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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan tijd. zaakgelastigde te Djakarta (Hagenaar), 28 mei 1956

N.a.v. uw telegrammen nrs. 291, 292 en 298 inzake gesprek met Rum wil ik gaarne in aansluiting op
149 het volgende aantekenen.

Gedragslijn als aangegeven in laatstgenoemd telegram welke overeenstemt met tweede
voorstel vervat in uw 291 ware voorshands te handhaven. Na verkregen reactie van Subandrio kan
nader worden overwogen of Rum's suggesties voor verder initiatief wenselijk c.q. realiseerbaar zijn.
Rum's nadrukkelijke verklaring, dat normale vriendschappelijke betrekkingen afhankelijk zijn van
oplossing Nieuw-Guineageschil, Sukarno's uitlating voor persvereniging in Verenigde Staten in
gelijke zin, Suwito's opmerking d.d. 24 mei 'men kan (daarbij) niet spreken van een oorlogstoestand
en ook niet van een normale verhouding' en zijn toevoeging 'dit zal door blijven (gaan) zolang wij het
nodig achten in overeenstemming met het belang van onze strijd bij de voltooiing van onze nationale
aspiraties' laten overigens weinig ruimte om te rekenen op vestiging van werkelijk normale
betrekkingen op korte termijn.

Rum's spelen op de aantrekkingskracht welke voor Nederland naar hij veronderstellen mag
nog steeds uitgaat van de mogelijkheden, welke toenadering tot c.q. contact met gematigde
elementen zouden kunnen bieden, krijgt langzamerhand paradoxaal karakter. Door hemzelf getekend
beeld van zwakke positie der gematigden wekt de indruk, dat al hetgeen zou worden gedaan om aan
Indonesische aspiraties tegemoet te komen in feite ten gunste zou werken van het streven der
agitatoren in wier kielzog de gematigden wel moeten meevaren om niet geheel te worden
uitgeschakeld. Gematigden en agitatoren hebben bovendien hetzelfde einddoel, niet alleen op het
punt van de status van Nederlands Nieuw-Guinea doch ook op economisch terrein. Gelijk Rum zelf
heeft gezegd verschilt men, althans wat Nieuw-Guinea betreft, slechts in opvatting over toe te passen
methode, waarbij ook alweer de overweging van het Indonesische belang (vrees voor schadelijke
gevolgen van rigoureuze aantasting der Nederlandse economische belangen) en niet
vriendschappelijke belangen tegenover Nederland bij de bepaling van de houding der gematigden zal
overheersen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat het Nederlandse beleid moet zijn ingesteld
op de harde politiek welke momenteel door de radicale elementen in Indonesië schijnt te worden
geprefereerd, en dat men zich niet mag vleien met de hoop, dat alles uiteindelijk misschien nog wel
zal meevallen.

Het voorgaande sluit overigens niet uit, dat uwerzijds gevolg ware te geven aan Rum's
suggestie zoveel mogelijk contact te onderhouden met politieke leiders en kabinetsministers. De
labiele politieke situatie in Indonesië en de bestaande onderlinge geschillen laten de mogelijkheid
open, dat op die wijze waardevolle inlichtingen worden verkregen omtrent de binnenlandse politieke
situatie in Indonesië en dat incidenteel voor Nederlandse belangen iets kan worden bereikt.

Kenmerk: Celer 160.
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