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Wnd. hoge commissaris te Djakarta (Schürmann) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Peters),
19 aug. 1951
Mede voor Drees en Stikker.
Ter uitvoering van de opdracht vervat in Uw 105 (waaromtrent ik mij de opmerking moge
veroorloven, dat zij mij uit het hart gegrepen was) had ik hedenavond een onderhoud met
Subardjo bij hem thuis: ik kreeg de indruk dat hetgeen ik te zeggen had hem niet verbaasde en hij
wel verwacht had dat mijn demarche betrekking zou hebben op de consequenties van de rede van
de President. Hij begon met te verklaren dat ook hij de rede van Sukarno zeer betreurde; uit
hetgeen hij nog onlangs te Bangkok aan de pers had gezegd bleek wel duidelijk dat hij geheel
andere opvatting huldigde dan Sukarno, zo zeide hij. Hij vroeg mij te bedenken dat de President
een constitutioneel Staatshoofd was en derhalve geen rechtstreekse invloed kon uitoefenen op de
buitenlandse politiek van het land; diens rede was speciaal voor intern gebruik bestemd geweest.
Ik merkte hier tegenover op dat kenmerk van positie van constitutioneel Staatshoofd juist was, dat
de Ministers voor diens publieke uitlatingen verantwoordelijkheid droegen, alsmede dat de
President toch ook geweten had dat zijn rede in de wereldpers zou worden gepubliceerd. Subardjo
zeide daarop dat inderdaad de rede van de President Subardjo's contra-seign had behoren te
hebben, doch dat Sukarno zich daaraan had onttrokken en hij (Subardjo) ten gevolge van zijn
reizen naar Rangoon en Bangkok niet de gelegenheid had gehad er op toe te zien dat de rede hem
tevoren werd voorgelegd. Indien de Nederlandse Regering bij haar standpunt bleef zou
consequentie zijn dat het Indonesische Kabinet zou moeten aftreden daar er geen andere weg was
om de President te desavoueren. Hij achtte zulks niet in het belang van het land en verzocht mij
de Nederlandse Regering te vragen 'het maar ervoor te willen houden dat de soep niet zo heet
gegeten zou worden als zij door Sukarno gekookt'. Ik antwoordde hierop dat ik niet eraan
twijfelde dat de Nederlandse Regering ook wel wist dat de opvatting van de President niet door
Subardjo persoonlijk werd gedeeld en dat de rede Subardjo zeer ongelegen was gekomen. Wat de
Nederlandse Regering echter wenste te weten, was het standpunt van de Indonesische Regering.
Ik verwachtte daarom dat zij geen genoegen zou nemen met deze persoonlijke uitspraak van
Subardjo tenzij hij mij kon verklaren dat hij namens de ganse Regering sprak. Ik vroeg daarom
Minister of hij mitsdien de voorkeur eraan zou geven de zaak eerst in het Kabinet te bespreken.
(Ik deed dit om de ernst van de zaak te doen uitkomen en omdat ik voelde dat Subardjo zich met
een vriendelijke kletspraatje er van af wilde maken). Subardjo antwoordde hierop dat hij de zaak
Maandagochtend in de Kabinetszitting zou bespreken en mij dan onmiddellijk daarna bescheid
zou geven. Subardjo eindigde met te zeggen dat het toch wel erg jammer zou zijn als de reis van
Supomo die zoveel belovend had geleken nu toch op niets zou uitlopen, waarop ik opmerkte dat
ik Supomo juist tegen hetgeen nu had plaats gehad had gewaarschuwd. Subardjo zeide hierop 'ja,
Supomo heeft mij dat nog voor zijn vertrek doorgegeven, maar het heeft niet mogen baten'.
Maandag hoop ik U nader te berichten.

Kenmerk: Schürmann 171.
© NA, archief Minkol., codetel. 19513
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/17503

