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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan 1) hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) en 2)
ambassadeur te Canberra (Winkelman), 28 dec. 1955
*Van dit telegram werd afschrift verleend aan de posten te Londen, Washington en New York.

Macclure Smith bracht op 23 December jl. aan Van Tuyll mondeling het antwoord van de
Australische regering inzake de hem gestelde vraag, zoals weergegeven in mijn  (voor 1) 622,
(voor 2) 52. De ambassadeur verklaarde categorisch, dat er geen Australisch aide-mémoire
bestond over de kwestie Nieuw-Guinea, laat staan over de houding van Nederland met
betrekking tot dit vraagstuk. De regering van Australië had integendeel de achter ons liggende
maanden op alle mogelijke manieren de Indonesiërs in kennis gesteld van haar begrip en steun
voor het standpunt van de Nederlanders, namelijk niet te praten over de souvereiniteit van
Nieuw-Guinea.

Een week gelegen had men nog gelegenheid gehad de Indonesische regering te laten
weten, dat de poging van Indonesië om van Nederland toezegging te verkrijgen dat de
souvereiniteitskwestie te zijner tijd op een nader te bepalen datum zou kunnen worden
besproken, zeer wel zou kunnen worden uitgelegd als inbreuk op de afspraak, neergelegd in punt
3 van de agenda, dat de status van Nieuw-Guinea geen punt van bespreking uitmaakt.

De Australische regering wenste overigens - aldus Smith - aan bovenstaande steun, die
ook in de toekomst zou blijven worden gegeven, tegenover ons de opmerking te verbinden, dat
zij begrip heeft voor de uitzonderlijk moeilijke positie van de regering Harahap. De Australiërs
vonden in de binnenlandse moeilijkheden van Indonesië, zoals de recente luchtmachtaffaire en
de houding van president Sukarno, een gedeeltelijke verklaring voor de soms niet geheel
consequente houding van de Indonesische regering en voor haar onvermoeide pogingen meer uit
de huidige besprekingen te halen dan krachtens gemaakte afspraken gerechtvaardigd is.

Ten aanzien van deze opmerking is dezerzijds verklaard, dat eenzelfde begrip bij ons zich
reeds manifesteerde in concessies op allerlei minder belangrijke punten, welke voor de
Indonesische delegatie prestigekwesties vormden. Wij denken hierbij aan de datum van begin der
onderhandelingen, de verhuizing naar Zwitserland enz. Hieraan werd nog toegevoegd dat er
uiteraard op voor Nederland essentiële punten, zoals de kwestie van souvereiniteit, geen
concessies mogelijk zijn.
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