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AAN 
Zijne ïbaellentie de Gouverneur 

Reder lands -Xi suw-Guinea . Ban 

Met verwidaing naar het schrijven van de waarnemend Gouverneur 
van 10 augustus 1961, No. 2.9.20/475~2/0.2/Vertrouwelijk inzake de 
brief van de gezamenlijke Parna en DVP-besturen aan de mederlandse 
Regering, berioht ik Uwer Elxcellentie in algemene zin seer wel te 
kunnen instemmen met de beschouwingen terzake van de Heer Boender- 
maker, 

inderdaad is juist, dat het door Parna en DVP aan Be Regering 
gedaan verzoek om naast de Nieuw-Guinea Raad ook gehoord te worden 
betreffende het uit te brengen advies inzake de effectuering van het 
zelfbeschikkingsrecht van de inwoners van Nederlands-NieuwgGuinea, 
een miekenning betekent van de juiste staatsrechtelijke verhoudingen 
en dat het om die reden niet mogelijk is om in die vorm tegemoet te 
komen aan bedoeld ver%oek. 

UiterRrucd staat het aan individuele personen of groepen van 
personen vrij - dit is een gewaarborgd democratisoh recht - om hna 
mening bij brief of resolutie ter kennis te brengen van de Gouverneur 
en van de Nieuw-Guinea Raad en/of van de Nederlandse Regering en de 
Nederlandse Staten-Generad, Deze organen kunnen aiteraard al dan 
niet m e t  bedoelde meningeuitingen rekening houden, hetgeen evenwel 
niet implioeert, dat personen of groepen a l s  zodanig het reoht sou- 
den hebben geraadpleegd te worden. Ddt laatste is slechts voorbehou- 
den aan de volk9vertegenwoordiglng, te Uwent in oa8U de Nieuw-Guinea 
Raad. 

Het democratische aamenspel moei; geleerd worden, Indien poli- 
tieke partijen in Nederlands-Nieuw-Guinee - of zij al dan niet ver- 
tegenwoordigd aijn in de eigen volksvertegenwoordiging doet in dit 
opzicht niet terzake - meningen of verrlangena ter kennis wensen te 
brengen van overheid en/of voïkavertsgenwoordiging, kunnen ziJ zulks 
doen bij resolutie, dan w e l  sou men moeten proberen een of meer leden 
van de Nieuw-Guinea Raad te bewegen als hun spreekbuis op te treden 
in de Raad, teneinde langs die weg te trachten zijn opvattingen ingang 
te doen vinden bij de nieuw-Griinea Raad, die dan m e t  gebruikmaking van 
zijn rechten en bevoegdheden eventueel de verwezenli$sing daarvan zal 
kunnen nastreven. 

brengen van Parna- en DVP-besturen, ten antwoord op hun eerder bedoel- 
de brief. 

Ik moge U verzoeken het bovenstaande w e l  ter kennis te willen 
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Naar U bekend is, heeft dit onderwerp hier in Nederland ook 
punt van bespreking uitgemaakt met de Nieuw-Guinea Raad delegatie. 
Het vindt vermelding onder punt VI1 van de samenvatting van de ge- 
houden besprekingen, vaaruit kan blijken dat terzake geen versehil 
van mening bestaat. 

Uit het vorenstaande zal tevens duidelijk zijn, dat mijner- 
zijds geheel ingestemd wordt m e t  het gestelde in de laatste alinea 
vtm hoger aangehaald schrijven van de Heer Boendemaker. Hier te 
lande aal alles worden gedaan wat mogelijk is ter vermijding van 
de sahijn, dat vaa de aanwezigheid in Nederland van de Parna- 
bestuursleden Wajoi en Indey gebruik sou worden gemaakt om hen te 
consulteren over vraagstukken Nieuw-Guinea betreffende. 


