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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan plv. hoge commissaris te
Djakarta (Hagenaar), 11 april 1956

Uw 96.
Ministerraad heeft zich op 9 dezer terzake nader beraden, waarbij wederom bleek, hoe

moeilijk deze aangelegenheid ligt in het Nederlands politiek bestel, mede wegens de naderende
verkiezingen.

Voorts is thans naar voren gekomen, dat het onjuist zou zijn, indien de Nederlandse regering
vooruit zou lopen op de behandeling van het wetsontwerp te uwent, waarbij theoretisch derhalve
nog de kans van verwerping of amendering bestaat, ook amendering zou immers het beeld nog
kunnen wijzigen.

Besloten is nu, dat, indien het wetsontwerp wordt aangenomen, Nederland met handhaving
van het in het aide-mémoire van 3 maart uiteengezette standpunt, zal berusten in de betiteling van de
wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigingen als ambassades, en van de commissariaten als
consulaten.

U kunt thans reeds aan uw contactpersonen nog eens uiteenzetten, dat deze aangelegenheid
in Nederland om de u bekende constitutionele redenen en om politieke redenen een zeer
voorzichtige behandeling eist en dat de Nederlandse regering het onjuist acht op de aanneming van
het wetsontwerp vooruit te lopen, welke immers het Indonesische besluit tot uittreding uit de Unie
eerst zal sanctioneren.

Als uw persoonlijk inzicht kan daaraan worden toegevoegd, dat u verwacht spoedigst daarna
een instructie te zullen krijgen welke zal leiden tot practische normalisering van de diplomatieke en
consulaire betrekkingen. De definitieve instructie hopen wij u spoedig te zenden.

De mededeling van Kwee Djie Hoo, dat vanaf een mei a.s. de pensioenen enz. nog slechts op
basis van een op drie zullen worden betaald, heeft hier een zeer slechte indruk gemaakt. Deze
maatregel kan niet gebracht worden onder de categorie 'voorlopig uitstel' of 'opschorting'. Ook Kwee
acht dit een definitief besluit, dat bovendien niet een RTC-overeenkomst schendt, doch een specifiek
besluit van een ministersconferentie, zodat de vraag rijst, hoe dit past in het beeld. Vallen onder de in
artikel 4 van het wetsontwerp genoemde 'besluiten' ook alle besluiten van de beide conferenties? Is
de 'bestudering' van het pensioenvraagstuk wel reeds beëindigd? U kunt terzake nadere instructies
tegemoet zien, zodra de ministerraad de consequenties onder ogen heeft gezien. Eerst dan zal ook
pas publicatie geschieden. Vertrouwelijk kunt u wel reeds doen blijken van de slechte indruk, welke
deze schending van een vrij aangegane overeenkomst maakt. Dit is volslagen willekeur!

Kenmerk: Beyen/Luns 62.
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