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kei 5, 2e lid) en Unie-conferentie (artikel 11). Deze zullen 
procedeeren op nader voor te schrijven, niet in deze overeen
komst bepaalde wijze. 

De opname der arbitrage-bepaling ligt in de lijn der Nederland
sche traditie, welke een v: I ichting van geschillen 
voorstaat. Door den voorzitter van het Internaionaal Gerechtshof 
te 's Gravenhage bij de eventueele bi van een voorzitter 
van arbiters in . is tevens aansluiting gezocht bij een 
sfeer, waartoe Nederland zich bij voorkeur aangetrokken voelt. 
De arbitrage-afspraak op zichzelf ten slotte kan een nuttige sti
mulans vormen om in onderling overleg tot overeenstemming te 
geraken. 

Bij do toekenning van gelijk gezag aan den Nederlandschen 
a Indonesischen tekst van het ontwerp, gelijk in de slot

bepaling is geschied, valt in Lring te nomen, dal deze ver
:king der rechl aanvaard eenerzijds omdat hier 

voor de wederpartij een moeilijk aantastbaar prestige-punt lag en 
anderzijds omdat de gang van zaken heeft meegebracht, dat de 
Nederlandsche tekst de discussies beheerschte, zoodat ten slotte 
de Indonesische tekst uit den Nederlandschen is ontstaan. Het 
ligt daarom voor de hand. indien uitlegging noodig blijkt, van 
den' Indonesischen tekst naar den Nederlandschen tekst terug te 
gaan. 

367. 3. 

NOTA VAN V E R B E T E R I N G E N . 

In de Bijlagen verbeterd. 

367. 4. 

gaat over tot de orde van den dl 

367. 5. 

Motie van Orde van den heer Romme c.s. 

Ingediend 19 December 1946. 

De Kamer, 

van oordeel, dat de vrijheid en de veiligheid van de slacht
offers der gebeurtenissen in [ndonesië en van de geïnterneerden 
thans in ieder geval behooren te worden verzekerd, 

ROMME. 
VAX DER GOES VAX NATERS. 
SCHOUTEN. 
TILANUS. 
BIEREMA. 

ZANDT. 
R U I J S DE BEERENBROUCK. 

Motie van Orde van de hoeren Romme en van der 
Goes van Naters. 

Voorgesteld 19 December 1946. 

De Kamer, 

Overwegende, dal de regeering terecht haar beleid erop 
richt, om, met overwinning van de zoowel hier te lande als in 
Indonesië heerschende vertrouwenscrisis, een duurzaam samen
gaan van Indonesië en Nederland op don grondslag van de 
beginselen der Koninklijke Eede van 7 December 1942 te ver
\. ezenlijken; 

Overwegende, dat de regeering hiertoe dienstig acht het 
aan, met vertegenwoordigers van de regeering dor I 

ië, van ei> .. ed( rzijd - ntenis, m 
! neming der geldende Grondwet, tot niets meer of ander 

wal volgens de door de ( ommissie-Generaal o] Li toe
lichting te Linggadjati is overeengekomen niet onverkorte 
inachtneming van de regeeringsverklaring van 10 December 
L946 en wande aanvullende regei • ,\u 19 Decem
ber 1946; 

van oordeel, dat deze wederzijdsche verbintenis, bij juiste 
daarvan, inderdaad de mogelijkheid opent, om het 

noodzakelijke duurzame samengaan tusschen Nederland en 
Indonesië op den grondslag van de beginselen der Konink'lijke 

Le te verwezenlijken; 

vereenigl zich mot het ten deze door de regeering voorge
a beleid; 

gaat over tot de orde van den dag. 

ROMME. 

VAN DEI ! GOES VAN NATERS. 

367. 6. 

ie van Orde van den heer Schouten c.s. 

Voorgesteld 19 December 1946. 

De Kamer, 

kennisgenomen hebbende van de schriftelijke en mondelinge 
toelichtingen op de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati; 

Overwegende, 

dat in de Regeeringsverklaringen van 10 Mei 1941 en van 
7 December 1942, uitgesproken bij monde van I I . M. de 
Koningin, is toe; d, dat aan de volkeren van Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en ( uraoao de gelegenheid zal 
worden gegeven om gezamenlijk te overleggen over een voor 
de veranderde omstandigheden passenden bouw van het 
Koninkrijk en zijn deelen; 

dat aan deze plechtige toezegging in het belang van het ge
heele Koninkrijk naar letter en geesl uitvoering behoort te 
worden gegeven, in het bijzonder omdat dit de eenige wijze is, 
welke een vaarlijk democratischen opzet waarborgt mei be
trekking lot de voorbereiding van de reconstructie van het 
Koninkrijk; 

dal de genoemde ontwerp-overeenkomsi van Linggadjati in 
zoodanige mate prejudicieert op het overleg in de Rijks
conferentie, dat aan de voormelde toezegging in feite niet, 
althans slechts zeer bezwaarlijk zou kunnen worden voldaan; 

spreekt als haar meening uit. dai thans allereerst aan die 
toezegging uitvoering behoor; te worden gegeven door de bijeen
roeping van eene Rijksconferentie, waarin vertegenwoordigers 

de tot het Koninkrijk behoorende volkeren in vrijheid 
kunnen beraadslagen over den nieuwen bouw van hoi 
Koninkrijk; 

noodigt de Regeering uit ten spoedigste over te gaan tot de 
enroeping van die conferentie, 

lot de dei 

sc < tor 
T i l . ' A i '  . 
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