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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan plv. hoge commissaris te
Djakarta (Hagenaar), 27 april 1956

Referte mijn 41 en uw 183.
Wij verzoeken u om zodra de Indonesische Wet inzake unieopheffing door ondertekening

van kracht zal zijn geworden, aan Luar Negeri mondeling een mededeling te doen langs de volgende
lijnen:

De wens der regering van de Republiek Indonesië, als vervat in haar nota's aan de regering
van het Koninkrijk der Nederlanden van 14 februari en 19 maart j.l., om ter bevordering van een
spoedige nieuwe regeling der Nederlands-Indonesische betrekkingen over te gaan tot uitwisseling
van ambassadeurs en het gestelde in de voorlaatste en laatste alinea's van de nota van het ministerie
van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk, welke op 3 maart 1956 werd overhandigd aan de
tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Indonesië te 's Gravenhage, zijn aan Nederlandse zijde
voorwerp geweest van nader ernstig beraad.

Nu voor Indonesië de Wet tot opzegging der Nederlands-Indonesische Unie van kracht is
geworden, is de regering van het Koninkrijk der Nederlanden onder volledige handhaving van
hetgeen in de voormelde Nederlandse nota is uiteengezet, bereid in te gaan op het verzoek van
Indonesië zich wederzijds te doen vertegenwoordigen door ambassadeurs.

Zij zou tevens willen voorstellen, dat op de plaatsen, waarop thans commissarissen zijn
gevestigd, de aan dezen toevertrouwde belangen in den vervolge zullen worden behartigd door
ambtenaren met de titel van consul c.q. consul-generaal.

De Nederlandse regering stelt zich voor in afwachting van het antwoord van de regering der
Republiek Indonesië en de wederzijdse benoeming van ambassadeurs met ingang van 1 mei de
leiding van het Hoge Commissariaat van het koninkrijk der Nederlanden te Djakarta, hetwelk met
ingang van die datum zal worden aangeduid met de naam 'ambassade van het Koninkrijk der
Nederlanden', toe te vertrouwen aan de heer H. Hagenaar, buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister als tijdelijk zaakgelastigde.

De Nederlandse regering houdt zich ervan overtuigd dat, na de thans wederzijds beoogde
uitwisseling van ambassadeurs, een vlotte afdoening van lopende zaken mogelijk zal blijken.

Kenmerk: Beyen/Luns 103.
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