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Minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 20 dec. 1952
Referte Uw telegram nr. 377.
Ik ontving 19 dezer Susanto op diens verzoek voor het overbrengen van een urgente
boodschap van zijn Regering. Namens de Indonesische Regering drong hij aan op uitstel voor
verlening van beslissing over de Nederlandse Militaire Missie gedurende maximaal drie maanden
conform de aan U overhandigde nota. Susanto gaf de volgende motieven voor dit verzoek:
A. De interne, onzekere politieke situatie.
B. De hoop, dat agitatie van de pers en de Parlementsleden tegen de Nederlandse Militaire Missie zal
verstommen;
C. Het toenemend besef, dat het voortbestaan der Nederlandse Militaire Missie nuttig en wenselijk is
en dat de Indonesische strijdkrachten nog lang buitenlandse hulp voor de opleiding zullen
behoeven, waarbij men zich realiseert, dat Nederlanders hiervoor eigenlijk meest aangewezen zijn.
Harjono gaf na terugkeer uit Indonesië aan Susanto als zijn stellige mening tekenen, dat de
Nederlandse Militaire Missie de eerste jaren nog niet zou kunnen worden gemist.
Mijnerzijds is geantwoord, dat het Indonesische verzoek vermoedelijk 22 dezer in de
Ministersvergadering ter sprake zal komen, aangezien dit een Kabinetskwestie is.
Blom, die bij het onderhoud aanwezig was, vestigde Susanto's aandacht op de noodzaak van
een spoedige bespreking in verband met de personeelspolitiek ten aanzien van de Nederlandse
Militaire Missie, welke vaststelling beleid voor vrij lange termijn nodig maakt.
Suanto verklaarde, dat de Indonesische Regering voortzetting der uitzendingen ook van
gezinnen op prijs zou stellen op basis, dat de overeenkomst ook na 1953 zal blijven bestaan. Susanto
hoopte, dat de publicatie van het Indonesische verzoek achterwege zou kunnen blijven. Indien dit
onvermijdbaar zou blijken, zou wellicht verklaard kunnen worden, dat de besprekingen in onderling
overleg zijn uitgesteld. Ik zal U na Kabinetsbeslissing terzake spoedigst inlichten. Verzoeke Pereira in
te lichten
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