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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 2 feb. 1956

Vervolg mijn 1185.
Hedenavond laat kwam Sudarsono mij nog namens de premier de volgende boodschap

brengen. 'De minister heeft besloten de Indonesische delegatie te instrueren zo spoedig mogelijk met
de Nederlandse delegatie de besprekingen te Genève te hervatten. Hij verzocht uitdrukkelijk onze
regering de Nederlandse delegatie te instrueren op zaterdag de bijeenkomst te houden.'

Sudarsono voegde eraan toe dat dit verzoek waarschijnlijk de Nederlandse regering ook zou
bereiken via de delegatie bij monde van Kwee Djie Hoo.

Ik vroeg hem of buitendien de minister nog enige instructie had gezonden ter zake van het
klaarheid brengen. Antwoord: 'De minister laat het aan de delegatie over naar bevind van zaken te
handelen.' Hij gaf daarbij als commentaar: Beide regeringen hebben blijkbaar een andere opvatting
van wat er gebeurd is; het is daarom beter het aan de delegaties over te laten. Ik heb daarop
Sudarsono gezegd dat ik er een zwaar hoofd in had dat op die basis onze regering de besprekingen
zou hervatten. In het gesprek dat daarop volgde vroeg ik hem of hij zelf overtuigd was dat zijn
regering waarlijk de wens koesterde de besprekingen voort te zetten of dat een afbreken haar niet
liever was. Dit laatste ontkende hij ten stelligste, zij hoopte op een succes dat van belang kon zijn bij
de verdeling van de zetels waarbij de 18 minoriteitszetels op het tapijt kwamen. De NU zou volgens
hem niet in wezen gekant zijn tegen de besprekingen met Holland maar haar handen vrij willen
houden. Ik merkte op dat het voor een vreemde souvereine staat toch wel weinig aantrekkelijk werd
onder dergelijke omstandigheden te onderhandelen.

Sudarsono maakte nog een toespeling op de slechte gevolgen indien de besprekingen zouden
mislukken hetgeen ik beschouw als normale pressie op mij uitgeoefend.

Kenmerk: Van Bylandt 1186.
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