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Tijd. zaakgelastigde te Djakarta (Hagenaar) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 5 mei 1956

Referte mijn telegram 224.
Hedenmorgen 5 mei heb ik aanstonds een bezoek aangevraagd bij minister Ruslan

Abdulgani of bij secretaris-generaal Subandrio voor geval minister verhinderd mocht zijn. Men
liet mij daarop weten dat secretaris-generaal uitstedig was doch dat ik later op de ochtend bericht
zou krijgen of minister mij kon ontvangen. Eerst om twee uur des namiddags gewerd mij de
telefonische mededeling namens Luar Negeri dat minister zeer druk bezet was en mij maandag
zou laten weten wanneer hij mij kon ontvangen. Deze demarche op lager niveau te ondernemen
achtte ik geen zin te hebben.

Gezien deze situatie en mede gezien het feit dat het mij raadzaam voorkwam aan de
Indonesische regering conform Uw 122 zo spoedig mogelijk oogmerk en strekking van het
besluit van de Nederlandse regering nogmaals duidelijk te maken heb ik gemeend er goed aan te
doen hedenmiddag bij minister thuis een aide-mémoire te doen bezorgen waarvan de inhoud als
volgt luidt:
'1. Kennis werd genomen van de reactie van de woordvoerder van het ministerie van
Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, zoals in de pers weergegeven, naar aanleiding
van de mondelinge mededeling namens de Nederlandse regering aan de regering van de
Republiek Indonesië inzake de naamsverandering van het Hoge Commissariaat in "ambassade"
en van de commissariaten in "consulaten";
2. De vraag is gerezen welke de oorzaak van deze reactie mag zijn. Immers heeft niet meer, maar
ook niet minder, voor ogen gestaan dan een handelen in de geest van de in de nota's van 14
februari en 19 maart jl. tot uitdrukking gebrachte wens van de Indonesische regering waarbij werd
voorgesteld tot uitwisseling van ambassadeurs over te gaan. Daar inmiddels de Indonesische
regering te kennen had gegeven, o. m. in haar "circular note" van 29 februari 1956, de benaming
"Hoge Commissariaat" niet langer te kunnen aanvaarden, mocht van Nederlandse zijde worden
aangenomen dat een wijziging van deze benaming in "ambassade" een gunstig onthaal zou
vinden;
3. De verklaring van de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië op 30 april
jl., waarin werd gezegd dat in dit verband het woord aan Nederland was versterkte de
verwachting dat de te ondernemen wijziging gunstig zou worden ontvangen;
4. De bedoeling van de terzake gedane mededeling is bepaald niet geweest de bestaande
moeilijkheden te vergroten. Veeleer is het tegendeel het geval;
5. Het is dan ook een oprechte teleurstelling dat de mededeling waarvan verwacht werd dat zij
zou bijdragen tot het normaliseren van de betrekkingen, hetgeen zowel door Indonesië als door
Nederland wordt gewenst, blijkens de verklaring van de woordvoerder niet werd ontvangen in de
geest waarin deze mededeling werd gedaan;
6. Ten aanzien van de verklaring van Indonesische zijde dat geen voorbesprekingen hebben
plaatsgevonden, moge worden opgemerkt dat de Indonesische regering zonder voorafgaande
kennisgeving bij rondschrijven van 29 februari 1956 aan het Corps Diplomatique te Djakarta,
waaronder graaf Van Bylandt, ter kennis bracht "that the diplomatic relations between the
Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia are no longer maintained by high
commissioners" terwijl de zaakgelastigde van de Republiek Indonesia te 's-Gravenhage aan het
ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden zonder vooroverleg deed
weten dat het Hoge Commissariaat van de Republiek Indonesia te 's-Gravenhage was omgezet in
een "diplomatieke vertegenwoordiging".
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Uit het hierboven gestelde moge evenwel blijken dat de Nederlandse mededeling omtrent
de omzetting van het Hoge Commissariaat in een ambassade geenszins buiten voorkennis van de
Indonesische regering kan hebben plaatsgevonden aangezien het hier juist betrof een ingaan op
een door de Indonesische regering bij meer dan een gelegenheid gedaan aanbod.
7. Aan het bovenstaande moge nog worden toegevoegd dat door het ministerie van Buitenlandse
Zaken te 's-Gravenhage aan de heer Kwee Djie Hoo eveneens de naamsverandering is
medegedeeld waarbij de hoop werd uitgesproken dat de heer Kwee Djie Hoo na zijn terugkeer in
Nederland als tijdelijk zaakgelastigde van een ambassade zou kunnen worden begroet.'

Dit aide-mémoire liet ik vergezeld van een persoonlijk schrijven van de volgende inhoud met
weglating van aanhef en slotcomplimenten:

'Aangezien, naar het voorkomt, enig misverstand is gerezen over de mededeling die ik op
3 mei jl. mocht doen aan de wnd. secretaris-generaal van Haar ministerie over de
naamsverandering van het voormalige Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden
en de commissariaten in Indonesië in ambassade der Nederlanden en consulaten-generaal c.q.
consulaten, had ik gaarne Uwer Excellentie of haar secretaris-generaal een nadere toelichting
gegeven.

Daar zulks op korte termijn wegens haar ongetwijfeld drukke ambtsbezigheden en de
afwezigheid van de heer Subandrio niet mogelijk bleek, veroorloof ik mij Uwer Excellentie
hiernevens een aide-mémoire aan te bieden, waarin deze toelichting is vervat. Ik meen mij zulks
te mogen veroorloven daar het voortkomt uit het verlangen bij te dragen tot de zo gewenste
verbetering in de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland.'

Inmiddels ontving ik bevestiging van het standpunt dat de Indonesische regering thans blijkbaar
inneemt. De Man bracht nl. hedenmorgen een beleefdheidsbezoek aan woordvoerder Luar
Negeri, Suwito Kusumowidagdo, waartoe reeds enkele dagen geleden afspraak was gemaakt.
Suwito had laten weten dat hij De Man wilde ontvangen als oude kennis doch niet als lid van de
ambassade.
In de loop van het gesprek kwam de reactie van Suwito van 4 dezer ter sprake op mijn
mededeling inzake de instelling van een ambassade. De Man antwoordde dat deze reactie ons
allen, en ook Den Haag, had verbaasd, omdat wij werkelijk hadden gemeend dat wij tegemoet
kwamen aan een Indonesische wens op dit punt. Wij hadden reden om dit te denken gezien de
inhoud van de nota's die wij hadden ontvangen en gezien de uitlating van de minister op 30 april:
'Het woord is aan Nederland'.

Suwito zette uiteen dat de tegenwoordige regering niet uitging van hetzelfde standpunt als
de vorige. Deze had immers slechts het Uniestatuut opgeheven maar de huidige regering was
verder gegaan en had teruggegrepen tot de proclamatie van de onafhankelijkheid. De gevolgen
daarvan werden bestudeerd door de commissie Wibisono. De juridisch-politieke sectie van deze
commissie zou zich o.a. hebben uit te spreken over de diplomatieke betrekkingen.

De Man zeide dat men dan toch in elk geval had verzuimd de Nederlandse regering te
laten weten dat de nota's waarop men zich onzerzijds had gebaseerd niet langer van kracht waren
en dat er op dit punt dus geen continuïteit bleek te zijn in het Indonesische beleid. Men kon het
de Nederlandse regering onder deze omstandigheden niet kwalijk nemen dat zij dacht te handelen
in overeenstemming met de wens van de Indonesische regering.

Suwito merkte nog op dat men aan Indonesische zijde ook was geïrriteerd door het feit
dat wij hadden medegedeeld onmiddellijk effect te geven aan de naamsverandering. De
Indonesiërs hadden gedacht dat ik daar toch eerst eens over zou zijn komen praten. In
voorgaande aide-mémoire is ook op deze critiek van repliek gediend. Uit deze mededeling van
Suwito blijkt dat de Indonesische regering zich reeds heeft vereenzelvigd met de opvatting van de
commissie Wibisono en president Sukarno. Steeds duidelijker wordt dat de positie van de



Masjumileden in het kabinet veel minder sterk is dan werd verwacht, terwijl eveneens blijkt dat de
stem van Sukarno steeds luider doorklinkt uit de monden van Ali en Ruslan Abdulgani.


