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Minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 1 okt. 1952
Referte mijn telegram nr. 112.
Ik ontving hedenavond Susanto en overhandigde hem het volgende antwoord op zijn nota
(zie mijn 108):
'In antwoord op Haar schrijven van 24 September 1952 no. KA/1037 omtrent de hervatting van de
besprekingen over de vraagstukken betreffende de herziening van de Unieverhouding en de status
van Nieuw-Guinea, heb ik de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de Nederlandse Regering
bereid is de besprekingen met de Republiek Indonesië over het Unievraagstuk te hervatten.
Ten aanzien van Nieuw-Guinea meent de Nederlandse Regering, dat de in Januari en
Februari van dit jaar gevoerde besprekingen hebben aangetoond, dat er tussen de opvattingen der
Nederlandse Regering en de Regering van de Republiek Indonesië omtrent de souvereiniteit over
Nieuw-Guinea, een zodanig verschil van mening bestaat, dat eerstgenoemde tot de conclusie is
gekomen dat hervatting der besprekingen op dit punt vruchteloos zou zijn.
Niettemin is de Nederlandse Regering bereid er toe mede te werken, dat eventuele
misvattingen en daaruit voortvloeiende verontrusting zijdens de Indonesische Regering omtrent de
Nederlandse oogmerken ten aanzien van Nieuw-Guinea, kunnen worden weggenomen.
Zij blijft voorts bereid eventuele Indonesische suggesties in studie te nemen welke, zonder de
Nederlandse souvereinteit over Nieuw-Guinea in het geding te brengen, een wezenlijke bijdrage
kunnen vormen voor een verbetering van de betrekkingen.
Wat de besprekingen aangaat nopens de herziening van de Uniebetrekkingen, is de
Nederlandse Regering van mening, dat het aanbeveling verdient in de eerste aanleg te pogen op korte
termijn langs diplomatieke weg tot overeenstemming te komen omtrent een anatal kwesties, welke
tijdens de hogergenoemde voorbereidende besprekingen van essentieel belang bleken te zijn voor het
welslagen van de onderhandelingen en waaromtrent nog verschil van mening bleef bestaan.
Daarmede zullen niet alleen de delegaties wier taak het zal zijn de regeling der herziene
betrekkingen gestalte te geven, worden ontlast van de opgave om te zoeken naar oplossingen voor
enkele fundamentele kwesties van principiële betekenis, doch bovendien opent deze werkwijze naar
het oordeel der Nederlandse Regering de mogelijkheid om op snellere wijze tot bevredigende
resultaten te komen.
De Nederlandse Regering stelt zich voor Uwer Excellentie binnenkort terzake een inleidende
nota te overhandigen, waarna in gezamenlijk overleg kan worden bepaald, waar en wanneer het
diplomatiek overleg over de bovenbedoelde fundamentele kwesties kan worden aangevangen.
De Nederlandse Regering stelt voor, zodra het diplomatiek overleg tot de oplossing der
bedoelde essentiële vraagstukken heeft geleid, delegaties c.q. commissies op ambtelijk niveau hier ter
stede bijeen te doen komen voor de opstelling van de ontwerp-verdragen c.q. waarin de NederlandsIndonesische betrekkingen op nieuwe voet zullen worden geregeld.
De Nederlandse Regering meent er reeds in dit stadium van vooroverleg bij Uwer
Excellentie op te moeten aandringen, dat beide partijen zich zullen onthouden van publicaties
terzake, tenzij daartoe wordt besloten na onderling overleg, en met wederzijds goedvinden.
Ik ben gaarne bereid desgewenst reeds dadelijk met U in overleg te treden over een
inleidende bekendmaking.
En clair volgt de tekst van het gemeenschappelijk communiqué, dat na het onderhoud is
uitgegeven. Afgesproken werd, dat van beide zijden aan de pers geen nadere mededelingen zullen
worden gedaan omdat het overleg nog gaande is. De nota blijft derhalve geheim.
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Aan Susanto is medegedeeld, dat van Indonesische zijde ieder gewenst nader tegenvoorstel
kan worden gedaan. Susanto opperde de mogelijkheid, dat voor het voorgestelde diplomatieke
overleg reeds een kleine Indonesische commissie hierheen zou komen. Hij zal dit zeker aan Mukarto
als tegenvoorstel suggereren.
Desgevraagd werd hem medegedeeld dat het bestuderen van eventuele Indonesische
suggesties inzake Nieuw-Guinea, waarvan in de nota sprake is, ook bedoeld is als te zullen plaats
hebben in het overleg tussen de delegaties. Aan Susanto is voorts medegedeeld, dat het huidige
Kabinet bij voorkeur geen besprekingen over Nieuw-Guinea had gezien, doch dat om aan
Indonesische psychologie tegemoet te komen gezocht is naar tegemoetkomende formule. De
souvereiniteit moet echter bij Nederland blijven. Als voorbeeld van een onderwerp voor diplomatiek
voor-overleg is genoemd het vraagstuk van de geldigheidsduur der nieuwe verdragen. Susanto drong
zeer aan op spoedige hervatting der besprekingen en vreesde dat de uitgebreide notawisseling in
Indonesië onbevredigende indruk zou maken.
Wij wachten thans de Indonesische reactie af en beraden ons over in voor-overleg te brengen
punten, waaronder mede wordt gedacht aan openlaten van mogelijkheid van voorkeursbehandeling
als door U in Uw jongste rapport uitvoerig besproken.
Eventuele verdere suggesties Uwerzijds worden gaarne tegemoet gezien.

