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Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Blom) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 6 febr. 1952
Copie per koerier aan Indon. posten.
Hedenmorgen had de eerste vergadering plaats van de Sub-Commissie voor Militaire
Aangelegenheden onder leiding van Tambunan, welke in plaats van Prawoto als voorzitter van de
Indonesische groep optreedt.
Tambunan opende de vergadering met de wens, dat de Sub-Commissie, welke haar werk
laat begonnen is, dit tijdig zal kunnen beëindigen. Hij zeide, dat de bevredigende samenwerking
op militair terrein een gunstige invloed had op de samenwerking tussen Nederland en Indonesië
in het algemeen. De Militaire Missie had 'volle waardering van Regering en volk van Indonesië'.
Na een dankwoord van Valk vroeg Tambunan of de Nederlandse groep voorstellen had.
Van Nederlandse zijde werd in de loop der vergadering duidelijk gemaakt, dat het op weg der
Indonesiërs lag voorstellen te doen, indien en voor zover zij bestaande regelingen militaire
samenwerking wensten te veranderen en dat derhalve gaarne vernomen werd, wat de
Indonesische groep naar voren wilde brengen.
Tambunan verklaarde, dat Indonesië slechts nodig achtte in de nieuwe overeenkomst
twee zaken te regelen, te weten:
1. uitwisseling militaire Missies;
2. wederzijdse samenwerking opleiding officieren en ambtenaren voor militaire diensten.
Hij stelde voor dit vast te leggen in artikel 1 te sluiten overeenkomst, waarvan artikel 2 zou
bepalen, dat kosten verleende medewerking ten laste zouden komen van de verdrag-sluitende
partij, welke die medewerking verzocht, en dat samenstellen taak enz. militaire Missie zou worden
vastgesteld in een afzonderlijke overeenkomst.
Volgens een derde artikel zou de bestaande Missie-overeenkomst van kracht blijven tot
een nader te bepalen datum.
Van Nederlandse zijde werd opgemerkt, dat van wederkerigheid in werkelijkheid geen
sprake is, dat in het kader van de voorgestelde overeenkomst in ieder geval ook regeling
opleidingen zou moeten plaatsvinden, doch dat het gewenst leek de eerste vergadering te
besteden aan oriëntering ten aanzien van de te regelen materie in zijn geheel aan de hand van de
bestaande overeenkomsten.
Vervolgens gaf Valk een overzicht van de bestaande RTC-regelingen en andere
overeenkomsten, waarbij werd aangegeven, welke onderwerpen in ieder geval ook in de toekomst
regeling zou moeten vinden.
Tenslotte bracht Valk het probleem van Ambonese oud-KNIL-militairen ter sprake en
gaf hij een overzicht van de ontwikkeling, waardoor de Nederlandse Regering noodgedwongen
Ambonezen naar Nederland had moeten afvoeren en thans nog bezwaard was met problemen
verband houdend met verblijf Ambonezen hier te lande, waarvoor in samenwerking met
Indonesië een oplossing wordt gezocht.
Tambunan zegde toe de dor Valk naar voren gebrachte gezichtspunten in eigen kring te
bespreken, waarna werd afgesproken op de volgende vergadering, 11 dezer, nadat het
Indonesische standpunt zou zijn bepaald, hierover nader van gedachten te wisselen en dan een
voorstel gereed te maken voor de Centrale Commissie 12 dezer voor wat betreft overdracht
behandeling bepaalde onderwerpen, bestaande overeenkomst artikel 2 en 21 Unie-Statuut (artikel
12. 13 en 14) aan Sub-Commissie Politiek-Juridische Aangelegenheden.
In deze vergadering, welke in vriendschappelijke sfeer verliep, bleek weer duidelijk hoe de
Indonesiërs steeds Nederlandse voorstellen trachten uit te lokken in plaats van exact aan te geven
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wat zij in de Unie-overeenkomst gewijzigd willen zien, zoals formeel van hen verwacht mag
worden.

