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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 11 feb. 1956

Aan het einde van de ochtend kwam Sudarsono mij namens Burhanuddin mededelen dat de
minister, verwijzende naar mijn gesprek met Sardjan dat hij kon bevestigen, mij het volgende liet
overbrengen:
1. dat het voor de Indonesische regering politiek niet wel mogelijk was om een geschillenregeling te
accepteren die verder ging dan hetgeen de Indonesische delegatie op 7 januari had voorgesteld;
2. dat voor het geval de Indonesische delegatie onverrichter zake zou terugkeren uit Genève de
regering zich zou hebben te beraden en eventueel zich genoodzaakt zou zien een meer radicale
houding aan te nemen (unilaterale verbreking van de Unie).

Ik heb tegen Sudarsono gezegd dat ik ongaarne het deel sub 2 overbracht omdat dit een
dreigement bevatte en wel eens een averechts effect kon hebben. Sudarsono verzocht mij dit niet als
zodanig te zien maar als een mededeling van een mogelijke ontwikkeling. Wat 1 betreft heb ik eerst
gezegd dat naar onze begrippen een geschillenregeling een doodnatuurlijke zaak was die wij met vele
landen hadden en dat het voor parlement en publieke opinie in Nederland moeilijk was aannemelijk
te maken dat Indonesië op goede gronden een voor ons normale regeling zou afwijzen.

Ik wees erop dat van Nederlandse zijde reeds was gepoogd om aan deze delegatie ook op dit
punt tegemoet te komen zodat zij met een beter resultaat dan Sunarjo naar huis zou gaan.

Ik gaf daarop mijnerzijds als persoonlijke tegenboodschap aan de minister dat ik hoopte dat
hij althans een zo ruim mogelijke armslag zou laten aan zijn delegatie om op compromisvoorstellen
in te gaan.

Dit alles moge deel uitmaken van onderhandelingstechniek en onder pressie zetten van
Nederland, het lijdt volgens mij geen twijfel dat deze regering voor zijn leven vecht. In het gesprek
met Sudarsono bleek mij nog hoe ook de voortgezette duur van de besprekingen voor deze regering
een moeilijk element is ook bij de eigen partijen. Uit andere bronnen is mij bekend dat in de Masjumi
zelf de zaak is hoog gelopen en dat Abu Hanifah en anderen zich grote inspanning hebben getroost
de zaak in goede banen te leiden.

Ik ben er niet van overtuigd dat wij onze eigen belangen uiteindelijk het beste dienen door
inzake een geschillenregeling te insisteren op wat wij redelijkerwijze mogen eisen. Er speelt hier zeer
sterk een psychologische factor in dit nationalistische milieu en de meest losse en vage verbintenis
zou wel eens de beste kunnen blijken.
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