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Mo, 50228/104 inzake in margine genoemd onderwerp,
heb ik de eer Uwer Zxcellentie te berichten dat ik met Y í r , Samoré,
met wie mijn ambtsvoorganger deze kwestie reeds had besproken, nader
contact heb opgenomen waartoe een lunch ter ere van Mg2. Giobbe mij
gerede aanleiding gaf.
Ik heb Mgr. Samoré gewezen op de uitzonderlijke handelwijze
het eiland Nieuw-Guinea te splitsen, terwijl Borneo en Timor a l s een
geheel werden beschouwd ten aanzien van de juridische ?unctie van de
Internuntiatuur te Djakarta, Deze splitsing was naar mijn mening niet
langer verdedigbaar, omdat kort geleden door de opzegging v m de Unie
de laatste band -tussenIndonesië en Nederlands Nieuw-Guinea was afgesneden, en nog wel. unilateraal d.oor[Indonesische Regering zelvr. Ik
heb daarom het verzoek der Nederlandse Regering overgebracht om het
juridische ressort van Djakarta te wijzigen en, indien daartegen overwegende bezwaren mochten blijken, die bezwaren ter bespreking met mij
voor te leggen en, indien daarbij zou blijken dat deze bezwaren inderdaad onoverkomelijk waren, dan althans de n a m van het ressort; te
wijzigen. Mgr, Samord zeide mij .zerr bereidwillig toe de zaak te zullen onderzoeken en zo mogelijk aan onze wens gevolg te geven.
Aangezien de Statistieken in kwestie in Augustus plegen te
worden gepubliceerd, heb ik enige dagen geleden een bezoek gebracht
aan Kgr. Samorc? voornoemd om hem te vragen wat inmiddels terzake had
kunnen worden gedaan. Het antwoord van Zijne Sxcellentie was tweeledig.

In de eerste plaats 1iet.hijmij afschrift zien van de nota
van Haar Departement, gericht tot de InternuntiatuW-%teden Haag d.d.

Zijner Excellentie
de Heer Xinister v m
Buitenlandse Zaken,
s-Gravenhageo

-4-

Kenmerk: Gezant Heilige Stoel no 430/113 geheim.
© NA, archief Minkol., dossierarchief ministerie van Koloniën en opvolgers 1945-110093
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/19562
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4 Juli 1947, DPZ No. 59656-4340 G.Sa, aan mijn ambtsvoorganger toegeI
zonden Sij scbijven van gelijke datum en nummer, voorzien van het
Legatie-nummer 187. Deze nota bevatte de volgende zinsnede:
It- le Ministère tient à confirmer son accord avec la
proposition de 1'Internonciature que la Délégation Apostolique sera nommée t1D616gation
Apostolique de l'drchipel
IndonQsien".
.Mijn zeg-3
voegde daaraan toe, dat de Internuntiatuur te den Haag
nooit enig verzoek van de Nederlandse Regering heef-i;ontvangen om
het ressort een andere benaming te geven. Daar ik niet over gegevens
beschikte om deze bewering tegen te spreken, heb ik mij erJoe moeten
IC;"
I'
bepalen Mgr. Sarnor6 erop te wijzen dat sinds het jaar 1947 de souvereiniteitsoverdracht heeft plaats gevonden en dat in dat $erband toch 91
i,
wel moest worden aangenomen dat de grenzen van de nieuwe Staat Indo- '
nesie ter kennis waren gebracht van de Vaticaanse autoriteiten.
Het twtde deel van het antwoord bestond uit de verklaring, ' ,
I '4
dat de statistieken in kwestie veranderd zouden worden, en wel op
h4&
zodanige manier dat het kaastje geheel z a l verdwijnen en de specificatie zodanig gewijzigd zal worden, dat geen misverstand meer mogelijj
de
z a l zijn omtrent de souvereiniteit van Nederland over West-NieuwGuinea,
t
Mgr. Sasioré zeide mij vcorlopg niet verder te durven gaan
ten aanzien v2n het ressort, teneinde geen ongewenste reactie van
Indonesische zijde te provoceren, Hij voegde daar met grote nadruk
aan t o e , dat ook aan deze wijziging van Nederlandse zijde op geen
enkele wijze ruchtbaarheid zou mogen worden gegeven, of daarop de
aandacht zou mogen worden gevestigd, teneinde geen slapende honden
wakker te maken, Ik gaf Zijne Excellentie de verzekering, dat de
Nederlandse instanties diplomatiek voldoende gsschodd waren om een
zo elementaire fout niet te begaan,
Ik moge Uwer Excellentie derhalve verzoeken zowel in Nederland als bij de Nederlandse Missie te Djakarta duidelijk te willen
doen uitkomen, dat de inwilligin5 van onze wens niet; naar buiten
mag worden gepropageerd, of anderszins naar buiten mag bekend worden,
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Ik moge aan het bovenstaande nog toevoegen, dat bij mijn
eerste bezoek aan Mgr. Samoré deze mij liet weten, dat verleden jaar
te Rio de (JaneLroeen nieuwe regeling is getroffen ten aanzien van
-geheel-
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geheel Latijns Amerika, waarbij een Raad is ge8icht waarin één Bisschop van alle zelfstandige landen uit dat gebied i s benoemd. De zes
Midden-Amerikaanse staten hebben één vertegenwoordiger. Ten aanzien
van de niet-zelfstandige gebieden is aan eenieder daarvan gevraagd
of zij zich rechtstreeks in genoemde Raad wilden laten vertegenwoordigen, danwel door één Bisschop van een aangrenzend zelfstandig land,
De Britse Antillen hebben de voorkeur gegeven aan een eigen
en is nog geen antwoord ingevertegenwoordiger, v a de Franse Ant
komen. Curaçao heeft doen weten d a t 9 zich zou laten mede-vertegenwoordigen door de Bisschop-gedelegeerde van Venezuela, Van Suriname
is nog geen antwoord ingekomen. Indien Suriname prijs stelt op een
eigen gedelegeerde, dan zal in ieder geval slechts ddn gedelegeerde
de drie gebiedsdelen Suriilame, Curaçao en de Nederlandse Antillen
in die m a d kunnen vertëgenwoordigeñ.
D e Gezant,

-

.

