
• ONTWERP CULTURELE OVEREENKOMST TUSSEN HET 
KONINKRTJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK 

DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIE 

'Het KoninKrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesi8, bezield door de gelijke wens om haar wederzi_jdse betrek-
kingen op het gebied van ondcrwijs, wetenschap oh cultuur in het alge-
meen te bevorderen, 
hebben besloten de navolgende overeenkomst aan to gaan betreffende 
culturele betrekkingen tussen de beide Staten. 

HOOFDSTUK I 

GRONDSLAG EN KARAKTER 

Artikel 
De culturele betrchkien tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van indonesid berusten op basis: van vnl-
ledige vrijheid, vrijwilligheid en wederkerighcid. 
Doze culturele bctrekkineen tussen het Koninkrijk der Nederinden en de 
Republiek der Verenigde Staten van indonesie dragen een universeel karok-
ter en zijn gericht op de vcrwezenlijking van de vrije ontplooling van 
de vrije menselijke gcest. 

• HOOFDSTUK IT 

DOEL 

Artikel 2 
Doel van,cle ,Overeenkomst is bevordering van de culturele betrekkingen 
tussen het Koninkrijk derNederianden_en-de Republiek- der Verenigde Ltn-
ten van IndonesM.. 

HOOFDSTUK 

MIDDELEN TOT HET BEREIKEN VAN HET DOEL 

Artikel 
Er wordt ingesteld een gemengde commissie, bestaande uit veertien ,laden 
waarvan ieder van de Regerirn-cn der deelgenoten zeven laden benoemt. 

Ariikel 
De commissie heeft tot/ took de verwczenlijk:ng van de saltenwerking op 
basis van deze overcenkomot to bevordercn. In eon instructie, wellke door 
de Regeringen van 'beide deelgenoten gezomenljjk wordt vastgesteld,  wor-
den regelen gegeven voor de uitvoeri_ng van doze tank. In doze instruct'.e 
zal mode worden bepaold, dat can de gemengde commissie de bevoegdheid 
wordt verleend om werkcom:aissjes in te stollen voor de behandelin7 van 
bijzonderc onderwerpen. In doze werkcommissies kunnen personen benoend 
worden, die zelf goon leden der commissie zijn. 

Artikel 5 

Ten aanzien van het bcpaalde in de artikelen 6, 12 en 14 zal elk der 
beide partijen in de gemengde commissic de aanbevelingen en voorstellen, 
waarover in de gemengde comoissie overeenstemming is bereikt, voorleg-
gen aan de eigen Regering. 
Ieder der beide Regeringen kan vervolgens deze voorstellen en aanbevelin-
gen voorleggen aan de conferentie van ministers. 

Irtikcl 6 
De beide deelgenoten streven ernaor om in het eigen land eon redelijke 
kennis to bevorderen van de cultuur van de andere 'deelgenoot in haar 
essentine bestanddelen. 
Dit streven zal medc worden verwezenlijkt door middel van radio, film, 
pers, bibliotheken, lectuurversureiding, onderwijs en kunstmanifestatIes. 

Artikel 7 
De beide declgenoten verbinden zich.de uitwisseling van radjo-uitzendin-,- 
"nn nvnitureel gebed en nicuwsberichten to bevorderen..  
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Artikel 8 

De beide deelgenofenverbinden zich elkaar steun te vorlenerr ten-bahoeve_ 
van de ontwikkeling,Van anderwijs en wetenschap en in het algemeen. ter . 
bevordering van de cultuur, indien zulks door een der deelgenoten wordt 
verzocht. 

Artikel 9 

Onverminderd het bepaalde onder artikel 8 zullen beide deelgenoten de 
uitwisseling van hoogleraren, leraren, deskundigen op het gebicd van 
wetenschappen, opvoedinr, onderwijs en kunsten bevordereci. 

Artikel 10 

De beide deelgenoten kunnen op elkaars grondgebied insttuten van on-
derwijs, kunat en van andere culturele aard oprichtcn en in stand  no: den 

inachtneming van, de in hot land van oprichting geldende wetteljjke : 
bepalingen. 

Artikel 11 

Aan de oprichting en het instandhouden van instituten van onderwijs, 
van geestelijke zorg, van sociale zorg en in hot olgeLleon instellagen 
van culturele card on het grondgebied van de andere deelgenoot door 
corporaties, stichtingen, verenigingen of particullere personen, zullen 
geen bete: meringen in de weg worden gelcgd, behoudons de bcvoegdheid 
van elk van beide Regerinf:en regelingen to troffon in het belong van 
de openbare veiligheid en het zedelijk wclzijn van het volk An moat- - 
schappij en staat, welke niet in strijd zijn met de J.cnselijke rechtch, 
zoals dezd door de Verenigde Naties zijn erkend. 

Artikel 12 

Het vraagstuk van de bevoegdhelen, die over en weer can het bezit 
getuigschriften en graden kunnen warden vcrbonden, alsmedc de mogeU slik--
heden ten aanzien van de aanpassing van de verschillende soortcn van 
onderwijs in het ene land can die van hot andere land, vormen een voor-
worn van studio voor de gemengde commisse. 

Artikel 13 

Do beide deelgenoten zullen de gelegenheid scheppen en zo nodig bijst 2 nd 
verlenen voor het vorrichten van wetenschappelijke onderzockingen in 
hdt ene land door personen uit het andere land. 
Als voorwaarde voor de.rgelijke onderzoekingon zal gesteld kunnen -Jorden, 
dat de Regering van het land, waar het onderzoek pleats vindt,- van hot 
verloop en 'van do resultaten van dit onderzock in kennis wordt getateld. 

Artikel 14 

De beide deelgenoten zullen bevordcren, dat beurzen beschikbaar worden 
gesteld, teneinde studerenden of onderzookers uit beide landen I do 
gelegenheid to stollen hun studin of onderzoekingen in het ander° land 
to beginnen of voort to zetten. 
Zij zullon tevens bevorderen, dat beoefenaren van wetenschap, techniek 
of kunst van. het ene land in de gelegenheid warden gesteld een stage 
door to brengen in het andere land. 

ATtikel 15 

De beide deeigegoten zullen het leggen van contacten tussen door de res-
pectieve landen erkende organisaties, werkzaav, op cultured gebied, daar-
onder begrepen jeugdorganisaties, bevorderen, met inachtneming van. de 
belangen van de.ppenbare veiligheid en het zedelijk welzijn van/het 
volk in maatschappij en staat: 

Artikel 16 

Beide deelgenoten achten het wenselijk, dat boeken, couranten en tijd-
schriften, die in 64n der beide landen zijn uitgegeven, vrijelijk toe-
gang vinderl op het grondgebied van het andere land, waarbij gestreefd 
wordt naar vrijdom van rechten en van andere beDerkende maatregelen. 
De invo-r van genoe:-,d materiaal ken slechts beperkt worden op -grond van 
maatregelen in het belang van de openbare veiligheJd en, het zedelijk 
welzijn van het volk in maatschappij en .staat. 

Artikel 17 
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Artikel 17 

Be de deelgenoten zullen de vertaling van geschriften, verschenen in 
de taal (talon) van het one land, in de taal (talen) van hot andere 
land naar vermogen bovorderen. 

Artikel 18 

Beide deelgenoten zulicn samenwerken do stand van' de wetenschap !net 
betrek:ing tot indonesit: dp het tijdStip van de soavereiniteitsover-
dracht, inzonderheid teat betreft natuurwetenschappen, techniek, me-
dische wetenschappen, gesch;tedenis, trial, economic en adatrecht to 
inventariseren. 

HOOFDSTUK IV 
OVERDRLOHT VAN OBJECTEN CULTUBELE 

WAARDE 

Artikel 19 

Objecten van culturele waarde, die afkomstig zijn uit indonesie, en 
.die anders dan dOor privaatrechtelijke wijze van ejgendomsverkrtjging 
in het bezit gekomen zijn van de Nederlandse Regering dan wet van do 
voormalige Nederlands-Indische Regering, zullen wordon ovorgedragen 
aan do Regering van de Fopubliek der Verenigde Staten van Indonesia, 
als gevolg van 'de souvereiniteitsoverdracht vo'n het Koninkri_jk der 
Neclerlanden aan de Republiek der Verenigde Staten van indonesit. 
Ter uitvocring van het eerste lid zal de gemengde comAssie op dc voet 
van artikel 5 een afzonderlijke regeling voorstellen. Daarin zuller 
tevens voorzieningen worden opgenomen betreffende een mogelijke 

van voorwerpen van culturele of historische waarde, (lie het 
eigendom of in het bezit zijn van het ene land en afko:nstig uit of 
van belang voor hetandere land. 

HOOFDSTUK V 

JAARVERSLAG 

Artikel 20 

De gemengde COM4liSSie brengt van hoar werkzaamheden jaarlijks schrif, 
tell jk rapport uit•aan elk der. beide Regeringen% 
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