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Minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 1 sept. 1954
*Van dit telegram werd per koerier afschrift verleend aan de posten te Washington, New-York,
Canberra, Lissabon, Ottawa, Londen, Brussel, Parijs mede GNV, Cairo, Karachi, New-Delhi,
Mexico, Colombo, Rangoon, Manila, Wellington en Rio de Janeiro.

Maandag 30 dezer ontving ik Susanto, die mij nota overhandigde waarvan inhoud, met weglating van
complimenten, in vertaling luidt als volgt:

'In zijn slotrede bij de besprekingen betreffende de opheffing van de Indonesisch-
Nederlandse Unie heeft Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk
der Nederlanden, Mr. J.M.A.H. Luns nogmaals verklaard, dat de Nederlandse Regering niet bereid is
met de Republiek Indonesia over de status van Nieuw-Guinea te spreken.

Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesia, Mr.
Sunario, heeft daarop in zijn rede voor de tweede keer verklaard, zeer teleurgesteld te zijn en een
krachtig protest aan te tekenen tegen het feit, dat de Nederlandse Regering niet bereid is
besprekingen te houden aangaande de kwestie Irian Barat (West-Nieuw-Guinea).

In aansluiting op genoemde rede en protest tekent de Regering van de Republiek Indonesia
hierbij formeel protest aan tegen de houding van de Nederlandse Regering, welke ten enenmale
onaanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Indonesia, aangezien de kwestie Irian Barat
(West-Nieuw-Guinea) overeenkomstig de Charter van de Souvereiniteitsoverdracht dient te worden
besproken tussen Indonesia en Nederland.

Met verwijzing naar genoemde Charter welke luidt 'with regard to the residency of New-
Guinea it is decided that the status quo of the residency of New-Guinea shall be maintained with the
stipulation that within a year from date of transfer of sovereignty to the Republic of the United
States of Indonesia the question of the political status of New-Guinea be determined through
negotiations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the
Netherlands', is de Regering van de Republiek Indonesia ervan overtuigd, dat de oplossing van de
kwestie als bedoeld in gemelde Charter niet is uitgevoerd, niettegenstaande het feit, dat de Charter
van Souvereiniteitsoverdracht getekend en bekrachtigd is door de beide regeringen, van Indonesia en
Nederland.

In verband daarmede legt de Regering van de Republiek Indonesia er nogmaals de nadruk
op, dat deze houding van Nederland betekent een unilaterale schending naar inhoud en geest van
meergenoemde Charter. Deze unilaterale daad blijkt ook uit het feit, dat Nederland Irian Barat
occupeert als een gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Naar aanleiding daarvan bevestigt
de Regering van de Republiek Indonesia hierbij formeel het reeds door Zijne Excellentie de Minister
van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesia bij de Minister van Buitenlandse Zaken van het
Koninkrijk der Nederlanden te 's Gravenhage op 6 Juli 1954 en op 10 Augustus 1954 mondeling
ingediend protest tegen de houding der Nederlandse regering, die niet meer bereid is gebleken over
de kwestie Irian Barat (West-Nieuw-Guinea) besprekingen te voeren.

De Regering van de Republiek Indonesia handhaaft hierbij haar rechten en aanspraken op
Irian Barat en behoudt zich al Hare rechten voor, welke Zij noodzakelijk acht om Hare rechten en
aanspraken te doen gelden.'

Ik heb mij beperkt met Susanto eraan te herinneren, dat de Indonesische Regering sinds
April jl. wist dat wij bespreking Nieuw-Guinea geheel afwezen. Wij zullen op deze nota niet reageren.

Kenmerk: Luns 234.
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