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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 16 nov. 1955

Uw 811.
Wij zouden de waarheid te kort doen indien wij zeiden verheugd te zijn over de aide-

mémoire, welke U desgevraagd Anak Agung deed toekomen.
Wij vinden het bepaald te ver gaan, dat wij in deze onduidelijke overgangsfase ons

schriftelijk bereid verklaren tot besprekingen 'zelfs voor de aanvang van de behandeling van de
Nieuw-Guineakwestie in de Verenigde Naties' op de enkele voorwaarde van het gunstig resultaat
van de voorbereidende besprekingen met Utoyo, terwijl
a daarbij iedere verwijzing ontbreekt naar de behandeling van het agendapunt in New York en
onze in de nota duidelijk geformuleerde eis, dat daarbij ieder verband met de voorgenomen
besprekingen dient te worden vermeden, zonder dat wij over een toezegging terzake van de
Indonesische regering beschikken;
b wij nog steeds wachten op nakoming van Anak Agung's verzekeringen inzake Van Krieken en
de arrestanten, waarbij hij nu wederom de bij zijn gesprek van vorige week genoemde termijnen
heeft overschreden. Het is duidelijk, dat hij ons daarmede aan het lijntje houdt en U had dus naar
ons oordeel beter zijn verzoek kunnen tegemoet treden met de wens eerst een schriftelijke
toezegging daarover van hem te verkrijgen.

De Indonesiërs kunnen Uw aide-mémoire  met succes gebruiken in New York onder
toevoeging dat de daarin bedoelde besprekingen ook over de status van Nieuw-Guinea zullen
gaan.

En als eenmaal de besprekingen hier zouden plaatshebben (gehad), welke nu eenmaal niet
over de status van Nieuw-Guinea zullen gaan, dan kan de behandeling van deze zaak in New
York niet anders dan zeer onaangenaam worden en de kans op betere verhoudingen verstoren.
De bijvoeging als onder a bedoeld zou het stuk onbruikbaar hebben gemaakt voor gebruik naar
buiten en aan de Indonesiërs zou dan het 'misverstand' waarop zij welbewust voortbouwen, weer
onder de aandacht zijn gebracht.

Dat de minister mede naar aanleiding van een telegram Kwee Djie Hoo enigszins bezorgd
was over de Nederlandse bereidheid om waarlijk op korte termijn te spreken, is heel begrijpelijk
en in overeenstemming met de hier tegenover Kwee ingenomen houding. Dit leek ons nuttig
teneinde te trachten van Indonesië enige medewerking in New York te verkrijgen. Tegen deze
bezorgdheid bestond dunkt ons weinig bezwaar. Tegenover het parlement dat inmiddels het
kabinet het gevraagde vertrouwen gaf, had Anak Agung een dezerzijdse toezegging niet meer
nodig.

Wij zullen dus nu onze terughoudendheid tegenover Utoyo moeten uitspelen. In ieder
geval zullen wij met hem moeten onderzoeken, of een aanvaardbare agenda kan worden
opgesteld met voldoende zekerheid, dat de besprekingen niet zullen mislukken.
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