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Naties geen dwangmaatregelen om ons tot cessie te bewegen zullen
hebben te duchten. Echter er is periculum in mora en indien wij
wachten tot de besprekingen met Djocja op een dood spoor zijn gelopen zou het wel eens te laat kunnen zijn.
m.i.

Van de vele voordelen die het behoud van Nieuw-Guinea ons
zullen bieden moge ik hieronder enkele opsommen.

Allereerst zou ik echter willen opkomen tegen het door de
voorstanders van het afstaan van het gebiedsdeel veelal gebruikte
argument dat door cessie a
e RIS de laatste hinderpaal zal worden
weggenomen voor het berei
an een goede Unfeverhouding. Ik
zou hier tegenover willen stellen dat niet alleen de in de Neder
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Nederland een meer werkzaam aandeel kan nemen aan de voorbereid

. van dit verdrag, onder andere door middel van het voortgezet li

maatschap van de Commissie voor het Verre Oosten te Washington.
Indirect kan zulks van niet te onderschatten invloed blijken op
onze toekomstige betrekkingen met Japan. Het moge het rechtsgevo
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- 3 weinig bevredigen dat een land, hetwelk een relatief belangrijke
bijdrage tot de geallieerde strijd tegen Japan heeft gevoerd, van
de vredesonderhandelingen verwijderd gehouden zou worden, doch het
is de vraag of dit een terzake afdoend argument zou worden geacht
door de Grote Mogendheden wanneer het tevens een land betrof, dat
territoriaal niet langer enige macht bezit in het gebied van de
Stille Oceaan.
Niet anders staat het met het lidmaatschap der Commissie
voor de Zuidzee (South Pacific Commission) welke immers slechts
bestaat uit mogendheden met territoriale belangen in dit gebied.
Reeds thans rijst in deze Commissie de vraag of Indonesië niet
daartoe moet toetreden uit hoofde van zijn souvereiniteit over
meer Westerlijk gelegendqilanden; hoe die vraag wordt opgelost,
is in dit verband van secundair belang, doch in ieder geval za
Nederland geen recht op lidmaatschap der Commissie kunnen doen
gelden wanneer het Nieuw-Guinea af zou staan. Ook aan deze vo
van internationaal overleg zou het dus geen deel meer hebben,
het uitstekende wetenschappelijke werk, door Nederlanders in d
Commissie gedaan, ZOU naar alle waarschijnlijkheid ook weldra
zaak van het verleden zijn.

contacten met de overige leden dier Commissie kunnen voortzetten
Van waarde is ook, dat deze lidmaatschappen ons, naast
behartiging van eigen belangen, de mogelijkheid zullen bieden same
te werken met de RIS en ons bij stemmingen het gewicht van een
eigen stem geven.
Voor wat de economische kant van het probleem betreft moge
ik mij beperken met nogmaals te wi
mogelijkheden die het ter__-.
plaatse
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- 4 scheepvaart- en speciaal luchtvaartterrein zullen wij ons in een
mogelijk reeds nabije toekomst wellicht gelukkig kunnen prijzen
i n het Verre Oosten nog eigen territoir te bezitten.

Gelooft U miJ, met vele groeten,

steeds gaarne,

