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Minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 24 augustus 1953

Referte Uw telegram nr. 478.
Hier volgt de tekst minus aanhef van dezerzijds antwoordnota d.d. 13 Juli 1953 inzake de

Indonesische bezwaren tegen Nederlands-Australische besprekingen over Nieuw-Guinea, waarvan U
abusievelijk geen afschift werd gezonden. Een brief terzake van 24 Juli 1953, welke in de
Indonesische nota van 19 dezer wordt aangehaald, is dezerzijds onbekend.

'Zoals reeds door de Minister van Buitenlandse Zaken, Mr. J.W. Beyen, mondeling aan de
waarnemend Hoge Commissaris van de Republiek Indonesië tijdens zijn bezoek ten departemente
op 25 Juni 1953 verzekerd werd, waren de in Australië gevoerde besprekingen niet gericht op het
sluiten van enig verdrag met de Australische Regering ten aanzien van Nederlands Nieuw-Guinea.
Die besprekingen hadden uitsluitend betrekking op mogelijke samenwerking ten aanzien van -
onderwerpen van technisch-administratieve aard tussen de plaatselijke besturen van Nederlands en
Australisch Nieuw-Guinea. De in de nota van het Hoge Commissariaat vermelde berichten, welke op
de mogelijkheid van het sluiten van een verdrag van samenwerking zinspelen, moeten dan ook als
ongefundeerd beschouwd worden.

De Minister zonder Portefeuille, Mr. J.M.A.H. Luns, heeft tijdens de besprekingen in
Djakarta met de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken eveneens gelegenheid gevonden om
bedoelde berichten tegen te spreken.

Tenslotte moge naar aanleiding van het gestelde sub 2 in meergemelde nota onder de
aandacht van het Hoge Commissariaat gebracht worden, dat de Nederlandse Regering niet vermag
de mening van de Indonesische Regering te delen, dat Nederlands Nieuw-Guinea krachtens de ter
Ronde Tafel Conferentie bereikte overeenkomsten binnen een jaar aan de Republiek Indonesië
overgedragen had moeten worden en bijgevolg evenmin de opvatting, dat Nederlands Nieuw-Guinea
derhalve nog steeds een betwist gebied vormt. De Nederlandse Regering is van oordeel, dat artikel 2
van het Charter der Souvereiniteitsoverdracht en de ingevolge genoemd artikel gevoerde
onderhandelingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië op geen enkele
wijze verandering hebben gebracht in de Nederlandse souvereiniteit over dat gebied.

De Nederlandse Regering heeft geen aanleiding gevonden haar overleg met de Australische
Regering over de bovenbedoelde mogelijkheid van samenwerking ten aanzien van onderwerpen van
technisch-administratieve aard door consultatie met de Indonesische Regering te doen voorafgaan.'

Kenmerk: Luns 281.
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