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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 5 febr. 1956
*Informatiekopie aan Londen, Washington, Canberra en Genève.

Op zaterdagmorgen 4 dezer zond Luns het onder volgende persoonlijk telegram aan Anak Agung
in Genève:

'Ik moge mij veroorloven een persoonlijk en dringend beroep op U te doen om het
gesprek dat de Nederlandse regering in haar laatste nota heeft voorgesteld, zo spoedig mogelijk te
doen plaatsvinden. U zal het ongetwijfeld met mij eens zijn, dat een verbetering in de Indonesisch
Nederlandse verhoudingen, welke voor onze beide landen en volken van zo eminent belang is,
onze uiterste krachtsinspanning rechtvaardigt om de huidige impasse te doorbreken. De
verantwoordelijkheden, welke U en ik thans dragen en de zegenrijke invloed welke van ons beider
samenwerking kan uitgaan geven mij het vertrouwen, dat in een nieuw contact tussen beide
delegaties de oplossingen gevonden kunnen worden, welke in het huidige tijdsbestek van ons
mogen worden verwacht.'

Later op de dag bleek, dat dit telegram ontvangen werd nadat de Indonesisch delegatie
besloten had van Genève naar Djakarta terug te keren, van welke beslissing het Hoge
Commissariaat in Den Haag mededeling was gedaan, met opdracht daarvan in een aide-mémoire
de Nederlandse delegatie in kennis te stellen. In verband daarmede zond Anak Agung door
tussenkomst van het Indonesische Hoge Commissariaat in Den Haag aan Luns de navolgende
boodschap:

'Met referte aan Uw persoonlijk telegram d.d. heden deel ik U mede, dat mijn delegatie bij
herhaling het initiatief heeft genomen tot voortzetting der per 7 januari jl. onderbroken
besprekingen. Na de hoogst ernstige beslissing welke tengevolge van Uw laatste aide-mémoire
van 4 februari 1956 door de Indonesische delegatie is genomen en welke in substantie door onze
chargé d' affaires te 's-Gravenhage aan U is medegedeeld, gevoel ik de moeilijkheid om op deze
beslissing terug te komen. Derhalve nodig ik U uit mij spoedig te willen berichten omtrent de
komst van Uw delegatie naar Genève, teneinde mij in de gelegenheid te stellen op de reeds
genomen beslissing te kunnen terugkomen. Ik moge U herinneren aan onze aide-mémoire van 3
februari jl. waarin wij U mededeelden dat de besprekingen spoedigst kunnen worden hervat en bij
de aanvang ruimte bestaat tot opheldering van misverstanden. Ik vertrouw, dat Uw antwoord in
overeenstemming zal zijn met de hoogst ernstige situatie, waarin wij ons geplaatst zien en met de
hoge verantwoordelijkheden, welke wij beiden dragen om de conferentie tot een goed einde te
brengen in het belang der betrekkingen tussen onze beide landen.'

Deze boodschap werd in de namiddag van 4 dezer ontvangen, waarna in de loop van
zaterdagavond Luns door tussenkomst van het Indonesische Hoge Commissariaat in Den Haag
het navolgende antwoord aan Anak Agung gaf:

'Diep doordrongen van de ook door U zo zwaar gevoelde verantwoordelijkheid moge ik
U onder dankzegging voor Uw boodschap van hedenmiddag mededelen, dat de Nederlandse
delegatie bereid is naar Genève te vertrekken op basis van het gestelde in Uw boodschap, welke
mijn collega's en ik aldus lezen dat U akkoord gaat dat beide delegaties allereerst trachten de
gerezen misverstanden op te helderen waarna hopenlijk de bespreking der agendapunten zal
kunnen worden hervat. Daar dwingende ambtsbezigheden mijn aanwezigheid te Amsterdam in
de avond van 6 dezer vergen, stel ik voor dat de Nederlandse delegatie in de morgen van dinsdag
7 dezer te Genève arriveert.'

Om 22 uur in de avond van zaterdag 4 dezer gaf het Hoge Commissariaat te Den Haag
telefonisch bericht aan Luns doordat Anak Agung de Nederlandse delegatie op dinsdag 7 dezer te
Genève verwacht.
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