2276
Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Peters) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 30 nov.
1951
Mede namens Drees en Stikker.
Anetabericht 30 dezer betreffende voorgenomen vertrek Indonesische delegatie op
Maandag a.s. van 17 personen voor besprekingen in Nederland maken het gewenst, dat U,
voorzover U inmiddels nog niet door de Regering van de RI bent ingelicht, onmiddellijk
opheldering vraagt over voornemens dezer Regering.
Zoals U bekend kunnen eventuele besluiten over besprekingen tussen beide landen
slechts gebaseerd zijn op:
A.
voorstel van Prof. Supomo en tegenvoorstel van Nederlandse Regering.
B.
nota RI n.a.v. grondwetsherziening en Nederlands antwoord d.d. 15 dezer.
C.
besprekingen van Stikker en mij met Subardjo.
Op ons tegenvoorstel aan Prof. Supomo is nimmer antwoord ontvangen. Na de
notawisseling in verband met Grondwetswijziging sub B. en de besprekingen tussen de Ministers
is ook nog geen Indonesische mededeling gevolgd, dat men tot besprekingen wenst over te gaan
en nog geen afspraak gemaakt over karakter en tijdstip der besprekingen.
Persbericht over eenzijdig besluit tot vertrek uitgebreide delegatie met parlementsleden in
afwijking afspraak met Supomo om deze besprekingen voorshands in ambtelijk kader te houden
(vide ook Blom 184) verwondert Regering terwijl de samenstelling - dit te uwer persoonlijke
informatie - haar heeft verontrust.
Voorts viel in dit verband op het bericht over een mededeling van PNI-voorzitter,
waaruit blijkt welke geringe waarde deze partij aan deze besprekingen hecht en dat hij NieuwGuinea als eerste en voornaamste onderwerp van besprekingen noemt en bij mislukking daarvan
delegatie wil doen terugkeren. Wij vragen ons af welke waarde aan deze verklaring moet worden
gehecht.
Derhalve verwacht Nederlandse Regering thans voor alles antwoord op haar
tegenvoorstel aan Prof. Supomo. Zolang het de Nederlandse Regering niet duidelijk is welk
karakter de Indonesische Regering aan deze besprekingen toekent, is het voor de Nederlandse
Regering moeilijk om een aanvang te maken met de gedachtenwisseling met deze delegatie.
Het heeft ons tenslotte bevreemd, dat wij van de komst van deze delegatie moesten
kennis nemen uit persberichten, waardoor de indruk wordt bevestigd dat het hier inderdaad meer
een gebaar betreft tegenover het binnenlands politieke front, dan een poging om tot ernstige
besprekingen over te gaan ter oplossing van de hangende problemen.
Daaraan zou toch een gemeenschappelijke afspraak ten grondslag moeten liggen.
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