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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 17 feb. 1950

Van Götzen, mede namens Van den Brink.
Djuanda arriveerde Dinsdagavond 14 dezer uit Londen, waar hij Bevin en Cripps had

gesproken. Woensdag hem lunch aangeboden door Van den Brink waarbij ook aanzaten Rum,
Asmaun en degenen, die Djuanda naar Washington vergezelden zomede Lieftinck, Götzen en
enige hoofdambtenaren. Donderdag bezocht Djuanda Van den Brink en Götzen, terwijl hij
Zaterdag met Lieftinck bespreking zal voeren, waarna hij Zaterdagavond vertrekt. Alle
besprekingen tot dusver in uiterst vriendschappelijke sfeer. Onze indruk van zijn reis naar
Amerika is, dat hij niet geheel tevreden over resultaten. Exim-banklening bestemd voor special
projects zomede daarvoor benodigde inducementgoederen, uitwerking moet na terugkeer
Djakarta geschieden. Rentevoet 3½ %  eerste 5 jaren geen aflossing daarna aflossing in 10 jaren.
Wallstreet afwijzend, wel grote belangstelling van bonafide Amerikaanse bedrijfsleven voor
mogelijkheden handel op en investeringen in Indonesië zodat vele voorlopige contacten gelegd.
Engelse autoriteiten veel terughoudender ten aanzien van lening aan Indonesië waarover door
Djuanda gepolst.
- - -

Met Götzen besprak Djuanda eerst tentatief enige zaken waarover avant einde Maart
onderhandeling gevoerd moeten namelijk de generale scheepvaart overeenkomst en de
pensioenbetaling aan in Nederland gevestigden. Djuanda meent, dat inderdaad avant einde Maart
aanziens de GSO enigerlei regeling getroffen moet zijn aangezien deze anders zonder meer een
einde neemt, aanziens pensioenbetalingen meende hij, dat zeer wel afgesproken kon worden daar
later op terug te komen omdat deze toch ongewijzigd doorlopen tot overeenstemming over
eventuele andere oplossing bereikt. Daarna bracht Djuanda mogelijkheid Nederlandse lening ter
sprake waarop Götzen hem naar Lieftinck verwees doch de gelegenheid benutte er op te wijzen,
dat verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen een duchtig bezien van de gehele materie
bepaald noodzakelijk maakten. Als zodanig noemde Götzen de vernielingen van suikerfabrieken
in het Djokjase, de heffingen in Oost-Java, de moeilijkheden door het bestaan van dubbelbesturen
of zelfs drievoudige besturen en de onwettige heffingen in vele havens van Sumatra. Djuanda
begreep dit wel, doch wees op de grote initiële moeilijkheden waarvoor de RIS-Regering geplaatst
en op het belang ook van Nederland om deze Regering te steunen aangezien elke andere Regering
tot chaotische toestanden zou leiden. Morgen Zaterdag volgt dus bespreking met Lieftinck, maar
ik acht het gewenst U reeds thans op de hoogte te stellen. Herhaal alles in zeer vriendschappelijke
sfeer met wederzijds begrijpen. Met Rum tot dusver geen bespreking gevoerd aangezien hij zich
inwerkt en eerst thans met zijn bezoeken aanvangt. Eerste indrukken zeer gunstig.
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