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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 1 maart 1956

Referte Uw telegram 1322.
Het verheugt ons dat U thans ons inzicht deelt dat Uw aanwezigheid in Indonesië in deze

kritieke overgangsperiode van groot belang is en wij stellen het zeer op prijs dat U zich daarvoor
beschikbaar blijft stellen.

Wij delen Uw mening dat het niet gewenst is thans langer te wachten met een reactie op
de Indonesische nota's van 14 en 21 februari. Het was ook niet onze bedoeling dit uit te stellen
tot na de ministerraad van 5 maart as.

Wij verzoeken U derhalve zo spoedig mogelijk op Luar Negeri na toevoeging van
complimenten nota te overhandigen van de volgende inhoud.

'Het HC heeft de eer de goede ontvangst te erkennen van de nota van de regering van de
republiek Indonesia van 14 februari jl. en van de nota d.d. 21 februari 1956 die door de
Indonesische zaakgelastigde te 's-Gravenhage is overhandigd aan het ministerie van Buitenlandse
Zaken aldaar.

De Nederlandse regering heeft met diepe teleurstelling kennis genomen van het besluit
van de Indonesische regering om zich terug te trekken uit de Unie en zich niet meer gebonden te
achten aan het Uniestatuut en de daaraan gehechte overeenkomsten met daarbij behorende
briefwisseling.

Door deze eenzijdige opzegging van de plechtige verdragen in 1949 ter Ronde
Tafelconferentie gesloten met de bijstand van de UNCI handelt Indonesië in strijd met het
volkenrecht waarbij komt dat deze unilaterale actie ook daarom niet gerechtvaardigd was, omdat
Nederland steeds al het mogelijke gedaan heeft om, voorzover dat redelijkerwijze kon worden
verwacht, aan alle verlangens van Indonesië inzake wijziging der verhouding tussen beide landen
tegemoet te komen en Nederland zich reeds had verenigd met opheffing van de Unie zoals o.m.
gebleken is uit de ondertekening van het protocol van 1954.
De Nederlandse regering kan derhalve niet instemmen met de eenzijdige maatregelen door
Indonesië genomen en moet hiertegen derhalve protesteren. Zij is echter nog steeds bereid
harerzijds mede te werken aan de totstandkoming van een voor beide partijen bevredigende basis
voor de toekomstige verhouding tussen beide landen zodra de omstandigheden dit mogelijk
zullen maken. De Nederlandse regering kan er mee instemmen dat de diplomatieke betrekkingen
inmiddels worden voortgezet.'

Zoals U ziet is in deze nota blijk gegeven van de Nederlandse instemming met de
Indonesische wens om de diplomatieke betrekkingen voort te zetten waarbij rekening is
gehouden met de suggestie van Hatta (Uw 1308) om de zaken niet te veel te formaliseren.

Aan de andere kant is het inderdaad gewenst terzake van een modus vivendi nopens het
HC en de commissariaten in afwachting van toekomstige meer afdoende regelingen met het
nieuwe kabinet een afspraak te maken.

Wij betreuren het dat U bij Uw gesprek met Hatta van 27 februari geen gevolg heeft
gegeven aan de aanwijzingen terzake gegeven in ons 804 van 24 februari, waardoor de
denkbeelden die wij hadden over een working arrangement tijdig onder de aandacht van de
Indonesische regering zouden zijn gebracht.

Dit klemt temeer nu de Indonesiërs blijkens Uw 1329 ten aanzien van het hoge
commissariaat een gedragslijn overwegen die voor Nederland zeer moeilijk aanvaardbaar zou zijn.

Wij verzoeken U derhalve op zeer korte termijn Hatta wederom te benaderen om hem
mede te delen dat de Nederlandse regering om het mogelijke te doen om een impasse in de
diplomatieke contacten te voorkomen een modus vivendi overweegt als in ons 804 nader
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omschreven. U kunt dan opmerken dat Uw medewerker thans van Sudibjo heeft begrepen dat de
Indonesische regering van plan zou zijn van het Hoge Commissariaat te verlangen dat het reeds
in dit tussenstadium zijn status zou verloochenen om zijn diplomatieke contacten te kunnen
voortzetten en dat dit naar Uw oordeel tot een onmogelijke situatie zou leiden al ware het alleen
reeds omdat de Nederlandse wettelijke bepalingen dit niet toelaten. Indien aan de mededelingen
van Sudibjo uitvoering zou worden gegeven zou dit in de praktijk dus het gevaar oproepen van
een verbreking van het diplomatieke contact tussen beide landen hetgeen ook door de indon
regering niet wordt gewenst.

U gelieve daarom (ondanks de circulaire van Agung vermeld in Uw 1330) een ernstig
beroep op Hatta te doen om te voorkomen dat Anak Agung deze zaak op de spits drijft door
alsnog de door Sudibjo bedoelde gedragslijn te eisen en om te bevorderen dat in de praktijk de
door ons bepleite modus vivendi zal worden gevolgd.

Waar Nederland in de antwoordnota genoemd in het begin van dit telegram zijnerzijds
het mogelijke heeft gedaan om ondanks de Indonesische unilaterale actie voortzetting der
diplomatieke relaties mogelijk te maken en een opening te geven voor herstel van de
betrekkingen middels overleg in de toekomst en ook geen bezwaar heeft gemaakt tegen
voortzetting van het contact met de Indonesische zaakgelastigde, al heeft deze zich buiten het
kader van het Indonesische Hoge Commissariaat geplaatst om alle formele bezwaren zoveel
mogelijk uit de weg te gaan, mag nu toch wel van Indonesië worden verlangd dat het de deur
voor een practische oplossing niet geheel zal sluiten.

Met veel belangstelling zien wij de reactie van Hatta tegemoet.


