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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 11 jan. 1956
*Informatiekopie aan Washington, New York, Londen en Canberra

Vervolg Beyen Luns 670.
Voor wat betreft het onderwerp Nieuw-Guinea en de arrestantenkwestie moge het

volgende dienen:
Aan de kwestie Nieuw-Guinea werd de gehele vrijdagmiddag gewijd. Het Indonesische

standpunt, dat daarbij telkens opnieuw werd vertolkt, komt neer op hetgeen is vermeld in het U
doorgeseinde telegram Delegatie 20. Het laatste voorstel, dat terzake van Indonesische zijde werd
gedaan, luidt, dat bij afsluiting der conferentie gezamenlijk het volgende zal worden
geconstateerd:

'Over agendapunt 3 van het gezamenlijk communiqué van 7 December 1955 zijn
besprekingen gevoerd. Wegens bepaalde omstandigheden wordt de bespreking hierover tot nader
order opgeschort'.

Ook kwam tentatief nog de volgende formule ter sprake:
'Onder handhaving door beide partijen van haar standpunten ten aanzien van de

souvereiniteit over West-Nieuw-Guinea, zoals neergelegd in punt 3 van het gezamenlijk
communiqué van 7 December 1955, heeft een gedachtenwisseling (bespreking) plaatsgevonden
over bepaalde vraagstukken betreffende dit gebied, welke gedachtenwisseling (bespreking) tot
nader order is opgeschort'.

Op dit punt wordt de grote moeilijkheid gevormd door het feit, dat tijdens de
besprekingen gebleken is, dat de Indonesiërs (ongetwijfeld te kwader trouw) onder 'bepaalde
vraagstukken' ook het vraagstuk van de status begrepen achten. Dit 'misverstand' maakt het voor
de Nederlandse delegatie gevaarlijk zich ook voor de toekomst te binden aan de tekst van het
agendapunt. Indien wij dit immers zouden doen met de wetenschap van deze Indonesische
interpretatie en zonder voorbehoud, dan zou kunnen worden gesteld, dat wij voor de toekomst
die interpretatie hebben aanvaard. Het moet daarentegen zo zijn, dat nooit een buitenstaander uit
een gekozen formule zal of kan afleiden, dat Nederland zich voor de toekomst tot spreken over
de souvereiniteit heeft verbonden. Hierover zal aan het einde van de week te Genève moeten
worden verder gesproken.

Afgezien van gesprekken waartoe de verwikkelingen rond Van Empel nog op 7 en 8
dezer Blom aanleiding hebben gegeven (deze heeft via Utoyo aan de toen niet bereikbare Anak
Agung op grond van Uw 1043 doen overbrengen, dat wij nu weten, dat de beslissing over de
visumverlening bij laatstgenoemde ligt en dat wij daaruit onze conclusies zullen trekken, indien
het visum niet verleend wordt) werd voor wat het arrestantenprobleem betreft ditmaal te Genève
volstaan met de mededeling, dat ook indien de andere genoemde moeilijkheden zouden worden
opgelost, van Nederlandse zijde de resultaten niet kunnen worden getekend zonder dat een
bevredigende regeling voor dit vraagstuk is verkregen.

Utoyo verzekerde zondagmiddag 5 uur, dat Anak Agung akkoord gaat met
visumverlening en dat Kwee Djie Hoo die dag opdracht had gekregen dit aan Djakarta mede te
delen.

Bij monde van Sumitro werd bovengenoemde Indonesische formule inzake Nieuw-
Guinea gepresenteerd op basis van 'take it or leave it', terwijl hetzelfde is geschied t.a.v. het in ons
670 genoemde Indonesische voorstel inzake de geschillenregeling. Als een bewijs van de
spanningen in de Indonesische delegatie diene nog, dat Rum nadien weer heeft doen weten dat
deze ultimatieve verklaring van Sumitro niet ernstig moest worden genomen.

Voorshands wordt aangenomen dat de conferentie op zaterdag 14 dezer wordt
voortgezet.

Kenmerk: Beyen 677.
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