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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 21 dec. 1955

Vervolg mijn 613.
Gedurende de twee dagen welke de Nederlandse delegatieleden in Gèneve hebben

doorgebracht hebben twee uitvoerige gesprekken plaatsgehad op ministerieel niveau alsmede een
korte vergadering van de politieke secties en twee langdurige van de financieel-economische
secties.

Alle vergaderingen hadden een zuiver oriënterend karakter en tot dusver werd generlei
conclusie van enig belang bereikt. Wij stellen ons op het standpunt dat of over alle agendapunten
of over geen enkel overeenstemming moet worden bereikt, op grond waarvan de gesprekken
beurtelings alle onderwerpen betreffen.

Op de vergadering van de politieke sectie deelden de Indonesiërs hun voorstellen mede
betreffende het nieuwe protocol, hetwelk ze daarna schriftelijk overlegden. Daaruit bleek dat zij
in het nieuwe protocol betreffende de Unie willen opnemen de preambule en de artikelen 1, 2, 9
en 10 van dat van verleden jaar, met dien verstande dat de ondertekening zou plaatsvinden in
Genève. Van de bijbehorende briefwisseling handhaafden zij ongewijzigd de punten 1 tot en met
5 alsmede 7 en 8, terwijl zij daaraan ongewijzigd toevoegden de artikelen 5, 6 en 7 van het oude
protocol. Omtrent de artikelen 3 en 4 daarvan werd niet gesproken in afwachting van de
financieel-economische besprekingen, hoewel werd erkend dat nog aan het nieuwe protocol een
'overgangsbepaling' moest worden toegevoegd ter vermijding van het hiaat waarvan in mijn 613
sprake is. Een zo algemene geschillenregeling als in artikel 8 verleden jaar opgenomen, wenst men
thans niet te aanvaarden, eventueel wel een geschillenregeling voor concrete onderwerpen, bijv.
op financieel-economisch gebied. Voorts wil men punt 6 van de briefwisseling lezen: 'partijen
verklaren dat de verhouding van dit protocol tot de nationale wetgeving wordt beheerst door het
volkenrecht'. Onzerzijds is bestudering toegezegd. Uit het verwerpen van een algemene
geschillenregeling blijkt wederom dat bij Indonesië niet de gedachte leeft het Nieuw-
Guineageschil aan een rechterlijke uitspraak te onderwerpen.

De eerste ministeriële bespreking had hoofdzakelijk betrekking op Nieuw-Guinea. Anak
Agung betoogde steeds weer dat een formule moest worden gevonden welke in de toekomst een
weg opende voor oplossing van het geschil, waartegenover door ons telkens moest worden
gesteld dat de status van het gebied voor ons nu niet maar ook later niet discutabel is en dat wij
dus niet zien hoe een voor beide partijen aanvaardbare formulering kan worden gevonden. Wij
waren wel bereid pogingen daartoe hunnerzijds te beoordelen, doch het leek uiterst
onwaarschijnlijk dat zij daarin zouden slagen. Aan het einde van de tweede ministeriële
bespreking hebben zij de volgende formulering overhandigd, welke verder tot dusverre
onbesproken is gebleven en voor de Nederlandse regering uiteraard geheel onaanvaardbaar is.

'Overwegende, dat beide partijen over het geschil Irian-Barat hebben beraadslaagd,
waarbij ieder der partijen haar standpunt heeft uiteengezet;

overwegende, dat de beraadslagingen zijn gehouden in overeenstemming met de resolutie
van de Verenigde Naties en dat zulks plaats had in een vriendschappelijke sfeer;

overwegende, dat beide partijen beseffen dat een oplossing van het geschil noodzakelijk is
voor het normaliseren der betrekkingen tussen beide landen;

overwegende, dat een oplossing in het huidige stadium nog niet mogelijk is gebleken,
zodat deze beraadslagingen in de toekomst dienen te worden voortgezet;

hebben mitsdien besloten:
de pogingen om tot een integrale oplossing van het geschil Irian-Barat te komen voort te

zetten, zodra een der partijen hierom verzoekt.'

Kenmerk: Beyen/Luns 625.
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Van de besprekingen tussen de financieel-economische secties volgt een afzonderlijk
verslag.

Zaterdagmiddag werd aan de Indonesische delegatie overhandigd een voorlopig lijstje van
punten welke de Nederlandse delegatie onder punt vier van de agenda ter sprake wil brengen
luidende:
1. arrestanten.
2. Van Krieken.
3. Ambonezen.
4. Indische Nederlanders.
5. visa moeilijkheden.
6. Uitreis moeilijkheden
7. ondertekening van enkele klaar liggende overeenkomsten.

Van deze punten kwamen tijdens de tweede ministeriële bespreking de eerste drie aan de
orde. Over de arrestanten werd wederom zeer uitvoerig en langdurig gesproken, waarbij ook Uw
1937 en 1941 ter sprake kwamen. Aan de Indonesiërs werd duidelijk medegedeeld dat de
Nederlandse delegatie niet bij de Staten-Generaal kon komen met een verzoek om goedkeuring
van gesloten nieuwe overeenkomsten indien niet te voren en dus voor het einde van deze
conferentie uit daden van Indonesië zou blijken dat uitzicht bestaat op een bevredigende
afwikkeling van deze affaire en dat bij gebreke hiervan de Nederlandse delegatie geen eventueel
bereikt akkoord op de andere punten zou kunnen ondertekenen. Men zei toe dit met nadruk
onder de aandacht van Djakarta te zullen brengen. Overigens leverde het gesprek waarbij
duidelijke taal werd gesproken generlei nieuwe gezichtspunten op. Van Krieken hadden wij op de
lijst opgenomen om te vragen of de Indonesische regering er al wel eens over gedacht had om
voor dit geval van mensenroof schadeloosstelling aan te bieden. Dit bleek (niet geheel
onverwacht) voor hen een nieuwe gedachte te zijn. Na korte discussie werd besloten dat deze
zijde van de zaak verder door U met Luar Negeri zou worden opgenomen. (Dit kan nog wel even
wachten). De reden dat de Ambonezen waren opgebracht, was ongeduld omdat tot dusverre aan
het besluit van de Indonesische regering nog geen begin van uitvoering is gegeven. Anak Agung
deelde mede, dat de uit Ambonezen bestaande ontvangstcommissie onder leiding van De Quelju
nog deze maand in Nederland zou arriveren om de nodige voorbereidingen te treffen.

De vertraging in de aankomst van Sumitro en Kasimo brengt de Indonesiërs kennelijk in
verlegenheid. Deze week hebben nog verdere besprekingen plaats op financieel-economisch
terrein. De volledige delegatie komen eerst weer bijeen  na 1 Januari. Tot nu toe hebben wij
weinig hoop op enig resultaat. De geest waarin de besprekingen worden gevoerd is niets beters
dan tijdens de besprekingen in 1954.

De contacten met de pers leveren in Genève grote moeilijkheden op. Naast de door de
Nederlandse bladen daarheen gezonden terzake kundige journalisten hebben de buitenlandse
persbureaus daar hun vaste vertegenwoordigers, voor wie de problemen volslagen onbekend zijn,
en bij wie ook na uitvoerige briefings in Frans, Duits en Engels, de misverstanden moeilijk uit de
weg zijn te ruimen.


