal openlijke blijken van goede wil van de huidige
Indonesische regering te hebben, alvorens nieuwe onderhandelingen te beginnen over de basis van
de verhoudingen tussen de beide landen. De Nederlandse regering is overtuigd van de oprechte wil
van dit Indonesische kabinet om de onderlinge betrekkingen te verbeteren en een nieuwe sfeer te
scheppen doch het maken van belangrijke afspraken is voor haar slechts aantrekkelijk indien te
verwachten is dat Indonesië als zodanig voor zover dat over deze zaken een oordeel heeft, het
standpunt van het huidige Indonesische kabinet onderschrijft en tot werkelijkheid zal brengen. Het is
dus voor Nederland van belang om te kunnen constateren dat Indonesië tegemoetkoming aan de
bestaande grieven accepteert. Wanneer er nieuwe afspraken zouden worden gemaakt is het voor
Nederland daarom aantrekkelijker, wanneer deze door het nieuwe parlement zouden worden
goedgekeurd dan wanneer deze op de valreep nog door het zittende voorlopige parlement zouden
worden gesleept. Immers, het gaat er niet om welke formuleringen op papier worden gezet, doch of
op wat langere termijn een betere verhouding en een welwillendere naleving van bestaande
overeenkomsten verwacht kan worden. Daarom en omdat Nederland van oordeel is dat het een
aantal concrete gerechtvaardigde grieven heeft, is het nodig dat Indonesië blijk geeft aan deze grieven
te willen tegemoet komen, zonder dat daar tegenover ook concessies van Nederlandse kant staan. In
het uitzicht op betere verhoudingen op langere termijn slechts kan de Nederlandse regering een
aanknopingspunt vinden waarom zij zich bereid verklaart tot nieuwe besprekingen.

Ik heb op die grond nogmaals een dringend beroep op hem gedaan om aan een aantal
grieven de reden te ontnemen.

Anak Agung reageerde met de mededeling dat Indonesië reeds een aantal beslissingen had
genomen over onze grieven en dat zij voetje voor voetje verder gingen om de publieke opinie niet te
bruskeren. Wat zij tot nu toe gedaan hadden was in Indonesië zonder bezwaar geaccepteerd. Hij
vermeldde als zodanig:
1. Het verzoek van het huidige kabinet aan president Sukarno om zich te matigen in zijn uitlatingen.
Sukarno had gezegd dat als zij meenden dat dit nuttig was, hij daarop zijn zegen gaf en hij had zich
tot nu toe na 15 augustus onthouden van handelen in strijd met die afspraak.
2. Hij had reeds voor zijn vertrek de zaak Van Krieken opgenomen omdat hij meende dat deze zaak
voor ons hoogste prioriteit had en kon mij mededelen juist bericht te hebben ontvangen van de
minister-president dat deze zaak zo goed als in orde was en dus Van Krieken's vrijlating spoedig
verwacht kon worden. Hij sprak van enkele dagen.
3. In de zaak van de arrestanten had hij zich nog niet zeer verdiept doch hij had reeds medegedeeld
dat de Indonesische regering bereid was terstond toe te laten als verdedigers voor Schmidt en
Jungschläger advocaten uit Nederland die bij de Indonesische balie ingeschreven waren geweest.
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4. De Indonesische regering had ingestemd met het terugreizen naar Indonesië van maximaal 50
gezinnen van Ambonezen per maand waarover, voor zover hem betrof, terstond een publicatie kon
plaats hebben. Ook wilde hij graag op korte termijn een afspraak maken over de practische
uitvoering van deze repatriëring.

Ik heb hierop geantwoord dat van onze kant het geval Van Krieken zo op de voorgrond was
gesteld omdat het ons voorkwam dat deze zaak in een handomdraai te regelen was en meende dat dit
al rijkelijk lang duurde. Anak Agung zei dat dit zijn reden vond in het feit dat de sfeer in de afgelopen
tijd zo bedorven was en zo delicaat was geworden, dat ook deze zaak in Indonesië voorzichtig
behandeld moest worden.

Voorts heb ik gezegd dat, wat de arrestanten betreft, Indonesië niet af kon met het toelaten
van een advocaat, waarbij ik voorts opmerkte dat het nogal vanzelf sprak dat een advocaat die bij de
Indonesische balie is ingeschreven, als verdediger kan optreden. Ik heb hem daarop wederom een
uitvoerige uiteenzetting gegeven over onze bezwaren tegen de behandeling van de zaak der
arrestanten. Ik heb gewezen op het feit, dat velen niet weten of zij als getuigen of als verdachten
gevangen zitten, dat er nog steeds bedreigingen plaats vinden, dat aan verschillende verdachten
consulaire bijstand wordt geweigerd, dat verschillende verdachten klagen over onvoldoende
medische hulp en dat de djaksa heeft te kennen gegeven nog andere zaken te willen overwijzen. Ik
heb daaraan toegevoegd dat het voor de Indonesische regering mogelijk is de verdachten, wier zaken
nog niet verwezen zijn, in vrijheid te stellen en hun zaken te seponeren, al of niet met hun uitwijzing
uit Indonesië. Ik heb er op aangedrongen dat men zal instemmen met het horen van een groot aantal
getuigen à décharge in Nederland, en heb gezegd dat het mij nodig leek dat een aantal ambtenaren
van de politie en het vervolgingsapparaat op de vingers zouden worden getikt. Anak Agung zeide dat
hij zich in de aangelegenheid van de arrestanten nog niet zeer verdiept had. Hij heeft alle grieven
door Sharif doen noteren en zegde toe na terugkomst in Indonesië zich hierin te verdiepen en te zien
wat er aan gedaan kon worden. Wat betreft de rogatoire commissie zei hij dat hij daarover een nota
van de Hoge Commissaris in Djakarta had gekregen, dat deze nog niet beantwoord  was en dat hij
zich daarover alsnog een oordeel zou vormen.

Op mijn aandringen dat een niet te voren in Indonesië geweest zijnde advocaat zou worden
toegelaten deelde hij mede daaromtrent op dit ogenblik geen uitspraak te kunnen doen omdat hij
daartoe geen volmacht had, doch dat hij als wij daarop bleven aandringen bereid was dit in Djakarta
nog op te nemen.

Wat betreft de repatriëring van de Ambonezen heb ik hem toegezegd de commissaris voor de
Ambonezenzorg te zullen inlichten over het Indonesische besluit, waarna deze met de heer Sharif de
nodige afspraken kon maken omtrent de practische uitvoering. Ook zouden wij hier in Den Haag
dan een ontwerp-publicatie kunnen voorbereiden, in overleg met de heer Sharif, welke wij dan
eventueel nog in ontwerp hem in Djakarta zouden laten voorleggen.

Als punt waarop eveneens van een andere Indonesische instelling zou kunnen blijken heb ik
ook genoemd de houding van de Indonesische delegatie in New York bij de behandeling van de
rapportage over de West. Anak Agung deelde mede daarover, op het verzoek van minister Luns,
reeds met zijn delegatie te hebben gesproken. Volgens zijn eigen woorden had Indonesië met de
West helemaal niets te maken.

Naar aanleiding van mijn in de aanhef van dit memorandum bedoelde uiteenzetting heeft
Anak Agung voorts gezegd dat de Indonesische regering van oordeel was dat thans moest worden
begonnen aan de opbouw van betere betrekkingen tussen beide landen en dat de publieke opinie in
Indonesië in die richting moest worden geleid, waarmede zij geleidelijk bezig is. Wilde men mijn
standpunt consequent volhouden, dan zouden er met dit Indonesische kabinet helemaal geen
betrekkingen moeten plaats hebben, terwijl Indonesië  meende dat het nu juist de gelegenheid was
om met de opbouw van betere betrekkingen te beginnen. Bovendien had de Nederlandse regering



reeds toegezegd dat zij bereid was tot zulke besprekingen. Ik heb daarop gereageerd met mededeling
dat de aard en de omvang van die besprekingen, waarover dan met de uit te zenden ambassadeur zou
moeten worden gesproken, uiteraard zou worden beïnvloed door de indruk welke de Nederlandse
regering heeft omtrent de vraag of op langere termijn gezien op betere verhoudingen en loyalere
uitvoering van de overeenkomsten mag worden gehoopt. Hoewel hij zeide niet te kunnen
vooruitlopen op het standpunt van het nieuw verkozen parlement in Indonesië en de in februari of
maart - eerst dan zou dat parlement bijeenkomen - optredende nieuwe regering, meende hij dat er
geen reden is om aan te nemen dat wat het huidige Indonesische kabinet tot stand zou brengen, niet
zou worden gehonoreerd.

Van de onderwerpen waarover door Indonesië besprekingen worden gewenst heeft hij
genoemd Nieuw-Guinea en de Finec.

Op een opmerking dat de besprekingen snel zouden moeten beginnen omdat dan zou
kunnen worden voorkomen, dat de Nieuw-Guineazaak in de Eerste Commissie zal worden
behandeld, heb ik gezegd, dat die benadering ons onverschillig liet. Hij zeide daarop dat minister
Luns herhaaldelijk had gezegd dat door zulke behandeling de besprekingen ongunstig zouden
worden beïnvloed, en dat hij wel 20 sprekers in het geweer kon brengen. Ik heb hierop geantwoord
dat, zoals bekend, de Nederlandse regering over de souvereiniteit van Nieuw-Guinea toch niet wil
spreken en dat de wijze waarop in New York gesproken wordt, de sfeer wel kan vertroebelen, maar
dat overigens de besprekingen hier en die in New York los van elkaar staan, dat het ons koud laat of
die behandeling in New York plaats heeft. Hij reageerde hierop nogal verrast maar kon het argument
dus niet verder gebruiken.

Over de Finec sprekende, haalde hij aan dat minister Beyen had gezegd dat men beter de
Finec geheel opzij kon zetten en vervangen door een nieuwe overeenkomst. Ik heb hem er op
gewezen dat de Finec eigenlijk in twee delen kan worden gesplitst. In de eerste plaats zijn daarin
opgenomen de overgangsbepalingen (zoals de erkenning van  voor de souvereiniteitsoverdracht
verleende rechten en de overneming van de schulden) en in de tweede plaats regelingen die meer
voor de toekomst bestemd waren. Bovendien wees ik er op dat bij het protocol van 1954 reeds vrij
veel uit de bestaande Finec werd geschrapt. Het was echter duidelijk dat de gedachte om een geheel
nieuwe overeenkomst te maken waarbij niet langer de Finec als voorbeeld zou dienen, hem zeer
aanlokte, waarbij hij overigens opmerkte dat hij zich in deze materie niet had verdiept.

Voorts kwam ter sprake de positie van de uit te zenden ambassadeur en het tijdstip van zijn
uitzending. Ik heb zonder succes getracht hem nog genoegen te doen nemen met een ambassadeur
als persoonlijke vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken voorzien van een
inleidingsbrief bij de Nederlandse ministers, daaraan toevoegende dat deze figuur niet behoefde te
beletten dat wij voor all practical purposes zulk een figuur als de voornaamste vertegenwoordiger van
de Indonesische regering zouden beschouwen. Zich beroepende op reeds met de ministers gemaakte
afspraken bleef hij echter vasthouden aan een ambassadeur in bijzondere missie, geaccrediteerd bij
Hare Majesteit de Koningin. Het bleek bij zijn uiteenzettingen dat de voornaamste bedoeling bij deze
uitzending is een diplomatiek vertegenwordiger hier ter stede te krijgen met de rang van
ambassadeur. Hij zeide dat de aan het Hoge Commissariaat te verbinden zaakgelastigde niet meer
dan een 'figurehead' zou zijn en dat als de Nederlandse regering een ambassadeur als bedoeld niet
had aanvaard, hij zou hebben volstaan met de benoeming van een zaakgelastigde. Ik heb opgemerkt
dat op deze wijze dus de weigering van Indonesië om ondanks het bestaan van de Unie hier een hoge
commissaris te benoemen, aardig was omzeild, dat wij zouden trachten ondanks de grote
protocollaire moeilijkheden welke ik hem uiteenzette, daarvoor een oplossing te vinden en dat dat
dan kon worden beschouwd als een bijdrage van onze kant ter verbetering van de atmosfeer.

Hij informeerde wanneer H.M. de Koningin naar de West zou vertrekken en toen ik de
datum van 15 oktober noemde, was zijn eerste reactie dat dan dus de uit te zenden ambassadeur vóór



die datum zo mogelijk nog zijn geloofsbrief zou moeten overhandigen. Ik heb hem gezegd dat mij
dit uitgesloten voorkwam omdat eerst nog aan de Koningin het agrement moet worden gevraagd. Hij
bleek dit niet te kunnen weten. Hij meende dat dit een ministeriële beslissing zou zijn. Gelukkig is hij
dus uit deze droom geholpen, zodat hij zich niet zal verwonderen dat het agrement niet binnen 24
uur afkomt.'


