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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 18 jan. 1952
Dit telegram is tevens onder nos 491 en 132 verzonden aan (2)Washington mede voor New York
(Drees) en (3)Canberra gezonden
Voor 1), 2) en 3):
Nog deze week houdt de Indonesische Missie een interne vergadering over het NieuwGuineaprobleem. Maandagmiddag komt de paritaire Nieuw-Guineacommissie voor het eerst
bijeen. Blijkbaar heeft men dus voorzien in vervanging van Prawoto. Volgens vertrouwelijke
Indonesische mededelingen wordt hij door een andere Masjumi vertegenwoordiger, hetzij Abu
Hanifah (oud Minister van Onderwijs), hetzij Mr. Kasman (oud P.G.), vervangen.
Alleen voor 3):
Verslagen over de besprekingen met de Indonesische Missie zijn en worden U
toegezonden per koerier. De eerste vergaderingen over Unieherziening verliep in een
vriendschappelijke sfeer, doch krijgen in de Financiële en Economische sub-commissie een stroef
karakter, omdat de Indonesiërs voor wat betreft de inhoud der overeenkomsten aarzelen met hun
wensen duidelijk over de brug te komen.
Alleen voor 1) en 2):
De in mijn 251 (voor Washington: aan Djakarta) bedoelde werkgroep vergaderde 17
dezer. Aangezien van Nederlandse zijde erop aangedrongen werd, dat in het verdrag betreffende
algemene betrekkingen ook algemene principes op economisch-financieel terrein zouden worden
opgenomen, werd besloten door een speciale werkgroep deze materie te doen onderzoeken. Als
deze speciale werkgroep werd aangewezen de Finec-Sub-Commissie.
In de heden plaats gevonden hebbende eerste vergaderingen van deze Sub-Commissie
zijn de navolgende punten gebleken:
1. De Indonesische delegatie wenste zich uitdrukkelijk nog niet uit te spreken over de materie,
doch slechts over de vorm, waarin het geheel der financieel-economische bepalingen gegoten
moet worden.
2. Deze vorm is volgens de Indonesische delegatie als volgt: algemeen verdrag, waarin enkele
economische clausules van algemene aard en hiernaast een aantal speciale verdragen elk op
zeer beperkt terrein betrekking hebbend, zoals
a. handelsverdrag, waarin onder meer handelspolitieke samenwerking,
b. monetair verdrag, waarin onder meer monetaire samenwerking,
c. verdrag, waarin inhoud van afdeling A der Finec en eventueel nog andere verdragen.
3. Nederlandse conceptie als volgt: algemeen verdrag met enkele algemene economische
clausules en hiernaast uitvoeriger financieel-economische overeenkomst, welke uitgewerkt
kan worden in een aantal uitvoeringsovereenkomsten. Voorts behoren een aantal bepalingen
gebracht te worden in een soort overgangsovereenkomst, waarmede bedoeld bepalingen van
onveranderlijk karakter eenmalig vastgesteld bij soevereiniteitsoverdracht, welke dus niet voor
wijziging vatbaar is, zoals afdeling D der Finec en enkele artikelen van afdeling A.
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