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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 4 feb. 1956

Rmt. 1185 en 1186.
Sudarsono bezocht hedenmiddag 18.30 uur Hagenaar thuis en overhandigde hem een nota

onder mededeling dat de inhoud een bevestiging was van mijn gesprekken met Sudarsono op
donderdagavond 2 februari waaraan hij toevoegde dat dit antwoord eerst nu gereed was gekomen. Bij
lezing bleek dat het inderdaad een zg. antwoord is op de Nederlandse nota van 2 februari en in feite
een uitvoerige bevestiging van de boodschap van Harahap door Sudarsono aan mij overgebracht.

De tekst der nota luidt in vertaling als volgt:
'1. De regering van de Republiek Indonesia betuigt haar dank voor de antwoordnota van de
Nederlandse regering no. 915, gedateerd 2 februari 1956, welke o.m. verklaart dat sedert het jaar
1952 reeds verscheidene malen is gepoogd om de betrekkingen tussen de beide landen op een meer
bevredigende basis te vestigen. Deze pogingen zijn echter steeds mislukt.
2. De Indonesische regering wenst er aan te herinneren dat sedert 1946 is geprobeerd om
grondslagen te vinden welke gezonder en bevredigender zijn en inderdaad zijn er vele
onderhandelingen nodig om de betrekkingen tussen deze beide landen gezond te maken zoals
duidelijk werd met de onderhandelingen op de Hoge Veluwe, te Djakarta, Linggadjati, Renville, etc.
en zeer waarschijnlijk zullen er in de toekomst nog andere noodzakelijk zijn.
3. Zoals reeds mondeling aan de hoge commissaris is verklaard heeft dit keer de Nederlandse
regering geïntervenieerd in de stand der onderhandelingen namelijk door rechtstreeks contact op te
nemen met de Indonesische regering met betrekking tot de conferentieonderwerpen, hetgeen in
wezen het uitschakelen betekent van de beide delegaties in een onderhandelingsstadium. Dit is een
gebeurtenis welke afwijkt van hetgeen internationaal gebruikelijk is. Bij de bestudering van de eerste
Nederlandse nota worden het karakter en het doel van deze interventie reeds duidelijk, doch
teneinde het toenemen der moeilijkheden te verhinderen en indachtig het aantal resultaten der
besprekingen tot aan 7 januari 1956 heeft de Indonesische regering het besluit genomen om
eveneens rechtstreeks antwoord te geven met de hoop dat tegelijkertijd beide partijen kunnen
besluiten ten spoedigste instructies te geven aan de beide delegaties om weer bijeen te komen.
4. Uit de antwoordnota van de Nederlandse regering blijkt dat de Nederlandse regering de
gelegenheid heeft aangegrepen om de indruk te wekken en te versterken als zou er nog maar weinig
zijn waarover de beide delegaties het eens werden en alsof er nog veel zou zijn dat moet worden
bereikt of moet worden besproken voordat de eindphase is bereikt, ja zelfs is het nu duidelijk dat
door de Nederlandse regering iets nieuws wordt geïntroduceerd, namelijk de idee dat niet slechts
verschil van opvatting bestaat ten aanzien van de hoeveelheid der bereikte resultaten doch mede ten
aanzien van het karakter daarvan. De Indonesische regering kan haar verbazing niet onderdrukken
over het feit dat eerst in dit stadium en nadat de delegaties meer dan een maand te Genève bijeen zijn
geweest en nadat de beide delegaties bijna vier weken hebben gepauseerd, dit punt naar voren wordt
gebracht en wel in quinto van de genoemde antwoordnota. Het karakter der besprekingen in die zin
dat het bereiken van resultaat op alle punten voorwaarde zou zijn voor aanvaarding van elk
onderdeel der agenda is in strijd met het feit dat de beide delegaties de oplossing steunen om twee
protocollen te maken, één betreffende de opheffing van de Unie en één betreffende de
vervallenverklaring van de Finec.
5. Intussen is de Indonesische regering van oordeel - en zij verwijst hierbij naar haar nota van 29
januari 1956 sub 3 waarmee duidelijk en niet voor loochening vatbaar wordt bewezen dat de
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onderhandelingen reeds het eindstadium bereikten - dat onder deze omstandigheden het best aan de
wederzijdse delegaties kan worden overgelaten opheldering te geven aan hun resp. regeringen
teneinde het ontstaan van nieuwe misverstanden te voorkomen.
6. Uit hetgeen is uiteengezet in de punten 4 en 5 hierboven blijkt dat hoe verder de interventie inzake
deze onderhandelingen zich uitstrekt het des te duidelijker wordt dat nieuwe kwesties zullen
opkomen die stellig het werk van de beide delegaties niet zullen vergemakkelijken, terwijl zij het
resultaat der onderhandelingen niet zal kunnen vermeerderen, hoeveel nota's er ook tussen de beide
regeringen mogen worden gewisseld.
7. In verband met hetgeen is uiteengezet sub 4, 5 en 6 wil de Indonesische regering geen verdere
opheldering geven betreffende hetgeen naar voren is gebracht sub sexto en septimo van de
Nederlandse antwoordnota. Nogmaals wil de Indonesische regering verklaren dat met inachtneming
van de tijdsfactor de resultaten en bovenal het bestaan van ontwerp-protocollen de
onderhandelingen reeds bijna hun afsluiting hebben bereikt, hoewel de Indonesische regering niet
van de beide delegaties verlangt om, wanneer zij weer bijeenkomen, slechts de woorden 'ja' of 'neen'
uit te spreken om vervolgens te paraferen of te verwerpen.
8. Om deze reden is de Indonesische regering van mening dat beide delegaties het best de
besprekingen zo snel mogelijk heropenen zonder interventie der wederzijdse regeringen met
vermijding van rechtstreeks contact tussen de beide regeringen voor wat betreft onderwerpen die bij
de onderhandelingen worden besproken. Om genoemde reden hoopt de Indonesische regering dat
de Nederlandse regering met het oog op de versnelling der onderhandelingen bereid zal zijn haar
delegatie te instrueren om spoedig terug te keren naar Genève en opnieuw de Indonesische delegatie
te ontmoeten die haar daar reeds lang wacht.

Tenslotte geeft de Indonesische regering hiermede kennis aan de Nederlandse regering dat de
Indonesische regering heeft besloten volmacht te geven aan haar delegatie om naar bevind van zaken
te handelen zoals reeds mondeling is medegedeeld aan het Nederlandse Hoge Commissariaat op 2
februari 1956. De Indonesische regering hoopt ten zeerste dat de Nederlandse delegatie in staat zal
zijn om de Indonesische delegatie weer te Genève te ontmoeten op zijn laatst op zaterdag 4 februari
1956 welke hoop eveneens reeds mondeling is overgebracht aan het Nederlandse Hoge
Commissariaat op dezelfde datum 2 februari.'

In het gesprek dat volgde herhaalde Sudarsono dat hij het zou betreuren indien de
besprekingen eindigden zonder een enkel resultaat op te leveren dat het niet zo erg zou zijn indien
men zonder meer naar het uitgangspunt kon terugkeren, maar dat hij vreesde dat de gevolgen van
een complete mislukking dit punt in slechte zin zouden passeren.


