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Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Blom) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping). 21 febr. 1952
Supomo verklaarde in de zesde vergadering van de Centrale Commissie, welke op 19
Februari werd gehouden, dat de Indonesische Regering haar Missie opdroeg ultimo Februari
1952 de besprekingen te beëindigen. Aan de Commissies en subcommissies is het verzoek gedaan
vóór 25 Februari aan de Centrale Commissie verslag uit te brengen. De Centrale Commissie dient
in de week van 24 tot ultimo Februari beslissingen te nemen. De Indonesische Regering kan niet
op de suggestie van Nederland ingaan om eerst beslissingen uit te lokken over de juridische
positie van Nieuw-Guinea, aangezien
A. het Nieuw-Guineaprobleem een politiek probleem is
B. de besprekingen over het Nieuw-Guineaprobleem ook na rechterlijke uitspraak nog zouden
moeten worden voortgezet.
Ondershands heeft Supomo medegedeeld, dat Yamin aan de Indonesische Regering
duidelijk heeft kunnen maken, dat oplossing van het Nieuw-Guineaprobleem thans uitgesloten
moet worden geacht.
Door de Indonesische Regering wordt er nu mede ingestemd dat naar een
'temporiserende formule' wordt gezocht, waar 'iets' in zit. Indonesië zou graag zien, dat
Nederland zich bereid verklaart een gemengde Commissie in te stellen, welke in de komende
maanden zal onderzoeken of voor beide landen een aanvaardbare vorm van 'joint responsibility'
kan worden gevonden. Zulk een onderzoek zou geheel vrijblijvend zijn, Nederland tot niets
binden, en de resultaten zouden na de verkiezingen ter beschikking moeten staan, opdat bij
formatie van een Kabinet de Nederlandse politiek mede met in achtneming daarvan, zou kunnen
worden bepaald. Men wil hieromtrent thans een strikt informele en tot niets bindende
gedachtenwisseling voeren. De soevereiniteit zal daarbij volledig in het midden worden gelaten,
omdat men begrijpt, dat Nederland op dit punt thans nog geen enkele concessie bereid is
evenmin als Indonesië.
Aan de Indonesiërs is medegedeeld, dat geen bezwaar bestaat tegen deze
gedachtenwisseling zonder dat zulks betekent, dat deze bereidverklaring instemming met de
gedachte van 'joint responsibility' zou inhouden. Van de zijde van de Indonesiërs wordt
medegedeeld, dat men voor andere denkbeelden open staat. De Regering heeft besloten dat een
gemengd bestuur voor haar onaanvaardbaar is. Derhalve blijft er weinig ruimte voor overleg, dat
de Indonesiërs zou kunnen bevredigen omdat behandeling van zaken te rubriceren onder 'good
neighbour policy' door hen wel niet aanvaard zal kunnen worden, daar dit 'niet de kern van de
zaak raakt.'
Van het te voeren gesprek, dat binnenkort zal beginnen, stellen wij ons derhalve weinig
voor.
De Kamercommissie heeft zich met deze gang van zaken accoord verklaard.
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