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Het is aan iedereen bekend dat de situatie in West Papua, het voormalig Nederlands Nieuw 
Guinea, op allerlei terrein problematisch genoemd mag worden. 

Veel Nederlanders hebben er begrip voor dat organisaties als de onze op wantoestanden in West
Papua wijzen en de Nederlandse regering vragen zich ten behoeve van meer gerechtigheid en 
verbetering van de levensomstandigheden van de Papua’s in te spannen..

Concreet zou dit moeten betekenen dat ook door de Nederlandse Regering reële en 
doortastende inspanningen worden geleverd in de sfeer van mensenrechten, volkenrechtelijke 
afspraken en normen, en behoorlijk bestuur zoals wij dat in Nederland kennen.

Bij alle deelnemers van de Samenwerkende Organisaties voor West Papoea (SOWP) heerst de 
vaste overtuiging dat Nederland wat het voornoemde betreft in ernstige mate is tekortgeschoten. 
Nederland is blijvend medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor de ontwikkelingen in 
West Papua.
Over dat laatste kan trouwens niet de geringste twijfel bestaan sinds de publicatie in 2005 van 
het wetenschappelijke historische onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis onder toezicht van een daartoe aangestelde wetenschappelijke commissie. 
Deze studie is bekend geworden als «Het Rapport Drooglever», met als ondertitel «Een Daad 
Van Vrije Keuze».
De opdracht tot deze wetenschappelijke analyse kwam er op verzoek van twee Tweede Kamer 
leden in 1999 en werd anno 2000 door voormalig minister van buitenlandse zaken J. van Aartsen 
aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis toevertrouwd.    
De studie leidde tot de conclusie dat Nederland een niet te loochenen medeverantwoordelijkheid 
draagt wat de schrijnende toestanden in West Papua betreft.

Al in 1969 erkende toenmalige minister van buitenlandse zaken Luns dat Nederland een morele 
verantwoordelijkheid draagt. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat en de erkenning 
van een morele relatie hebben een juridisch gevolg. De Nederlandse Staat is immers een 
rechtssubject van publiekrechtelijke orde. Elke daad van de Nederlandse staat of het in gebreke 
blijven daarvan, kan immers juridisch getoetst worden. 
De norm van Zorgvuldigheid en Behoorlijk Bestuur is een essentieel element in de juridische 
toetsing van het handelen, of omissie van handelen, door de Nederlandse overheid als 
rechtssubject van publiekrechtelijke orde. Voor de burger is handhaving van deze norm wezenlijk 
voor zijn rechtszekerheid waar het zijn verhouding met de overheid betreft.  
Het is onbetwistbaar dat er spanning bestaat tussen enerzijds door de Nederlandse Staat 
gestelde daden, of het in gebreke blijven van daden, ten aanzien van West Papua en anderzijds 
zowel de beginselen van Nederlands recht als het Volkenrecht.  

De Stichting West Papua (SWP) heeft voortgebouwd op de conclusies van genoemd historisch 
wetenschappelijk onderzoek, vooral research naar relevante procedurele internationale 
rechtsregels, zowel volkenrechtelijke als strafrechtelijke. Dit leidde onder meer naar gebleken 
verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, naar de 
Veiligheidsraad en het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. 
Ook werd gezocht naar internationale politieke wegen om wezenlijke vooruitgang in West Papua 
te realiseren. Dit onderzoek bracht onder meer de Asian, de Caribbean and Pacific Group of 
States (ACP), de EU/ACP Gezamenlijke Parlementaire Vergadering, de Europese Raad voor het 
voetlicht. 
Duidelijk is dat van potentiële politieke mogelijkheden destijds geen gebruik kon worden gemaakt 
vanwege passiviteit of zelfs tegenwerking van de zijde van het Nederlandse ministerie van 
buitenlandse zaken. De Nederlandse Staat bleek een struikelblok te vormen bij pogingen van 
Papua's en hun sympathisanten om daadwerkelijke vooruitgang te boeken. 



De SWP heeft er nu voor gekozen een weg te bewandelen die direct naar de Nederlandse Staat 
leidt. Via de geëigende juridische weg zal de Staat der Nederlanden en in het bijzonder haar 
regering onder druk worden gezet. De Stichting West Papua heeft daarbij de steun van 
sympathiserende leden van de Tweede Kamer. 

SWP heeft besloten de rechterlijke macht in te schakelen die volgens de Grondwet onafhankelijk 
van zowel de uitvoerende als de wetgevende macht opereert. Op 26 april 2014 ging de SWP 
ertoe over de Staat der Nederlanden officieel aan te schrijven, met daarbij een concept van 
dagvaarding. In dit schrijven is aangegeven dat tot effectieve dagvaarding wordt overgegaan 
indien blijkt dat het gevraagde overleg geweigerd wordt of tot de overtuiging leidt dat het 
gewenste resultaat niet wordt bereikt. 
De minister van buitenlandse zaken (BUZA) gaf conform de ingezette procedure opdracht met 
het gevraagde overleg te starten. De besprekingen tussen SWP en BUZA zijn echter in 
september 2014 afgesprongen. De verantwoordelijkheid voor deze negatieve ontwikkeling ligt bij 
BUZA. De factoren die tot het afspringen hebben geleid liggen namelijk buiten de inhoud van de 
door de SWP ingediende documenten. Inmiddels is het concept van dagvaarding dat gevoegd 
was bij het aanschrijven van de Staat der Nederlanden wel aangepast en aangevuld waarbij 
rekening is gehouden met het afspringen van het overleg tussen SWP en BUZA.

Het is de vaste overtuiging van de SWP dat zonder effectieve dagvaarding de Staat der 
Nederlanden, in het bijzonder haar regering, niet zal afwijken van de sinds 1949, 1962 en 1969 
ten nadele van West Papua gevoerde politiek. Typerend voor deze negatieve politiek is dat het 
Rapport Drooglever, dat de Tweede Kamer in 2005 officieel werd aangeboden en kritisch is ten 
opzichte van opeenvolgende Nederlandse regeringen, nog steeds niet in het parlement 
besproken is. Juridische stappen zouden nodig kunnen zijn om te voorkomen dat de regering 
zich ook in de toekomst met diplomatieke en pro forma antwoorden van de zaak West Papua zal 
blijven afmaken en niet tot wezenlijke koersverandering zal overgaan. 

De Stichting West Papua heeft aanzienlijke kosten gemaakt bij de voorbereiding van de 
rechtszaak en andere werkzaamheden die sinds december 2011 zijn verricht. 

Daarom doet de Stichting West Papua een beroep op iedereen die de Papua's een warm hart 
toedraagt ons financieel te steunen in onze juridische strijd om voor West Papua en haar 
bevolking een substantiële en blijvende democratische verbetering te bewerkstelligen.

NL89 TRIO 0784 9398 96 t.n.v. Stichting West Papua, te Amersfoort. 

Gustaaf Tompoh en Toon ten Hengel
respectievelijk voorzitter en secretaris Stichting West Papua


