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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Peters), 7 nov.
1951
Mede voor Drees en Stikker.
Ik verzocht enkele dagen geleden Darma een bespreking te willen beleggen over het
Indo-probleem (zie mijn 235). Gisteren deelde Darma mij mede, dat Sukiman mij verzocht
hedenochtend 10 uur bij hem te komen. Ik kreeg de indruk, dat deze mededeling de voldoening
aan mijn verzoek inhield en nam daarom aan dat het onderhoud betrekking zou hebben op het
Indo-probleem.
Hedenochtend zag ik echter het Aneta-verslag over de gisterenavond gehouden
kabinetsvergadering waarin ondermeer de volgende passage: 'Minister Mononutu verklaarde
verder dat, afgezonderd van het rapport van de commissie Supomo, de Regering de
persberichten met aandacht heeft gevolgd volgens welke in het Nederlandse Parlement een
wetsontwerp is ingediend, waarin vastgesteld, dat West-Irian als Nederlands Nieuw-Guinea in het
grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden zal worden opgenomen. In verband hiermede,
aldus de Minister, zal de Regering Woensdag 7 November contact opnemen met de Hoge
Commissaris der Nederlanden in Djakarta, om naar de juistheid te vragen van de persberichten
over de wens van de Nederlandse Regering bij Grondwetswijziging West-Irian in het
Nederlandse grondgebied op te nemen.
Van het antwoord van de HC zal de houding van de Indonesische Regering afhangen
aldus Minister Mononutu. Voorts vernam PI-Aneta, dat de Regering Woensdag een officiële
verklaring hieromtrent zal uitgeven.
Over het betalingsverkeer tussen Indonesië en West-Irian verklaarde de Minister, dat de
Regering besloten heeft, dat de basis waarop het betalingsverkeer geregeld dient te worden deze
is, dat West-Irian niet beschouwd mag worden als gebied buiten het Indonesische grondgebied'.
Ik moet hieruit opmaken dat Sukiman mij straks inlichtingen zal vragen over de voorgenomen
grondwetswijziging.
Daar ik hieromtrent van U nog geen instructies mocht ontvangen en ook niet over
gegevens beschik, welke mij in staat zouden stellen het standpunt van de Nederlandse Regering
volledig uiteen te zetten en toe te lichten, zal ik Sukiman vragen de officiële verklaring van de
Indonesische Regering aan te houden, totdat ik Uw antwoord zal hebben ontvangen.
Ik moge verzoeken de opstelling van dit antwoord reeds thans met de grootst mogelijke
spoed ter hand te willen nemen.
Ik merk hierbij op, dat Aneta hedenochtend een uiteenzetting omtrent de strekking van
de Grondwetswijziging inhield van een eigen correspondent gebaseerd op aanwijzingen 'uit
welingelichte kringen'. Ik voel mij echter niet gerechtigd deze uiteenzetting zonder meer als
officiële verklaring van de Nederlandse Regering te beschouwen. Nog afgezien van het feit, dat
de inhoud daarvan haar niet voor zodanig gebruik geëigend maakt.
Zodra mijn onderhoud met Sukiman heeft plaatsgevonden, zal ik U onmiddellijk nader
berichten.
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