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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 13 dec. 1950
Voor Lamping persoonlijk.
Hedenmiddag vond een bespreking van de beide delegaties ter Nieuw-Guineaconferentie
plaats en wel in dezelfde samenstelling als gisteren. Voor de aanvang nam Rum mij ter zijde en
deelde mij mede, dat Leimena voor zijn denkbeeld nog niet gewonnen was. Wij hebben toen
onzerzijds bij monde van Joekes en mij nog eens een uiteenzetting gegeven van de strekking van
onze suggestie, waarbij tot uiting kwam, dat men de Nieuw-Guinearaad kon vergelijken met een
college van Commissarissen dat paritair samengesteld was, terwijl de onder het college van
commissarissen fungerende Nederlandse beheerder te vergelijken is met een directeur. Deze
directeur zou vrijelijk kunnen handelen voor zover het college van commissarissen hem geen
instructies gaf. Leimena vroeg wie in deze conceptie de souvereiniteit had. Ik antwoordde dat dit
Nederland was. Hij vroeg mij of Nederland dit voorstel niet op enige wijze aannemelijker zou
kunnen maken voor Indonesië. Ik vroeg hem daarop in welke richting zijn wensen zouden gaan.
Hij antwoordde daarop niet. Leimena en ik wisten natuurlijk beiden wat er bedoeld werd, maar
door niet mijnerzijds een suggestie te doen bereikte ik dat er geen nieuw voorstel onzerzijds ter
tafel kwam, wat van belang kan zijn omdat anders het gevaar ontstaat, dat men dit als een
verkregen recht beschouwt en men op basis daarvan aan ons nieuwe concessies zal vragen om tot
overeenstemming te komen, terwijl wij niet verder zouden kunnen gaan. De Indonesische
delegatie vroeg om beantwoording van haar laatste oral note en om een opschriftstelling van
onze denkbeelden omtrent souvereiniteit, Nieuw-Guinearaad en beheer. Ik heb haar beide
toegezegd, maar ik heb verklaard dat onze oral note gepubliceerd kon worden, maar onze
uiteenzetting als vorenbedoeld strikt geheim moest blijven, omdat ontijdige publicatie daarvan het
voorstel zelf in gevaar zou kunnen brengen. Onzerzijds werd ook nog opgemerkt, dat het
mogelijk zou zijn om in plaats van de Nieuw-Guinearaad de Unieconferentie van Ministers te
doen treden. Rum heeft aanvankelijk de bedoeling om Vrijdag naar Indonesië terug te gaan voor
een korte raadpleging van zijn Regering. Ik denk echter dat hij nog eerst telegrafisch contact zal
opnemen met zijn regering, om na te gaan of zijn reis niet kan achterwege blijven. Gaat Rum
immers Vrijdag a.s. op reis, dan is het vrijwel uitgesloten dat de Conferentie nog voor Kerstmis
wordt voortgezet en zou dus de datum van 27 December overschreden worden zonder dat zelfs
een begin van overeenstemming bereikt is.
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