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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Lamping), 28 dec. 1950
Voor Lamping persoonlijk.
Nadat gisteren nog twee informele besprekingen in kleine kring hadden plaats gehad,
waarbij de wederzijds af te leggen verklaringen tenslotte toch ter tafel kwamen en nadat intussen
de Ministerraad opnieuw bijeenkwam, hielden de delegaties ter NG-conferentie in de late
namiddag hun slotvergadering. Deze vergadering was opnieuw informeel, onder aanwezigheid
ditmaal ook van wederzijdse deskundigen en secretariaten. Er werd geen communiqué
uitgegeven. Volstaan werd met de afspraak dat beide delegaties ieder voor zich hun ter zitting
afgelegde verklaringen zouden publiceren. De letterlijke teksten dezer verklaringen worden U
heden separaat, open geseind.
De Indonesische Delegatie keert Vrijdag per KLM terug.
Op het subsidiaire voorstel, vermeld in mijn 440, verklaarde de Indonesische Delegatie
tijdens informele bespreking in kleine kring het antwoord schuldig te moeten blijven aangezien
haar instructie voor een antwoord daarop geen ruimte bood. In haar verklaring heeft zij aan dit
subsidiair voorstel evenwel nadere beschouwing gewijd. De Nederlandse Delegatie heeft
harerzijds, zoals U ook uit het slot onzer verklaring zal blijken, uitdrukkelijk gesteld dat het
subsidiair voorstel gehandhaafd blijft en dat de Nederlandse Regering in afwachting blijft van het
desbetreffende antwoord van de Indonesische Regering. Ook in de Nederlandse pers hebben wij
daarop de nadruk doen leggen. Informeel vernam ik, dat men aan Indonesische zijde toch wel
waardering heeft voor het feit dat de Nederlandse Delegatie de deur voor verdere besprekingen
open heeft gehouden, omdat dit een optreden van de Indonesische Regering tegen eventuele
boycotactie vergemakkelijkt. De Indonesische Delegatie was echter zeer beducht in het openbaar
iets te doen, wat aanleiding zou kunnen geven tot critiek op haar beleid in Indonesië. Ik zal het
op prijs stellen omtrent de eerste reacties der Indonesische Regering en der representatieve pers
in Indonesië zo volledig en spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.
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