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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 17 dec. 1951
Supomo overhandigde mij 15 dezer door hem ondertekend antwoord op Nederlands
memorandum waarvan U tekst werd geseind in Blom 212. Dit antwoord luidt als volgt:
'1. De Indonesische Regering stemt in, dat besprekingen welke door mij voorgezeten
missie (delegatie) met vertegenwoordigers van de Nederlandse Regering zullen houden, een
concreet en informeel karakter zullen dragen, in die zin dat in concrete (voor) ontwerpen
vastgelegde resultaten aan beide regeringen zullen worden voorgelegd, zonder dat deze
regeringen daaraan bij voorbaat gebonden zullen zijn.
2. De Indonesische Regering stelt er prijs op de in even vermelde concrete ontwerpen
vastgelegde resultaten zo spoedig mogelijk door beide regeringen doen formaliseren, opdat
proces van gezondmaking wederzijdse betrekkingen van Indonesië en Nederland zich zo snel
mogelijk zal kunnen voltrekken.
3. Binnen kader agendabesprekingen, derhalve voorzover verband houdende met kwestie
opheffing Unie en met Irianprobleem, acht de Indonesische Regering het vanzelfsprekend, dat
elk der partijen onderwerpen ter sprake kan brengen, waarvan zij discussie nodig oordeelt.
4. De Indonesische Regering zou kunnen instemmen met het niet in geding brengen van
wederzijdse zuiver geldelijke verplichtingen uit RTC-overeenkomst, welke reeds zijn
geconcretiseerd en ondubbelzinnig tussen beide regeringen vaststaan. In discussie zouden
derhalve bij voorbeeld kunnen worden gebracht voorzieningen nopens financiële verplichtingen
waaromtrent tussen beide regeringen verschil van opvatting nopens interpretatie bestaat of
voorzieningen die twijfel doen rijzen of op grond daarvan enige financiële verplichtingen van een
der beide Staten bestaat.
5. De Indonesische Regering is van oordeel, dat zowel Unie als Irian (Nieuw-Guinea)
probleem ernstige struikelblokken vormen voor gezonde samenwerking tussen Indonesië en
Nederland.
Opheffing van de Unie zou ongetwijfeld een struikelblok uit de weg ruimen; de Indonesische
Regering is evenwel van opvatting, dat indien ook andere probleem tot oplossing wordt gebracht,
er zeker niets meer in de weg zal staan voor gezonde samenwerking tussen beide landen.
6. Ik moge tenslotte de Nederlandse Regering verzoeken voorgenomen besprekingen
spoedigst te willen doen aanvangen. Gaarne wil ik mijn medewerking verlenen tot gezamenlijke
publicatie omtrent aard en doel dezer besprekingen.'
Getracht zal worden alsnog verduidelijking te verkrijgen op enkele punten, in het
bijzonder ten aanzien van punt 3, dat de Regering niet kan bevredigen, door middel van een
nadere brief aan Supomo, waarvan ik U de tekst spoedig zal seinen.
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