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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 29 jan. 1956

Hedenochtend heb ik vergezeld van Kwantes de in Bahasa opgestelde antwoordnota bij de minister-
president in ontvangst genomen.

Nadat de minister te mijnen gerieve de hoofdinhoud had vertaald voegde hij daaraan
mondeling toe dat de Indonesische regering 'graag zo spoedig mogelijk antwoord zou ontvangen, op
zijn laatst donderdagochtend'. Dit werd gemotiveerd omdat de ministeriële delegatie reeds zolang
van huis was en men die niet te lang kon laten wachten.

Het lag uiteraard niet op mijn weg om een mening te geven over dit stuk en ik heb mij er toe
bepaald om nog te informeren of, naar aanleiding van het gestelde over de uitlating van de minister
van Voorlichting inzake agendapunt vier, kon worden aangenomen dat de delegatie vrijheid had om
desgewenst over dit agendapunt verdere besprekingen te houden. De minister toonde zich ongeneigd
tot enige verdere toelichting en verwees in vage termen naar de delegatie.

Uit een terloopse uitlating bleek mij dat het wegtrekken van het Nederlandse secretariaat uit
Genève slecht was opgenomen.

Na terugkeer verneem ik dat hedenochtend vroeg uit Nederland aan de Indonesische PTT
was verzocht een spoedverbinding met het Hoge Commissariaat te bewerkstelligen. Van PTT-zijde
schijnt te zijn verzuimd hieraan tijdig gevolg te geven, zodat hedenochtend geen verbinding tot stand
kwam. In afwachting van de ontvangst van uw te verwachten berichten moge ik mij ervan
onthouden enig oordeel te geven over de aan de inhoud van de Indonesische nota te verbinden
consequenties.

Meg weglating van de beleefdheidsformule luidt het Indonesische antwoord als volgt:
1. De Indonesische regering wenst na bestudering van de genoemde (Nederlandse) nota uiting te
geven aan haar verwondering over de inhoud van die nota, in het bijzonder ten aanzien van de
weergave van het verloop der onderhandelingen welke in de nota wordt gegeven. De Indonesische
regering geeft met leedwezen uiting aan haar opvatting dat genoemde weergave moeilijk in
overeenstemming is te brengen met de werkelijkheid.
2. De Indonesische regering wenst vooraf eveneens te verklaren dat verschillende vragen in de nota
van het Hoge Commissariaat van het koninkrijk der Nederlanden niet als relevant kunnen worden
beschouwd. Desalniettemin is de Indonesische regering toch bereid verduidelijkingen te geven ten
aanzien van verschillende kwesties welke door de Nederlandse regering naar voren zijn gebracht en
welke mogelijk misverstand zouden doen rijzen indien zij niet zouden worden beantwoord.
3. De beide delegaties hebben na uitvoerige bespreking van de voornaamste onderwerpen van de
onderhandelingsagenda een eindphase in de besprekingen bereikt betreffende de eerste, tweede en
derde punten van de genoemde onderhandelingsagenda. Tussen de beide delegaties werd
overeenstemming bereikt ten aanzien van het ontwerp-protokol ter opheffing van de Finec.
Eveneens werd overeenstemming bereikt inzake het ontwerp-protokol tot opheffing van de Unie
met dien verstande dat voor wat betreft het artikel inzake de geschillenregeling door de Indonesische
delegatie een ontwerp is voorgesteld waaromtrent door de Nederlandse delegatie nog de instemming
zou worden verzocht van de Nederlandse regering. Evenzo werd overeenstemming bereikt met
betrekking tot de substantie van punt 7 van de briefwisseling welke behoort bij het protokol tot
opheffing van de Unie, ten aanzien van welke kwestie de Nederlandse delegatie de formulering van
genoemde substantie nog wenst te overwegen. Wat het geschil over Irian Barat betreft is door de
Indonesische delegatie een formulering voorgesteld. De voorzitter van de Nederlandse delegatie

Kenmerk: Van Bylandt 1159.
©BuZa, archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1956
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19879



heeft uit naam van zijn delegatie verklaard deze niet a priori te verwerpen, met de belofte de
genoemde formulering te zullen voorleggen aan de Nederlandse regering teneinde haar instemming
te verkrijgen.

De Indonesische delegatie heeft duidelijk gemaakt dat de formulering van verschillende
onderwerpen die naar de mening van de Nederlandse delegatie nog de instemming behoeven van
haar regering, moeten worden beschouwd als de laatste voorstellen van Indonesische zijde om
volledige overeenstemming te verkrijgen in de Indonesisch-Nederlandse onderhandelingen, zoals
ook door de Nederlandse delegatie is begrepen
4. De gezamenlijke verklaring welke door de beide delegaties is uitgegeven op 7 januari 1956 had ten
doel om de hierboven gegeven weergave der situatie vast te leggen. Uit genoemde verklaring blijkt
eveneens duidelijk dat beide partijen het erover eens waren dat de besprekingen slechts voor enkele
dagen zouden worden geschorst, en dat, door de Indonesische delegatie werd gehoopt dat wanneer
de beide delegaties weer zouden bijeenkomen de Nederlandse delegatie haar definitieve antwoord
zou geven op de sub 3 genoemde Indonesische voorstellen. Uit de hierboven gegeven uiteenzetting
blijkt duidelijk dat de besprekingen op 7 januari 1956 de eindphase hadden bereikt zodat indien de
Nederlandse regering zou kunnen instemmen met de Indonesische voorstellen zoals genoemd sub 3,
gezegd kan worden dat het ogenblik is gekomen om de resultaten der besprekingen te ondertekenen.
In verband hiermede kan de Indonesische regering het verlangen niet weerhouden om hiermede
uiting te geven aan haar verwondering over de verklaring van de Nederlandse regering zoals deze is
vermeld sub 2 van de nota van het Nederlandse Hoge Commissariaat, welke bedoelt het heropenen
van de besprekingen te doen afhangen van het antwoord op de noodzakelijk geachte ophelderingen.
5. De Indonesische regering kan niet inzien dat er redenen zijn voor de Nederlandse regering om te
twijfelen aan het streven verbetering te bereiken in de betrekkingen tussen de beide landen, wanneer
de besprekingen worden heropend om de resultaten vast te leggen. De verbetering van de
betrekkingen tussen de beide landen zal stellig bereikt worden en kan slechts bereikt worden wanneer
deze besprekingen tot overeenstemming leiden. In dit verband kan de Indonesische regering ter
beantwoording van punt 7 van de nota van het Hoge Commissariaat mededelen dat de Indonesische
regering opdracht heeft gegeven aan de procureur-generaal om het onderzoek van de bedoelde
Nederlandse arrestanten te versnellen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de invrijheidstelling van
vier hunner, aangezien het duidelijk was dat het bewijsmateriaal onvoldoende krachtig was om hen
voor de rechtbank te brengen en omdat het niet langer verantwoord was hun gevangenhouding
voort te zetten. Afgezien daarvan is het geven van toestemming aan mr. Van Empel om op te treden
als raadsman van de twee bedoelde Nederlandse arrestanten, gelijk bij herhaling door de
Indonesische minister-president is duidelijk gemaakt aan het Nederlandse Hoge Commissariaat, een
aangelegenheid welke valt binnen de bevoegdheid van de betrokken rechtbank.
6. De uitspraak van de Indonesische minister van Voorlichting inzake de bespreking van punt 4 van
de agenda, zoals is vermeld in punt 5 van de nota van het Nederlandse hoge commissariaat, moet
worden uitgelegd in deze zin dat volgens zijn opvatting de kwestie der Nederlandse arrestanten het
best geen agendapunt kan zijn van onderhandelingen op delegatieniveau maar het best tot onderwerp
wordt gemaakt van rechtstreekse besprekingen tussen de beide regeringen.
7. Wat het onderwerp Irian Barat aangaat, hetwelk naar voren is gebracht in punt 8 van de nota van
het Hoge Commissariaat wenst de Indonesische regering hier te herhalen dat dit onderwerp een
uiterst belangrijk punt zal blijven in de betrekkingen tussen beide landen hoe ook de resultaten van
deze besprekingen mogen zijn. Tijdens de genoemde besprekingen is reeds duidelijk geworden dat
beide partijen elk hun standpunt handhaven ten aanzien van de souvereiniteit over Irian Barat zodat
de beide delegaties geen overeenstemming bereikten betreffende de afdoening van punt 3 van de
agenda, ofschoon de besprekingen betreffende alle problemen welke met deze aangelegenheid
verband houden toch reeds lange tijd kostten.



Dat de kwestie der souvereiniteit  tijdens de genoemde besprekingen aan de orde is geweest
kan niet worden geloochend. Op grond van de genoemde feiten wenst de Indonesische regering
uiting te geven aan haar teleurstelling dat de beide delegaties tijdens de onderhandelingen geen
overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot de souvereiniteit over Irian Barat.
8. Voorts wil de Indonesische regering niet nalaten haar verwondering te doen blijken over het feit
dat de Nederlandse regering het nodig acht om tijdens de onderhandelingen ophelderingen van de
Indonesische regering te krijgen zoals die welke worden genoemd sub 9 van de nota van het
Nederlandse Hoge Commissariaat, aangezien die onderwerpen niet als relevant kunnen worden
beschouwd en indien zij aan de orde worden gesteld, is dit strijdig met het gebruik van de
wederzijdse eerbiediging der binnenlandse aangelegenheden.
9. In verband hiermede is de Indonesische regering van mening dat er geen enkele aanleiding is om
a. de heropening uit te stellen of de termijn van onderhandelingen te verlengen (memperpandjang
waktu perundingan) en
b. de verdere beslissingen over de thans in gang zijnde onderhandelingen over te laten aan de
komende kabinetten zoals wordt gesuggereerd in de slotzin van punt 9 van de Nederlandse nota.

Tenslotte, zonder iets af te doen aan hetgeen door de voorzitter van de Indonesische
delegatie is voorgesteld aan de voorzitter van de Nederlandse delegatie, nl. om de tijdelijk geschorste
onderhandelingen zo spoedig mogelijk te heropenen op basis van de resultaten welke op 7 januari
1956 werden bereikt, dringt de Indonesische regering er bij de Nederlandse regering op aan om zo
spoedig mogelijk (ten spoedigste) haar gevoelen te doen blijken met betrekking tot de vaststelling van
de datum waarop de onderhandelingen kunnen worden heropend welke tijdelijk werden geschorst.


