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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 14 maart 1956

Bij mijn afscheidsbezoek begon Anak Agung te zeggen dat het antwoord op de met Sudarsono
besproken modus was vertraagd door Dulles' bezoek en dat wij er nu over konden spreken.

Anak Agung herhaalde Indonesisch voorstel wederzijds in overgangsfase te spreken van
diplomatieke vertegenwoordigingen. Ik sprak conform Uw 851.

Resultaat was afwijzing van onze gedachten modus. Wij kwamen toen tot de conclusie dat
dan maar voorlopig de zaken zoveel mogelijk mondeling moesten worden afgedaan met aide-
mémoires. Hoewel U dit in Uw 851 niet met zoveel woorden heeft doen blijken neem ik op
grond van laatste alinea daarvan aan dat U met deze noodoplossing, welke ook werd aangeduid in
mijn 1399, kan instemmen.

Ik heb er Anak Agung wel op gewezen dat dit teleurstellend was en zeker niet alle
moeilijkheden zou oplossen.

Ik heb daarna aan de hand van enige recente voorbeelden een ernstig beroep op hem
gedaan ertoe mede te werken dat men primo op zijn ministerie de zaken niet overdrijft
(voorbeeld: bezwaar werd gemaakt het reisschema van mevrouw Van Anrooy te accepteren
omdat daarin vermeld was bezoeken aan Hoge Commissariaat en commissariaten!) en secundo
dat men bij de douane of de post geen gekheden gaat uithalen met aan ons en onze ambtenaren
geadresseerde stukken en goederen. Wij ondervinden n.l. reeds inklaringsmoeilijkheden.

Anak Agung gaf mij de verzekering hier te willen medewerken. Ik sprak hierover ook nog
met chef protocol.

Anak Agung wees verder op de wenselijkheid spoedig weer normaal contact met
ambassadeurs te herstellen. Ik moest niet verwachten dat een nieuwe regering minder ver zou
gaan dan kabinet Harahap. Hij wees b.v. op punt uit ontwerpprogramma van Ali Sastro om álle
RTC-overeenkomsten op de helling te zetten.

Dit betekent pensioenen. Ik gaf hierop slechts als reactie dat ik hoopte dat de nieuwe
regering verstandiger zou zijn dan het overgangsrecht aan te tasten en noemde de toescheiding
van de burgers.

Ik mag mij voorbehouden mondeling op quarto van Uw 851 terug te komen.
Eigenaardig is nog dat Anak Agung mij verzekerde dat ongeveer een week geleden Kwee

Djie Hoo een telegram had gestuurd waarin zou zijn medegedeeld dat de Nederlandse regering
akkoord zou gaan met een 'diplomatieke  vertegenwoordiging' over en weer maar met een
restrictie voor de HC persoonlijk. Ik zeide Anak Agung dat dit allerminst klopte met mijn
berichten.

Kenmerk: Van Bylandt 1399.
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