
Bijlagen 2051 5—8 Tweede Kamer u 
Nota betr. de onderhandelingen van 4 t/m 27 Dec. 1950 gevoerd tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië 

2051 5 

Motie van orde van de heer Schouten c.s. 

Voorgesteld 23 Januari 1951. 

De Kamer, 

kennis genomen hebbende van de Nota der Regering inzake de 
onderhandelingen over het vraagstuk van de staatkundige status van 
Nieuw-Guinea (no. 2051), 

gehoord de beraadslaging over deze Nota, 

spreekt als haar oordeel uit, 
1°. dat de souvereiniteit over Nieuw-Guinea in het belang van 

de bevolking van dit gebied bij Nederland behoort te blijven, totdat 
deze bevolking zelve over haar staatkundige status in vrijheid zal 
kunnen beslissen; 

2°. dat noch de vorming van een Nieuw-Guinea-raad, als door 
de Regering in overweging gegeven, noch de opdracht van de souve
reiniteit over Nieuw-Guinea aan de Nederlands-Indonesische Unie, 
noch het inroepen van internationale bemiddeling voor de oplossing 
van het conflict tussen de Regering en die van de Republiek Indonesië, 
aanvaardbaar zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

SCHOUTEN 

VERKERK 

BIEWENGA 

ZANDT 

WELTER. 

2051 6 

Motie van orde van de heer Oud c.s. 

Voorgesteld 23 Januari 1951. 

De Kamer, 

constaterende, dat het Kabinet zijn aan de Staten-Generaal mede
gedeeld standpunt, dat de Nederlandse souvereiniteit over West
Nieuw-Guinea behoort te worden gehandhaafd, heeft prijsgegeven, 
zonder de Kamer vooraf in de gelegenheid te hebben gesteld van 
haar oordeel omtrent deze wijziging in het regeringsbeleid te doen 
blijken, 

van oordeel, dat deze handelwijze niet in overeenstemming is met 
hetgeen een juiste constitutionele verhouding tussen Regering en 
Staten-Generaal behoort mede te brengen, 

spreekt over deze gang van zaken haar teleurstelling uit en gaat 
over tot de orde van de dag. 

OUD 

KORTHALS 

VONK 

FORTANIER—DE WIT 

ZEGERING HADDERS 

CORNELISSEN 

DEN HARTOG. 

2051 7 

Motie van orde van de heer Gortzak c.s. 

Voorgesteld 23 Januari 1951. 

De Kamer, 

overwegende, dat het lot van Nieuw-Guinea direct verbonden is 
met de bevrijding van het Indonesische volk van elke koloniale over
heersing, 

van oordeel, dat deze koloniale overheersing is blijven bestaan 
als gevolg van de Ronde-Tafel Overeenkomst en andere dergelijke 
overeenkomsten van de Regering Soekarno met buitenlandse imperia
listen, 

van oordeel, dat deze koloniale overheersing voornamelijk in stand 
gehouden wordt door het voortdurende verblijf van Nederlandse 
marine en andere strijdkrachten in Indonesië, 

keurt de houding van de Regering ter Nieuw-Guinea-conferentie 
af en geeft haar in overweging als eerste stap ter regeling van het 
Indonesische vraagstuk alle Nederlandse strijdkrachten zonder verder 
uitstel uit Indonesië terug te trekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

GORTZAK 

HOOGCARSPEL 
HAKEN 
STOKVIS 

DE GROOT 
WAGENAAR 
BORST. 

2051 8 

Motie van orde van de heer Tilanus c.s. 

Voorgesteld 23 Januari 1951. 

De Kamer van oordeel, 

dat Nieuw-Guinea geen deel uitmaakt van Indonesië; 

dat Indonesië geen zakelijk of moreel recht op Nieuw-Guinea kan 
geldend maken; 

dat de souvereiniteit over Nieuw-Guinea bij Nederland berust en 
bij Nederland behoort te blijven, totdat de bevolking van Nieuw
Guinea te bekwamer tijd door uitoefening van het zelfstandig zelf
beschikkingsrecht over zijn staatkundige status zelf zal kunnen 
beslissen; 

dat in dat geval de souvereiniteit over Nieuw-Guinea afhankelijk 
zal zijn van de uitslag van een alsdan over Nieuw-Guinea te houden 
volksstemming, 

gaat over tot de orde van de dag. 

TILANUS 
KROL 
KIKKERT 
VAN DER FELTZ 
WTTEWAALL VAN STOETWEGEN 
VAN DE WETERING 
SCHMAL 
DE RUITER 
BEERNINK. 
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