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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 1 dec. 1951
Tijdens een bespreking bij de Minister-President werd hedenmorgen het bezoek aangekondigd
met Djumhana, dien ik op verzoek van Drees te woord stond. Djumhana deelde mede dat
Supomo 3 December vertrekt met een nieuwe delegatie voor Parijs en dat op 5 dezer 16 andere
leden van het gezelschap voor besprekingen in Den Haag zullen afreizen. Verdere inlichtingen
kon Djumhana mij niet verstrekken.
Ik heb in de geest van Peters 154 opgemerkt, dat het ons onaangenaam had getroffen uit
de krant te hebben moeten vernemen, dat deze delegatie naar Den Haag kwam. Ik heb er op
gewezen, dat wij nog steeds geen antwoord hadden ontvangen op onze nota aan Supomo en op
onze nota inzake Grondwetswijziging. Voorts heb ik duidelijk te kennen gegeven, dat het
internationaal ongebruikelijk is een delegatie naar een andere mogendheid te zenden en daarover
persberichten uit te geven voordat over agenda, karakter en tijdstip van de te houden conferentie
overeenstemming is bereikt en voordat over samenstelling van de delegatie een accoord is
getroffen. Indien de Indonesische Regering alleen rekening hield met eigen binnenlands front en
geen aandacht wilde besteden aan moeilijkheden bij ons, was geen enkel succes van de
conferentie te verwachten. Ik heb Djumhana meegedeeld, dat Gij hedenmorgen in zelfde geest
met Subardjo zoudt spreken, waaraan ik heb toegevoegd, dat er eerst overeenstemming tussen de
Regeringen moest zijn over agenda, karakter, tijdstip en samenstelling van delegatie, voordat
besprekingen hier zouden kunnen beginnen. Djumhana beloofde mij in deze geest zijn Regering
te zullen inlichten, waarbij hij opmerkte, dat wel meer dergelijke fouten werden gemaakt. Ik heb
duidelijk doen uitkomen, dat wij dit soort excuus niet kunnen aanvaarden. Djumhana sprak de
verwachting uit, dat de delegatie van 17 man dan wel in Nederland zou wachten, totdat de
vereiste overeenstemming tussen de Regeringen zou zijn bereikt. Aan het slot van het gesprek,
dat ik in vriendelijke doch positieve toon heb gevoerd, heb ik er nog eens op gewezen, dat het
ook tot de taak der Indonesische Regering behoorde deze onnodige moeilijkheden te vermijden.
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