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Dit standpunt behoeft overigens niets erf .1i3 doen aan
de prooedure waaraan wij lagevolge het Charter van de
Souverei~t~iOsover~r&~ht
ast. 2 gebonden %îjn voor
wat betreft de a f w i k k s t l i n g v6u1 het gesshii met de R e p bliek V.SeZ.
Voorta muden w i j b i 3 de voorlloh.b;in&
kunnen doen ui-tkonren, d a t wij er de voorkeus 8- gegeVBIA hadden deze mak eonder publioiteit t e behandelen
me* de R . I . S. doah dat de uitLa.t;ingen van Indonesiaoho
eijda, welks een verkeerd ineioht i n de kwestie geven,
o m genoop%hebben draaersîjdr eea u;itetenaettiag mm
on~laternâpunt t e geven.
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DOA/IN
AANTEKENING.
In de Ministerraad werd op /&~anuari jl. besloten,
tot het doen samenstellen van een nieuwe nota over de
toekomst van Nieuw Guinea. Daarin 5al mede aandacht
moeten worden besteed aan verschillende anet name genoemde
mogelijkheden met betrekking tot de toekomstige status
van bedoeld gebied,
Bij de bestudering van hetgeen ierover de reeds eerder opgestelde nota's,memoranda en aantekeningen vermeldb.*&.&*4
den, komt &&-dadc
naar voren, dat het behoud van de
Rederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea met uitsluiting van de -RIS dan wel het plaatsen van Nieuw-Guinea
onder uitsluitend Nederlands Trustschap, Nederland tegen1
over de RIS in ernstige moeilijkheden aal brengen. Niet
alleen z a l de Unie naar de geest een dode letter drdgen
te worden, doch ook bij de ontwikkeling van het onderhavige
gebied zal men in'verband met het îeit, dat men zijn werki
kraohten voornamelijk uit Indonesie zal moeten betrekken,
voor schier onoverkomelijke moeilijkheden komgen te staan.
Voorts moet rekening worden gehouden met voortdurende van d e :
RIS uit gevoerde onrustoampagnea, al of niet vergezeld
gaande van infiltraties, als gevolg waarvan de noodzakelijke
militaire tegenacties de tooh al grote uitgaven ten behoeve
van dit nog jarenlange tekort-gebied aanzienlijk zouden
doen stijgenp Tenslotte moge nog terloops worden gewezen
op d è thans gevormde good-will in India en andere landen,
die, zoals de heer Lamping in zijn beschouwing m.i. ferec&ìt
opmerkt, door een strakke houding met betrekking tot de
deelname van de RIS aan het bestuur van nieuw Guinea, hoogst
waarschijnlijk verloren zou gaan.
Bovenstaande d o e t steller deees participatie van de
RIS aan het bestuur over Nieuw Guinea verreweg het verkieselijkst lijken. Onder de rnogeli jkheden met betrekking tot
de toekomstige status als vermeld in de notulen van de op
/& Januari gehouden Ministerraad mocht de gedachte het betwiste gebied een Unie-status te geven niet worden aangetroffen. M.i. ~ v ~ - w ~ u n n.QD-:B sdra- d a . a ~. , .,
zulks wenst ,beapr-ekingen-%eL
95
status van NieuwU5hi-A
RIT
GuA-xm€,'kwtz-b&$-er-wmr-w&eTW
streven orn
voor het
denkbeeld van een Unie. status met gemeenschappelijk bestuur
toegankelijk te maken.
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De RIS-autoriteiten zullen naar het voorkomt hun ogen
niet Pnunnen sluiten v o o r het feit, dat het w e l uiterst
moeilijk zal zijn om bij weigering van PiT
de souvereiniteit over Nieuw Guinea te
en h e t zou derhalve niet onwaarsohijnlijk zijn, dat zij
aan deze vorm van samenwerking de voorkeur geven. Zo
mogelijk zou getraoht kunnen worden om de participatie
in jaarlijkse phasen te doen geschieden en d e vorming
van een Unie-atrijdkracht tot onderwerp van discussie
te maken.
Zou deze vormgeving in principe kunnen worden aanvaard, dan zou daarmede tevens aan d3 Unie een materiegle
grondslag worden gegeven. B
rden, dat bij verbrekj,
de s o u v e r e w z e r Nieuw -Guinea aan het Internationale

HdZ*
Ten einde d

van het hangende geschil nog aantrekkelijker te maken, zou de Unie-partner
te verstaan kunnen worden gegeven, dat Nederland bereid
is t.o.f.' Haar sanspraken op de Br.N.Borneo en Port.Timor
te steunen.
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