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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan tijd. zaakgelastigde te Djakarta
(Hagenaar), 20 juni 1956

Referte uw telegram 401.
Wij delen uw mening dat Abdulgani's uitlatingen, welke erop lijken gericht het buitenland te

doen geloven hoe gaarne Indonesië op goede voet zou willen staan met Nederland, primair
propagandistische betekenis hebben. Eerder werd dezerzijds reeds uiteengezet hoe verschillende
factoren bijdragen tot het handhaven van de huidige 'zwevende' toestand. De door u gesignaleerde
verschijnselen doen opnieuw het sterke vermoeden rijzen dat men bewust werkt aan het - op
verschillende manieren - onder druk zetten der Nederlandse Regering, daarbij speculerende op een
mogelijke koerswijziging t.a.v. de door Indonesië als belangrijkste hinderpaal beschouwde Nieuw-
Guineakwestie.

Men poogt daartoe Nederland internationaal te isoleren; tast de stemming in Nederlandse
politieke en andere kringen af en registreert de meningen welke afwijken van die der regering. Bij
gelegenheid van recente gesprekken van een der ambtenaren ten departemente met Kwee Djie Hoo
en Lubis, hoofd politieke afdeling van de Indonesische vertegenwoordiging, kwam zulks duidelijk tot
uiting.

Voorts tracht men via Nederlandse gemeenschap in Indonesië pressie uit te oefenen. Zie
door u onder onze aandacht gebrachte artikel in Suluh Indonesia.

Ernstiger voor wat betreft de eventuele gevolgen zijn Indonesische pogingen om de
Nederlandse ondernemers in Indonesië die na de unieopheffing blijk gaven van een critische
houding t.o.v. het gevoerde Nederlandse beleid ervan te overtuigen dat de positie der Nederlandse
bedrijven ook onder het nieuwe regime zonder bescherming der RTC-overeenkomsten zou zijn
gewaarborgd, mits het Nieuw-Guineaprobleem op de door Indonesië gewenste wijze zou worden
opgelost.

Dat men aan Indonesische zijde in deze richting werkzaam is zou wellicht mogen worden
afgeleid uit een, overigens door onvoorziene afwezigheid van de eregast niet verwerkelijkt, plan om
Mr. Yamin in contact te brengen met enkele leidende figuren uit Nederlandse, in Indonesië
belanghebbende, ondernemerskringen. In dezelfde richting zou het d.d. 16 dezer gepubliceerde
Telegraafbericht wijzen dat de heren Rijkens en Van Konijnenburg vertrouwelijk contact zouden
hebben met vooraanstaande Indonesische zakenlieden, hetgeen door eerstgenoemde inmiddels
tegenover ons is ontkend. Voor signalering van eventueel nog optredende gelijksoortige
verschijnselen verzoeken wij - zij het ten overvloede - uw bijzondere aandacht.

Uw mening wordt gedeeld dat in dit stadium het voorkeur verdient geen schriftelijke
voorstellen inzake de benaming der Nederlandse ambassade te doen. Men kent aan Indonesische
zijde zeker na uw gesprek met Subandrio het Nederlands standpunt terzake geheel, doch houdt ons -
opzettelijk en/of uit onvermogen om tijdens de afwezigheid van Sukarno en Abdulgani tot
beslissingen te komen - op afstand. Verdere Nederlandse pogingen om op dit ogenblik impasse te
doorbreken zouden in de eerste plaats aan Indonesische zijde worden opgevat als aanwijzing dat
Indonesische tactiek effect heeft en een aanmoediging daarmede voort te gaan.
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