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Plv. hoge commissaris te Djakarta (Hagenaar) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 14 april 1956

Mede voor financiën.
Ten vervolge op mijn 128 deel ik U mede dat het bezoek aan secretaris-generaal

Buitenlandse Zaken uitsluitend handelde over de schuldenkwestie waartoe Subandrio aan de
hand van het 13 dezer overhandigde aide-mémoire het initiatief nam. Subandrio betoogde dat in
kabinetskringen waarbij hij met name noemde Rum, Wibisono en 'ook Ali' de wens levend is om
de schuldenkwestie soepel en redelijk op te lossen waarbij hij liet doorschemeren dat betaling der
schulden daartoe behoorde doch dat, zolang het parlement in zitting was ter behandeling van
regeringsverklaring en wet opheffing Unie, de Indonesische regering zich in een zo moeilijke
positie bevindt dat concrete daden niet mogelijk zijn. Hij vroeg of de Nederlandse regering geen
uitstel kon geven tot het tijdstip dat het parlement op reces gaat i.c. 23 april as. en of de inhoud
van de aide-mémoire van 13 april i.v.m. de genoemde data een ultimatief karakter had.
Mijnerzijds betoogde ik met nadruk dat de Nederlandse regering zich in een uiterst moeilijke
positie bevindt, daar door niet-betaalbaarstelling op 1 april door Indonesië van haar
schuldverplichtingen bij de belanghebbenden binnen en buiten Nederland, de indruk steeds
sterker wordt dat Indonesië in gebreke zal blijven en daarmede de druk op Nederlandse regering
om haar garantie te honoreren evenredig is. Ik voegde hieraan toe dat de Indonesische regering
zich moet realiseren dat het hier niet alleen een interstatelijke schuldverhouding betreft, doch dat
de belangen van duizenden derden over de wereld verspreid in het geding zijn en daarmede de
credietwaardigheid van Indonesië als zodanig. Ik maakte in dit verband van de gelegenheid
gebruik om onofficieel en persoonlijk onder Subandrio's aandacht te brengen dat de hem
bekende pensioenkwestie in Nederland een zeer slechte indruk had gemaakt. Hierop reageerde hij
niet. Op zijn herhaalde vraag of mijn demarche een ultimatief karakter droeg antwoordde ik, dat
zulks m.i. niet het geval was doch sterke aandrang inhield om aan een schuldverplichting op korte
termijn te voldoen. Op een opmerking van Subandrio over de publicatiedatum van 13 april
waarbij zijn gedachten kennelijk uitgingen naar een Nederlandse perscampagne in het buitenland
heb ik opgemerkt, dat uit mijn uiteenzetting hem wel gebleken zou zijn dat wil Nederland, indien
daartoe door het Indonesische in gebreke blijven gedwongen, de gegeven garantie inlossen, de
datum van betaalbaarstelling ook eens gepubliceerd moet worden. Op zijn vraag of publicatie
inderdaad had plaatsgevonden heb ik naar waarheid geantwoord, dat ik dit niet wist noch een
dergelijke aankondiging had gezien. In dit verband is een opmerking van Subandrio de moeite
van het vermelden waard. Hij zeide nl.: 'Indonesië heeft een zekere immuniteit voor buitenlandse
druk'.

Op Subandrio's verzoek verklaarde ik mij bereid zijn mededelingen te Uwer kennis te
brengen doch dat een schriftelijk antwoord op kortst mogelijke termijn op de aide-mémoires
noodzakelijk was en verzocht hem zowel mijn explicatie als het verzoek om een spoedigst en zo
mogelijk positief antwoord aan de minister over te brengen.

Subandrio zegde dit toe en hoopte nog heden antwoord te kunnen geven. Dit antwoord
werd inderdaad enkele uren later aan een mijner medewerkers overhandigd en luidt in vertaling:

'Na de beide aide-mémoires van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 5
april 1956 en 13 april 1956 in beschouwing te hebben genomen en te hebben bestudeerd deelt de
regering van de Republiek Indonesië aan de Nederlandse regering mede het zeer te betreuren te
moeten berichten dat de regering van de Republiek Indonesië nog niet in staat is enigerlei
beslissing te doen geworden terzake het onderwerp dat aan de orde is gesteld in de beide
genoemde aide-mémoires, zolang het ontwerp-wet inzake de opheffing van de Indonesisch-
Nederlandse Unie niet is aanvaard door het parlement van de Republiek Indonesië.'

Kenmerk: Hagenaar 137.
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