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Tijd. zaakgelastigde te Djakarta (Hagenaar) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 26 mei 1956

Referte uw telegram 149.
Uw analyse van de factoren die de Nederlands-Indonesische betrekkingen beheersen,

waarvoor ik u zeer erkentelijk ben, aangevuld met nadere gegevens o.a. het gesprek met Rum,
versterkten mij in de mening dat de Nieuw-Guineakwestie de as is waaromheen het gehele complex
der politiek-economische betrekkingen tussen Nederland en Indonesië draait. Het meer of minder
gunstige verloop van de Indonesische internationale campagne tot inlijving van dit gebied en daarbij
isolering van Nederland is bepalend voor de Indonesische houding. De redevoering van president
Sukarno met als kern anti-kolonialisme in het algemeen en 'West-Irian' in het bijzonder en de indruk
die zulks maakte schiepen hier hoge verwachtingen. De domper kwam met de verklaring van Dulles
dat de VS een neutraal standpunt in de Nieuw-Guineakwestie blijven innemen, hetgeen wordt
uitgelegd dat de VS zich achter Nederland scharen en zich tegen Indonesië richten. Indonesische
regeringskringen zijn teleurgesteld terwijl de pers heftig reageert. Hoewel het voorbarig zou zijn reeds
thans hieruit de gevolgtrekking te maken dat de druk op de Nederlandse vertegenwoordiging h.t.l. en
de Nederlandse belangen zal toenemen en de schroef nog verder zal worden aangedraaid, acht ik het
geenszins onmogelijk dat dit het geval zal zijn. Uit de tot dusver binnengekomen rapporten van onze
consulaire vertegenwoordigers, waarom ik verzocht, blijkt dat het verkeer met de provinciale en
locale autoriteiten steeds meer stagneert en het contact steeds moeilijker wordt. Wat mijn verzoek
conform vervat in uw 149 betreft, meld ik voorlopig dat ik op 26 dezer 's morgens vroeg telefonisch
om een onderhoud met Subandrio liet verzoeken voor de eerste dagen van de volgende week. Ik
achtte het beter om geen bezoek op korte termijn te vragen ter vermijding van de indruk dat
mijnerzijds een demarche zou worden uitgevoerd. Aangezien ondanks de belofte niets werd
vernomen werd het verzoek herhaald. Hierop werd namens Subandrio de vraag gesteld over welk
onderwerp mijn bezoek zou handelen. Ik heb doen antwoorden dat ik met de SG gaarne over enkele
aangelegenheden contact wenste op te nemen, waarop de mededeling kwam dat 28 dezer bescheid
zou worden gegeven wanneer Subandrio mij zou kunnen ontvangen. Of dit eveneens als een
symptoom beschouwd kan worden dat de ontwikkeling gaat in de hierboven als mogelijk geschetste
richting dient afgewacht te worden.
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