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Plv. hoge commissaris te Djakarta (Hagenaar) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 3 mei 1956

Uw 115.
Op 3 mei om 13.30 uur deelde ik aan secretaris-generaal Luar Negeri mondeling het volgende mede:
'De Nederlandse regering heeft met handhaving van het eerder in haar nota van 3 maart l.l. ter kennis
gebrachte standpunt besloten om m.i.v. heden 3 mei het Hoge Commissariaat der Nederlanden en
de commissariaten aan te duiden met de benaming ambassade en consulaten-generaal dan wel
consulaten. De Nederlandse regering heeft mij als tijdelijk zaakgelastigde met de leiding van de
ambassade belast, terwijl aan de commissarissen is opgedragen de titel van consul-generaal dan wel
consul te voeren.' Op de vraag van Subandrio die de mededeling woord voor woord noteerde of dit
een 'oral' mededeling was antwoordde ik bevestigend. Na een poging van Subandrio om mij in een
gesprek te betrekken over een overeenkomst, waarop mijn mededeling al dan niet was gebaseerd
waarop ik niet ben ingegaan, eindigde hij met de opmerking dat hij dus slechts als 'postillon' optrad
en mijn mededeling aan de minister zou doorgeven. Ik instrueerde de commissarissen telegrafisch
vanaf heden de op hun post toepasselijke consulaire benamingen te gebruiken en daarvan mondeling
aan de hoogste locale autoriteiten mededeling te doen. Ik moge u verzoeken mij spoedigst mede te
delen of aan de buitenlandse diplomatieke missies hier ter stede van de naamsverandering
mededeling ware te doen, alsmede of aan de pers een mededeling ware te verstrekken. Bij het laatste
teken ik aan, dat uw mededeling in Eerste Kamer in PIA als volgt werd weergegeven: 'Met
betrekking tot de kwestie der Nederlandse vertegenwoordiging in Indonesië verklaarde minister Luns
nog dat binnenkort mededelingen aan de regering in Djakarta zijn te verwachten ter bespreking van
het diplomatieke contact op ambassadeniveau'. Op de consulaire ressortsindeling (uw 104) volgt
spoedig bericht.
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