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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister-president (Drees), 29 maart 1950
Voor Drees, mede voor Stikker en Minuor. Derde delegatieverslag.
I.
Op 28 Maart kwam overkappingscommissie zoals aangeduid in mijn 14 sub 3 slechts kort
bijeen aangezien het informele interministeriële overleg over eventuele credietverlening en
daarmede verbandhoudende vraagstukken hoewel verhelderend nog niet tot concrete resultaten
had geleid. In afwachting van resultaat dit overleg dat op 29 Maart wordt voortgezet hebben
commissies voor financieel-economische onderwerpen opdracht ontvangen met hun fact finding
en technische arbeid voortgaan. Verder werd besloten dat op 30 Maart eerste bijeenkomst van
commissie voor Generale Scheepvaartovereenkomst zal gehouden. Ook werd een door
Nederland uitgewerkt ontwerp monetair accoord voorgelegd aan een gemengde commissie
bestaande uit vertegenwoordigers van commissies voor financiële en economische onderwerpen.
II.
Op 28 Maart kwam NG-commissie wederom bijeen. Bij monde van Yamin werd
overzicht gegeven van RIS zienswijze op Irianvraagstuk, welke overeenkwam met uiteenzetting
van Suparmo op 27 Maart. Dit overzicht dat betrekkelijk scherp gesteld, eindigde in
accoordverklaring van RIS met suggestie van Van Maarseveen om gezamenlijke commissie op
paritaire basis instellen. Feit dat RIS-Regering haar accoordverklaring bij monde van Yamin
bekendmaakte is als politiek verstandige zet van RIS te beschouwen. Ter vergadering werd tekst
vastgesteld welke aan plenaire zitting zal voorgelegd en hieronder volgt:
'Eerste Unieconferentie van Ministers, in aanmerking nemende dat art. 2 van charter van s.o.
luidt; (volgt tekst) overwegende dat gewenst is onderhandelingen welke moeten leiden tot
bovengenoemde bepaling van staatkundige status van NG (Irian) doen voorbereiden door een
hiertoe in te stellen commissie, besluit:
1. commissie in te stellen tot vermeld doel;
2. te bepalen dat Regeringen beider deelgenoten elk avant 15 April 1950 3 leden van die
commissie zullen benoemen;
3. te bepalen dat commissie zitting kan houden in Nederland, Indonesië en NG (Irian);
4. commissie toestaan bijstand inroepen van deskundigen;
5. commissie verzoeken haar rapport aan Regeringen beider deelgenoten uitbrengen uiterlijk 31
Juli 1950;
6. te bepalen dat rapport der commissie eveneens ter kennis zal gebracht van UNCI en dat ook
verder acht zal geslagen op art. 6 van mantelresolutie der RTC;
7. Uniesecretariaat belasten met secretariaat van genoemde commissie;
8. kosten dezer commissie ten laste van Unie brengen;
9. definitieve onderhandelingen bedoeld in art. 2 van charter van s.o. doen plaats hebben op
tweede Unieconferentie van Ministers of op een speciaal daartoe in dit jaar te beleggen
conferentie der Regeringen beider deelgenoten;
10. te bepalen dat Regeringen beider deelgenoten voor zover nodig gezamenlijk nadere
instructies aan deze commissie zullen verstrekken'.
Bovenstaande tekst behoeft in huidige stadium geen nadere toelichting.
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