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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan plaatsvervangend hoge commissaris,
hoofd afdeling Algemene en Juridische Zaken te Djakarta (Gieben), 30 augustus 1950
Voor Gieben persoonlijk.
Naar aanleiding van Uw SP 7 diene, dat het Kabinet conform Uw advies besloten heeft
bij Rum niet schriftelijk van haar teleurstelling over de rede van Sukarno te doen blijken.
Niettemin meende het Kabinet dat het nodig was, dat bepaalde stellingen die President Sukarno
heeft geuit zouden weersproken worden, in het bijzonder de stelling dat indien de NieuwGuineaconferentie niet tot positief resultaat zou leiden de staatkundige status van Nieuw-Guinea
in de lucht zou hangen, aangezien Nederland dan zelf de facto geen gezag meer over NieuwGuinea zou hebben. Teneinde te voorkomen dat zich in foro publico een voortgezet debat zou
ontwikkelen tussen President Sukarno en de Nederlandse Regering heeft het Kabinet
goedgekeurd dat de Gouverneur van Nieuw-Guinea in een interview bepaalde aspecten van de
Nieuw-Guineakwestie zou belichten. Aan dit interview zal internationale bekendheid worden
gegeven. Het interview zal Vrijdag a.s. voor publicatie worden vrijgegeven. Eerdere publicatie
leek ongeschikt omdat dan het vermoeden zou kunnen gewekt worden, dat het interview van de
Gouverneur in overleg met Spender, die hedenmorgen vertrokken is, was opgesteld, wat niet het
geval is.
Van de verklaring van Spender zult U reeds kennis hebben gekregen. Spender heeft ook
mij bezocht. Hij legde uitsluitend de nadruk op de wenselijkheid dat Nederland op NieuwGuinea zou blijven en op geen enkele wijze voet zou geven aan Indonesische aanspraken.
Met betrekking tot de passage uit het rapport omtrent Nieuw-Guinea waarin sprake is
van de bezwaren die missie en zending op Nieuw-Guinea zouden ondervinden bij overdracht
van Nieuw-Guinea aan de RI heb ik overleg gepleegd met vertegenwoordigers van zending en
missie en met hun volledige instemming een verklaring gepubliceerd waarbij de Nederlandse
Regering zich van de betrekkelijke passage distancieert.
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