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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 4 nov. 1955
*Informatiekopie geseind aan New York, Washington, Canberra en Londen

Uit de U doorgezonden beschouwingen uit New York, Delegatie 43 en 45, blijkt duidelijk
dat het Indonesische spel om aan te dringen op spoedig begin van de besprekingen, gepaard met
de verwarrende en dubbelzinnige uitingen over de aard van die besprekingen grote gevaren heeft
opgeroepen. Het summum is wel dat uit een juist ontvangen telegram van Winkelman blijkt dat
zelfs de Australiërs thans bij ons op spoedige aanvang van die besprekingen zullen aandringen.
Casey is dus volledig in deze val gelopen.

Wij zijn van oordeel dat wij aan deze verwarring thans resoluut een einde moeten maken
en verzoeken U ten spoedigste de ondervolgende nota aan Anak Agung te overhandigen.

'In Nederlandse politieke kringen en, naar de Nederlandse regering gebleken is, ook bij
andere mogendheden zijn misverstanden ontstaan omtrent de aard en omvang van de
onderhandelingen, waartoe in besprekingen tussen de Indonesische minister van Buitenlandse
Zaken en Nederlandse ministers in beginsel besloten is.

Zoals de Indonesische regering bekend is, leeft bij de Nederlandse regering evenals bij de
Indonesische het verlangen om te trachten door na geëigende voorbereiding te houden
besprekingen de basis te leggen voor een verbetering van de betrekkingen tussen beide landen.

Bij de instemming met dit Indonesische denkbeeld is van Nederlandse zijde steeds
duidelijk verklaard, dat een onderwerp in elk geval van de te houden besprekingen zou zijn
uitgesloten, te weten de status van Nederlands Nieuw-Guinea, bij welk standpunt de
Indonesische regering zich heeft neergelegd.

Minister Mr. J.M.A.H. Luns heeft om een (voorbeeld te noemen) in zijn verklaring voor
de algemene vergadering van de Verenigde Naties van 3 oktober jl. onder meer verklaard:

"discussions between the Netherlands and Indonesia are undoubtedly needed. If certain
preliminary conditions are fulfilled, discussions will be held, and they will range over a large
number of subjects of vital interest to both countries. As to the sovereignty over Netherlands
New Guinea however I wish again to remind this Assembly of the often stated view of my
government that that is a matter which will ultimately have to be resolved by the inhabitants of
that territory themselves."

De Nederlandse regering heeft er nimmer tegenover de Indonesische regering twijfel over
laten bestaan, dat zij het plaatsen van de Nieuw-Guineakwestie op de agenda der Algemene
Vergadering betreurde, omdat dit agendapunt de status van Nieuw-Guinea tot inzet had, terwijl
het de Nederlandse regering niet mogelijk was de status in de besprekingen in welk opzicht ook
te betrekken. Het opbrengen van het agendapunt in New York werd om deze reden niet
bevorderlijk geacht voor een goede atmosfeer bij de besprekingen. Gehoopt werd echter, dat de
Indonesische regering het hare zou bijdragen om de besprekingen niet door het debat in New
York te doen bemoeilijken.

Echter is van Indonesische zijde in verschillende officiële verklaringen van de in het
voorgaande besloten afspraak geen mededeling gedaan. Een voorbeeld van verklaringen als
bedoeld is die van de minister-president van de Republiek Indonesië in het Indonesische
parlement op 25 oktober jl. en ook de verklaring tegenover de pers van de Indonesische minister
van Buitenlandse Zaken bij zijn terugkomst in Djakarta op 12 oktober tv, waarbij volgens het
PIA-verslag nog speciaal werd gevraagd, of ook over de souvereiniteit van West-Irian zou
worden gesproken.

Daardoor is niet alleen in Nederland, doch ook bij sommige leden van de Verenigde
Naties de indruk gaan ontstaan, dat dit onderwerp bij de besprekingen wel aan de orde zou
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kunnen komen. De Nederlandse regering kan deze onjuiste indruk uiteraard niet laten
voortbestaan. Zij zal evenals verleden jaar ook thans weer bij de behandeling van het agendapunt
moeten verklaren, dat de status van Nederlands Nieuw-Guinea voor haar niet discutabel is en zij
zal dit met te meer scherpte moeten doen, indien van Indonesische zijde in het debat in de
Verenigde Naties of door officiële verklaringen elders verder voet wordt gegeven aan het
voortbestaan van de gewekte onjuiste indruk.

Als deze aangelegenheden welke los van elkaar staan worden dooreengemengd, wordt de
behandeling in New York vertroebeld en als gevolg daarvan zouden weer de besprekingen tussen
onze beide landen in gevaar komen. Hierop is van Nederlandse zijde reeds herhaaldelijk gewezen
o.a. door minister Luns in zijn rede voor de Algemene Vergadering op 29 september jl. in een
waarschuwing tegen het op de agenda brengen van dit onderwerp.  Ook thans wil de
Nederlandse regering een waarschuwend woord laten horen. Indien in de Verenigde Naties het
daar aanhangige agendapunt en de voorgenomen bilaterale besprekingen met elkander in verband
worden gebracht en aldus op de ontstane misverstanden wordt voortgebouwd, moet de
Nederlandse regering zich haar vrijheid van beslissen volledig voorbehouden.

Tot voorkoming van zulk een verwarring kan ook bijdragen, dat de behandeling van
beide aangelegenheden niet gelijktijdig plaats heeft. Naar het schijnt bestaat de mogelijkheid dat
de behandeling in New York reeds spoedig zal plaatshebben. De Nederlandse regering wenst
derhalve thans reeds ter kennis van de Indonesische regering te brengen, dat het onder deze
omstandigheden haars inziens in het belang van beide landen is de voorgenomen bilaterale
besprekingen, waarover toch nog met ambassadeur Utoyo Ramlan voorbereidend overleg moet
plaatsvinden in elk geval niet te doen aanvangen voordat de behandeling van het agendapunt in
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties achter de rug is'.

Mondeling kunt U ter toelichting nog op de volgende punten wijzen:
1. In de rede welke Anak Agung ter gelegenheid van UN-day hield (zie Antara-bericht van 24
oktober) heeft hij ten onrechte de indruk gewekt alsof de VN iets met onze bilaterale
besprekingen te maken zouden hebben.
2. Ook de zeer onbevredigende behandeling van onze grieven inzake Van Krieken en de
arrestanten heeft bij de Nederlandse regering de wens om spoedige besprekingen te voeren niet
doen toenemen. (Uw 759)
3. De bereidheid om besprekingen te voeren (doch niet over het geschil inzake de status van
Nieuw-Guinea dat in New York aanhangig is) is gebleven mits beide aangelegenheden niet
worden dooreengemengd. Indonesië kan niet het VN-debat gebruiken als drukmiddel in
besprekingen met ons die niet over de status kunnen gaan. Omgekeerd kan het de komende
besprekingen tussen ons niet gebruiken als argument in de VN om de indruk te wekken dat wij
bereid zouden zijn wel over de status te spreken.
4. Wij willen de komst van Utoyo niet doorkruisen doch het overleg met hem zal mede worden
beïnvloed door de verdere gang van zaken in New York.

Te Uwer informatie diene dat wij ook in Londen, Canberra en Washington de U
opgedragen demarche en de reden daartoe zullen laten uiteenzetten.

Daar het misverstand in New York en Canberra geen dag langer mag voortduren, konden
wij tot onze spijt Uw aangekondigde doch niet ontvangen nadere berichten over deze
aangelegenheid niet afwachten.


