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Plv. hoge commissaris te Djakarta (Hagenaar) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 1 juni 1956

Referte mijn brief 2232.
Gelijk bericht bij mijn 205212 vond op woensdag 30 mei officiële opening plaats van AA-

studentenconferentie. Het aantal deelnemende landen bedroeg op dat moment 27. De blessing-
speech van Sukarno, middels bandrecorder ten gehore gebracht, had het kolonialisme tot thema. Het
kolonialisme 'het ergste aller kwaden van alle politieke systemen' zou de reden zijn dat deze
conferentie moet worden gehouden daar de gekoloniseerden door te weinig contacten in het
verleden te weinig van elkaar afwisten. Premier Ali sprak over de gemeenschappelijke AA-identiteit,
die zou zijn uitgedrukt in de 'dasa silo', de 10 principes van de Bandungconferentie, welke identiteit
door de studenten zou moeten worden gevestigd en ontwikkeld.

De eerste dag van de conferentie, donderdag 31 mei, is al dadelijk op een mislukking
uitgelopen. De ochtendvergadering moest worden uitgesteld tot des namiddags 5 uur omdat, naar
het op dat moment heette, de commissie voor de geloofsbrieven geen overeenstemming had kunnen
bereiken over de kwestie welke gedelegeerden zouden kunnen worden toegelaten als officiële
representanten van hun land. Gelijk ik reeds in mijn hogergenoemde brief van 26 mei stelde, zijn het
vooral de Philippijnse afgevaardigden, die de sterke communistische invloeden die zich bij de
voorbereiding der conferentie hebben doen gelden, trachten tegen te gaan. Door deze tegenwerking
der Philippijnse afgevaardigden, die hierbij steun kregen van de zijde van Pakistan, Japan, Laos,
Afghanistan, Iran, Ceylon en Malaya, werd verhinderd dat ook de middagvergadering doorgang
vond. Hierdoor kreeg de voorzitter van het Internationaal Voorbereidingscomité, de Indonesiër
Agusdin Aminuddin, niet de gelegenheid zijn inleidingsrede te houden, waarna de vergadering
opnieuw werd verdaagd. De casus belli is thans het al of niet acceptabel zijn van het Internationaal
Voorbereidingscomité als mandaten-commissie (commissie voor de geloofsbrieven). De Chinese
afgevaardigden trachten het Internationaal Voorbereidingscomité, waarin Indonesië, Japan, de
Philippijnen, Egypte en de Chinese volksrepubliek zitting hebben, te belasten met het onderzoek der
geloofsbrieven. De critiek hierop komt in belangrijke mate ook voort uit de omstandigheid dat
Indonesië, dat door Aminuddin en door Gultom is vertegenwoordigd, hierdoor 2 van de 6 stemmen
zou krijgen.

Het communistische Harian Rakjat sprak als zijn oordeel over deze moeilijkheden uit, dat de
Philippijnse, Indiase en Pakistaanse afgevaardigden zich onbehoorlijk gedragen.

Kenmerk: Hagenaar 348.
©BuZa, archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1956
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/20173


