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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 16 maart 1953

Mede afkomstig van Staf.
Vervolg ons 16 en 18.
1. De Ministerraad besloot heden accoord te gaan met het houden van besprekingen NMM in
Djakarta tussen 20 en 31 Maart aanstaande.
2. Onze delegatie kan naar ons oordeel onder leiding staan van Van Ittersum bijgestaan door
Diemont en Drees en andere desgewenst door U aan te wijzen ambtenaren HC. Als deskundige dus
niet als lid daaraan toe te voegen Lt. Kol. Duitz en eventueel Uwerzijds nodig geoordeelde andere
officieren NMM. Het komt onnodig en dus ongewenst voor dat U zelf aan de besprekingen
deelneemt, terwijl ook HNMM geen deel van de delegatie behoort uit te maken.
3. Aangezien terugkomst personeel alhier uiterst welkom en ingevolge artikel 2 missie-overeenkomst
deze bij niet-verlenging automatisch eindigt op 31 December 1953, kan door de delegatie daarmee
terstond worden ingestemd en overgegaan tot bespreking liquidatievoorzieningen. Aangezien
uiteraard niet op die datum allen tegelijk kunnen vertrekken, zal zo spoedig mogelijk liquidatie
moeten aanvangen en vertrek reeds spoedig mogelijk liquidatie moeten aanvangen en vertrek reeds
spoedig moeten beginnen. Indien nog niet op 31 December voltooid, is dit gevolg van vertraging van
besprekingen op Indonesisch verzoek. Een marge van enkele maanden op kosten van RI zal dus
moeten worden bedongen. Eindafrekeningen zouden na vertrek missie verder met HC kunnen
worden geregeld. HNMM beschikt over hier onlangs besproken verdere gegevens over graduele
inkrimping en beëindiging taken.
4. Indien de Indonesische delegatie verzoekt Marine bijstand voor een jaar te continueren, dient de
delegatie nadere toelichting te verzoeken omtrent de toegedachte taak voor zo korte termijn, de
vraag of deze eenjarige continuering definitief als slotphase is te beschouwen, de inzichten van de RI
omtrent de vorm van de te sluiten overeenkomst, de vraag of de RI-missie uit derde land voor
nadere taken denkt aan te trekken enz. en daarover te rapporteren. Indien de Ministerraad op grond
van die inlichtingen het verzoek in beginsel inwilligbaar oordeelt, zal aan mededeling daarvan
waarschijnlijk de uitnodiging worden verbonden deskundigen naar Nederland te zenden tot het
voeren van verdere technische besprekingen en uitwerking overeenkomst.
5. De Regering is bereid de opleidingen in Nederland onverminderd te doen voortgaan. Hoewel dit
onderwerp niet in de missie-overeenkomst is geregeld, is het te beschouwen als een v.. van militaire
bijstand (vide art. 4 militaire overeenkomst RTC en tijdens besprekingen-Supomo opgemaakte
ontwerpovereenkomst). Hierover bestaan thans geen formele overeenkomsten. Daarom lijkt het
wenselijk te trachten een uitdrukkelijk verzoek tot voortzetting tijdens de besprekingen uit te lokken
en dit met de Nederlandse inwilliging vast te leggen teneinde verrassingen van Indonesische kant op
dit punt in de toekomst uit te sluiten. Susanto's wijze van stellen maakt het wenselijk Indonesië
terzake als de vragende partij te kunnen qualificeren.
6. Een aantal missieleden, dat uit het KNIL afkomstig is of als reservist in Indonesië in de NMM is
opgenomen, zal bij liquidatie afvloeien. De bekende moeilijkheden bij het verkrijgen van
vestigingsvergunning voor ex-militairen maken het wenselijk te trachten ex-missiepersoneel voor
zover zij in Indonesië willen blijven daarvoor te vrijwaren. Anderzijds moet uiteraard worden
vermeden argwaan te wekken door het vestigen van de indruk, dat wij doelbewust vele ex-militairen
willen achterlaten. Hier is moeilijk te beoordelen op welke wijze de belangen van betrokkenen het
best worden gediend. De delegatie plege hierover overleg met HNMM.
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7. Wanneer wij morgen Susanto antwoorden zullen wij tevens gezamenlijk perscommuniqué
bespreken en uitgeven.

Aantekening: Ministers Luns en Staf gaan accoord. Z.


