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Ministerie van Buitenlandse Zaken aan tijd. zaakgelastigde te Djakarta (Hagenaar) , 4 mei 1956

Wij werden opgeschrikt door het ANP-bericht van heden volgens hetwelk woordvoerder Kusumo
mededeelde dat uitvoerig demarche Beyen/Luns 115 in strijd werd geacht met het diplomatieke
gebruik en de indruk had gewekt van poging onzerzijds om Indonesië door voldongen feit te
overdonderen. Aan de pers werd onzerzijds desgevraagd medegedeeld dat deze verklaring niet wordt
begrepen nu uw mededeling aan Luar Negeri werd gedaan juist omdat Indonesische Regering zelf
gevraagd had de status der wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigingen te wijzigen in ambassade.
Daaraan is toegevoegd dat terzake aan u inlichtingen worden gevraagd.

Voorzover demarche u gevraagd bij Celer 120 de gewenste opheldering nog niet zou hebben
gebracht, verzoeken wij u Luar Negeri nogmaals te benaderen en in dit verband alles wat nodig is op
zodanige wijze te verrichten dat voorkomen wordt dat het besluit van de Nederlandse Regering in te
gaan op een voorafgaande Indonesische wens waarmede het tegendeel van ruzie werd beoogd
aanleiding tot ernstige nieuwe onenigheid zou worden. Wij hebben de figuur tot nu toe zo gezien dat
na de Indonesische nota's van 14 februari en 19 maart alleen een Nederlandse reactie nodig was en
begrijpen zonder nadere Indonesische toelichting niet wat er verder te bespreken is, waarbij uiteraard
vanzelf spreekt dat benoeming van een ambassadeur slechts na voorafgaand agreement zou kunnen
volgen.

U kunt er voorzover nodig ook op wijzen dat de verheffing van talrijke gezantschappen hier
te stede in de afgelopen jaren steeds slechts op een mondelinge afspraak heeft berust. Wij herinneren
er voorts aan dat de Republiek Indonesië enige tijd geleden zonder enig voorafgaand overleg of
bespreking ons eenzijdig mededeling deed van de omzetting van het Hoge Commissariaat in de
'diplomatieke vertegenwoordiging' zodat een verwijt van eenzijdige beslissing uit Indonesische koker
vreemd aandoet. Bovendien is het als gezegd geen eenzijdige beslissing doch een reactie op een
Indonesisch aanbod.

Kenmerk: Celer 122.
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