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Het I'=oninkrijic der Nederlanden en de hepnbliek der Vel"enig,je
Staten van Indonesi~, bezield door de gelijke nens om haBY
wederzijdse betre!ckin;;en op het (!;sbieu van onJerwijs, vletenschap
en cultuur in !Jet algemeen te bevorderen,

hebben besloten de navolgende overeenkomst aan te gaan betref
fende de cultluele betreki.ingen tussen de beide staten.

H0ulrD3']'uI= I
GRuNDSLAG ~N fiAKfER

Artikel 1

De culturele betrekkingen tussen het IConinkrijk der Hederlanden
en de Hepubliak der Verenigue Staten van Indonesi~ berusten op
basis van v011eJi~e vrijheid, vrijv.Jilli {ueid en vJeder)' e:rieheid.

Deze cul turela betrek .. ingan tussen het Koninlcrijk Lier Neder
land9n en de Republiek der Verenigoe Staten van Indonesiti draeen
een nniverseel karakter en zijn gericht op de verwezenlijking van
lie vrije ontplooiing van de vrije menselijlce geest.

H."Ol!,j);S'l'uE II
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Artil<:al 2

Doel van de overeenkomst is bevordering van de culturele
betreUdngen tLlssen het I=oninkrijk der Neilerlanden en de
Republiek der VerenigJe Staten van Indonesiti.
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A3.1'II._EL 3

3r nordt ingesteld een gecengJe commissie, bestaanJe nit
veertien leden, waarvan iedel van de Segerineen der deeleencten
zeven leden benoemt,

Artikel 4

De commissie heeEt tot taak de verwezenli;king van de sa,..,en
werkin.s op basis van deze overeenlcclT'st te be\"orJeren. In een
instructie, welke door de Regerin~en v~n beide deelgenoten gezaMen
li~~~ wor~t v8stgesteld, worden re~elen eegeven voor de uitvoe
rinz van dffie taak. In deze instructie ~&l meue worden bepaald, dat
aan de ~e~en~~e corn~issie de bevcegdlleid wordt verleend om werk
cOI'lT"issies in te stellen voor Je bel1anJeling van bijzondere onder
wer!en. In deze werkcoml'lissies kunnen personen benoemJ worden,
die zelf gaen leden der comrissie zijn.

Ar'tikel 5

Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 6, 12 en 14 zal
elk der beide partijen in de geP.lengcie cOI'lI~issie cle aanbevelingen
en voorstel~en, waerover in Lle ~emen~..:1e comrnissie overeenstenr,'ing
is bereilct, voorle~'ren aan de eisen I1eg erine· d t 1-1on en

Ieder der beide~he8erin0en kan veTvolgens ~eze.v?o~s ~ ~c
n~arRntie van m1nls.ers .

aanbevelin.Gen. voorle~.::;en aan ue CO~!.J-""--'
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AR'l'ILcL 6

De beide JeelJenoGen streven ernaer om in het eijen land een re·
Jelij~e kennis te bevorderen van de cultuur van de andere deel
:,enoot in haar eS:3entiele bestanduelen.

Di t streven zal mede \:orden verwezenlijkt door oidJel van raUlO
film, pers, bibliotheken, lectuurver"I,reidin;, onJerwijs en klinst
manii'estaties .

• rtikel 7

De beide deelzenoten verbinden ~j_ch de ~itwis3eling van radio
"itzendin13;..op cultureel gebied en nieclwsberichten te bevorderen.

Artikel 3

De beide deelgenoten verbinden Zlcn elkaar steun te verlenen
ten behoeve van de ontwi~~eling van onderwi.s en wetenschap en
in het algemeen ter' bevorderin~ van de cultuur, in~ien zulks
doer een del' deelgenoten Dordt verzocht.

Artikel 9

Onverninjerd het bepaalde ender artikel 3 zullen beide deel
genoten de uitwisselina van hoogleraren, leraren, deskundigen op
het gebied van wetenschart,en, opvoec!il"'..g, onclerwijs en kLlnsten
bevorderen.

.. rtikel 10

De beide deelgenoten lcunnen op ell,acrs c;rondgebied insti tu.ten
van onderwijs, lrunst en van andere cLlltuj:el.e aard oprichten en in
stanJ houden met inachtneming van de in het lanJ van oprichting
Geluencle 'Nettelijke bepalil1Jen.

Artikal 11

Aan de oprichting en .et instandhouden van instituten van onder
wijs, van geestelijke ZOTB, van sociale ~org en in ilet algeneen in
stellin~en van culturele aard op het grondzebied van de andere
deelgenoot door corrorati~s, stichtingen, verenigingen of particulie
re personen., zullen geen belemJTleYin.sen in de vleg ;;,rorden gele~d, be
houdens de bevoesdheid van elk van beide Regeringen om r8:elingen
te treIfen in het belang van de opanbare veilijheid en het seJelijk
welzijn van het volk in maatschaprij en staat, wel~e niet in Etrijd
zijn ~et de menselijke rectten, zo&~s deze door Je Vereni]ue N3ties
zijn erl~end.

Artikel 12

Het vraa~stuk van ~e bevosJdheJen, Ole over en weer aan l~et be
zit van 3etuigscllYiften en 3raJen l:unnen warden verbonden, 81s~ede

de mogelijkheden ten aanzien van de aanpassing van de verschillende
scorten ven underwijs in het ene land aan die van Ijet andere land,
~orrnen een voorwerp van stuJie voar de ~ernen8de commissie.

Artikel 13

De beide uee1.zeno';en zullen ue ,~elec;enheid scherJl~en .e.lJt zo nodig
bijstanJ verlenen vear het verrlclnen 'van vle"tenscT1ap-pe.LlJ Cl!-onderzoEl
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kin;en in hat ene land door personen uit het endere land.
Als voorwaarde voor derzelijke onderzoekin~en zal gesteld

lmnnen 'iJOrden, dat de He.:;erin5 van het lenJ, Vlaor het ondersoek
pleats vindt, van het verloop en van de res~liaten van dit onJerzoek
in kennis ~ordt 8esteld.

Artil:"l 14

~e beiJe Jael~enotan zullen bevorJeren, dat beurzen beschikbaar
~orJen sesteld, teneinde stuuerenden of onderzoekers uit beide
landen in de gelegenheid ta stellen hun stuji~n of onJerz etin~en

in het endere l~nd te beginnen of VDort te zetten.
Zij zu.llen tevens bevorderen, dat beoefenaren van '.'Ieten::;cl-,ap,

techniel: of ku.nst van het ana land in ue gelegenheiLl \"Iorden Scsteld
een stage Joer te brenJen in het andere land.

Artikel 15

~0 beiJe dea13enoten zullen het le~.:en van contacten tussen doo:
de respectieve lanJen erkende organise-ties, werkzaam 09 cultLLreel
sebiecl, daf,rLnJt31 be~l'ef'en jeLL~dllrganisaties, hevor leren, fiF':.!t
inachtne~inJ van de belancen van Je ovenbare veili~l!ei\l en het
zeJelijk welzijn van het volk in ~aatschappij en sta~t.

Artikel 16

BeiJe deelgenotel1 acbten het ~enselijl~, dat boal:en, co~r2nten

en tijdschriften, liie in een lIer beiJe lenden z;ijn Llit~eseven,

vrijelijk toeJan~ vinJen 01) hat grond3ebieJ van h3t 8nder~ lanJ,
waarbij 3eatreefd wcrlt naar vri~Jom van rechten en van anJere be
~erkenJe maatre~elbn. De invceT van g~noend ~ateria21 ken slechts
beperl:t ·~orJen op ~rond van ~aatr~S21en in 11et belan] van Je
openba:'e veiligheid en het seLlelijl: '\:Jelzijn van het voll: in Daat
schal,~ij ell staat.

Artil,el 17

BeiJe deel 'en(J~en 31.~~=-~i1 ue vertalin ~ van geschriften, versche
nen in J~ tarl(talen) van he·t ene land, in Je taa:(talen) van het
and ere land n3ar vermo~en bevorJeren.

Artikel 18

Beide deel~enoten ~~llen ~a~en~erkeil Je St~2: .;~ -;
_ !_t t3trakking tot InjcnBsi~ op het tijdstip van de souverei

niteitsoverdracht, inzonderlleiJ wat betreft natuurwetenschappen,
techniek, medische wetenschap~en, geschiedenis, taal, economie
en aJatrecht te inventariseran.

HC.'l:Fj)S.i'0I~ IV
c.rV ~LJ1(_';'CE~: VAN (iBJ~Cr.3I'T Vil.rI CLlLfu11,:1E 1:lAl-.nDE

Artikel 19

Objecten van culturele waarde, die afke,fosti:.: Zijll uit I!1.ionsi~,

en die anJel:s dan dOOl- 1,rivaatreci"JtelijLe vlijze van eigendoPls
vel·1:ri~....:inJ in Llet bezit CGtoJren zijn van Je i"TeJerJ..anuse r~egering

,jan wel van Je vO(l:rr1ali~e HeJerlc:n.Jsch-InJi~cbe,he....:.e~·i.n.!1J ~Llllen
~crian over~eJr8~en 28n de he~erln~ van Je nepuolleh ueL
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Verenigde ~taten van In~on~si§, 815 gevolg van de sQuvereiniteits
overdrBcht van het Koninkl~ijl~ GeT ITedeylc.naen 1::18n .Je Lepuoliek Jer
Velenis;]e ~taten van Injonesi~.

Ter ~i~vceri~~ van tl~t eerbte lid sal Je ;emen~Je cOQ~issie

op Je voet van artil:el 5 een afz<Jndel-lijke rege.Lin,:.j voorstel-=..en .
.uaarin zullen tevens voorzienin.;en ",iOruen op.;enomen betre.fl'en6e een
rno~elij~e llj_t~isseline van voorwar~en van cLLlturele of historisclle
waarJe, die lIst ei~2ndorn of in het bezit zijn van het ene land en
afkonstig uit of van te~anB veer het endere land.

HO· j')::,.ciA V

.~r tikel 20-

De 3emengaB commissie brenJt van haar \Ierkzaamheden jaarlij.s
schriftelijk rapport ui t 88n elk der bei ..le he3erin.~en.
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