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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te Djakarta
(Van Bylandt), 25 april 1955

Referte Uw 68.
Luns stelt zich voor bij de behandeling van de begroting in de Eerste Kamer overmorgen

over de Nieuw-Guinearesolutie ongeveer het volgende te zeggen:
'Het zou in het algemeen bepaald prematuur zijn en ook niet op de weg van de Nederlandse

Regering liggen reeds nu een oordeel te geven over de heden beëindigde AA-conferentie en hetgeen
daar werd bereikt.

Van groter belang dan de - overigens interessante - debatten, welke te Bandung in de
afgelopen week zijn gevoerd, is de vraag welke nawerking deze conferentie zal hebben.

Slechts één overigens in het beeld der conferentie secundaire kwestie, raakt Nederland
rechtstreeks, namelijk Nederlands Nieuw-Guinea.

Niemand zal er zich over hebben verbaasd, dat door een groep van landen, welke voor een
belangrijk deel eerst kort geleden de onafhankelijkheid verwierven, een algemene beginseluitspraak is
gedaan, waarin wordt aangedrongen op een snelle beëindiging van de koloniale status waar ter wereld
en in welke vorm deze nog bestaat.

In feite is er wat dit betreft geen principieel verschil van mening tussen deze landen en de niet
te Bandung vertegenwoordigde zg. beherende mogendheden, die de verantwoordelijkheid dragen
voor de onderontwikkelde, niet zelf-besturende gebiedsdelen.

De Nederlandse Regering heeft bij herhaling voor het nationale en internationale forum
verzekerd, dat de ontwikkeling van land en volk van Nederlands Nieuw-Guinea primair haar doel is,
teneinde de bevolking van dat gebied in staat te stellen te zijner tijd over eigen toekomst mede te
beslissen.

Zonder enige aandacht te besteden aan de humanitaire, - het gaat tenslotte om de
Papoeabevolking! - de volkenrechtelijke of welke andere zakelijke aspecten van de kwestie ook, heeft
men te Bandung de 'Indonesische positie' gesteund. 

Daarmede heeft men gebroken niet alleen met de door de deelnemende landen anders steeds
doorslaggevend geachte eigen zeggenschap van afhankelijke volken, doch ook met de in het
internationale verkeer als norm aanvaarde regel dat niet worde gesproken en nog minder worde
geoordeeld over een bilateraal geschil, indien niet beide partijen in de gelegenheid zijn hun zienswijze
uiteen te zetten.

En dit gebeurt dan kort nadat de 9e Algemene Vergadering zich een oordeel heeft kunnen
vormen over de annexatieplannen van Indonesië, en over het Nederlandse standpunt, dat de
souvereiniteit over West-Nieuw-Guinea berust bij Nederland en dat het entameren van besprekingen
met Indonesië over de Indonesische eisen niet verplicht noch nuttig is.

Blijkbaar echter heeft men zich te Bandung uit verlangen om het gastheerland een
vriendelijkheid te bewijzen laten verleiden tot wat wij rangschikken onder riemen snijden van
andermans leer. In de Nederlandse politiek zal dit generlei wijziging brengen.'

Inhoud daarvan kunt U desgewenst reeds als richtlijn bezigen in de publiciteit.

Kenmerk: Beyen/Luns 53.
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