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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 1 nov. 1951
Mede namens Blom. Uw 220.
Aangezien tijdens Uw verblijf in Nederland te voeren beleid Indovraagstuk uitvoerig met
U besproken en conclusie gemeenschappelijk in door U bijgewoonde vergadering RAVI
vastgesteld als vermeld dzz. brief 2 October letter J 79/183, werd aangenomen, dat Uw gesprek
met Indoreg. voldoende was voorbereid.
Afgezien omstandigheid, dat bij Uw brief d.d. 4 Juni jl. no. 23663/2771 voorgestelde
sociale maatregelen in beginsel door RAVI aanvaard, terwijl voorstel CAVI voor niet stringente
toepassing bewijs Nederlanderschap en steunverlening ook aan Warga Negara door U in RAVI
niet werd gesteund, zijn wij van oordeel, dat deze sociale maatregelen niet primair voor gesprek
met Indoreg.
Door verstrijken tijd wordt oplossing Indovraagstuk steeds meer beheerst door
bereidheid RI tot eenzijdig openen nieuwe mogelijkheid gemakkelijk verkrijgen Indonationaliteit
bedoeld punt B vierde alinea bovengenoemde brief d.d. 2 October. Voor die bereidheid is eerste
voorwaarde, dat U zo nodig met veel geduld tracht Indoreg. overtuigen van juistheid Nederlands
standpunt, dat natuurlijke oplossing Indovraagstuk gelegen is in opgaan in Indonesische
samenleving van de op Indonesië georiënteerden.
Van Indonesische zijde herhaaldelijk betoogd, dat oplossing probleem primair afhankelijk
van bereidheid betrokkenen tot aanpassing aan Indonesische samenleving. Dit onderschrijven
wij.
Derhalve ware Indoreg. er op te wijzen, dat Nederland die bereidheid kan en wil
stimuleren door treffen van daarop gerichte geëigende maatregelen. In dit stadium zouden vorm
en inhoud van deze maatregelen bij voorkeur in overleg met Indoreg. moeten worden bepaald.
Derhalve is totstandkoming gemeenschappelijke visie prealabel aan verder te treffen dzz.
voorzieningen en niet omgekeerd zoals gesteld Uw 220.
Verzoeke thans Uwerzijds spoedigst besprekingen met RI openen, waarbij volledig begrip
voor Indonesische benadering van het vraagstuk ware tot uiting te brengen. In thans ook met
maatschappelijke en kerkelijke organisaties en met betrokkenen op te nemen contacten ware
voorop te stellen, dat zelfs afgezien van de overigens principiële bereidheid Nedreg tot treffen
bijzondere maatregelen natuurlijke oplossing gezien moet worden in aanvaarding door
betrokkenen van Warga Negara-schap, aangezien steeds duidelijker blijkt, dat emigratie naar
Nederland op den duur stellig niet in belang betrokkenen.
Dat avant 27 December niet veel succes verwachtbaar, is in dit stadium ook bij meer
concrete toezeggingen onvermijdelijk.
Hoofdzaak is daarom, dat RI tot opening bovenbedoelde mogelijkheid is te bewegen,
weshalve vooral hierop Uw aandacht ware te concentreren. Opwijs Indovraagstuk in voorlopig
verslag Tweede Kamer ruime aandacht.
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