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i .  gv.e;i$-%e& _bez_oek_j-an en&%- &in i s t e-r s aan 1WG . 
een eventueel  bezoek van een c?antal 2 i in i s te rs  ( b i j v .  één van e lke  
p a r t i j )  aan W G .  Verscheidenen hebben daar toe de wens t e  kennen 
;.egeven. 

De _S_taa_tssecretaris vraagt  de mening van de d e l e g a t i e  over 

Aan een d e r g e l i j k  bezoek i s  een voordeel en een nadeel  ver-  
bonden: 

een voordeel i n  zoverre h e t  van :root nu t  moet worden geacht  
da t  de betroklten I l i n i s t e r s  z i ch  u i t  e igen aanschouwing een 
r eëe l  beeld kunnen vormen van de ges te ldhe id  van he t  land en 
'het leven en s t reven  van z i j n  bevolking; 

een nadeel  i n  zoverre de komst van de N i n i s t e r s  verkeerde- 

l i j k  zou kunnen worden u i t ze l egd  als een poging een zekere 

p re s s i e  op de Papoea's u i t  t e  oefenen i n  een bepaalde r i c h -  

t i ng .  

De d e l e g a t i e  s taat  unaniem guns t ig  tegenover h e t  denkbeeld. 

De wensel i jkheid van een bezoek van meerdere leden van h e t  Kabi- 

n e t  aan ViJG i s  reeds  meern;alen i n  de kr ing  van de NGR g e u i t  en 
i n  eerdere  contacten met Segeringsleden (d ine r  t e  Kinderdi j k ;  

door de heer  Jouwe i n  New York tegenover Minis te r  Luns) t e r  sprake 
gebracht 

Voorgesteld wordt - i nd ien  c o n s t i t u t i o n e e l  mogelijk - een 
u i tnodig ing  t e  doen u i tgaan  van de NGB. 

Een bezoek van een E l n i s t e r s d e l e g a t i e  zou naar  de mening 
van de heer  Kaisiepo z i j n  toe  t e  juichen a l s  een m a n i f e s t a t i e  van 
de hechte  banden tussen  Nederland en NNG en h e t  onderl ing ver -  
trouwen ve r s t e rken ,  

De heer  Jouwe- hee f t  de indruk,  da t  verscheidene bewindslie- 

den h e t  bes tuur  over NIJG nog t e  vee l  assoc iëren  met h e t  voorma- 
l i g e  " k o l o n i a l i s t i s c h e "  bewind over Ned.-Indië en meent d a t  b i j  
h e t  z i en  van w a t  i n  NNG onder Nederlandse l e i d i n g  i s  t o t  s t and  

gebracht ,  mogelijke morele bezwaren zu l len  wegvallen en p l a a t s  
zu l l en  maken voor een gevoel van voldoening en een zekere mate 

van gerechtvaardigde t ro t s .  
De heer  E e y  zou gaarne z i en  da t  i n  i e d e r  geval  de Min i s t e r s  

Z i j l s t ra  en Visser  dee l  zu l len  uitmaken van h e t  m i n i s t e r i ë l e  ge- 
z e l  s chap. - De - 
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De Staats-e-cretaris zegt toe deze aangelegenheid op korte ter- 
mijn te zullen behandelen. 

q.De,tse vue& t ac t i e k t er vsrk~i&-ig van- -e.en?-o- )re e d- -avo&,e_l_i_;il - internationale ----------.-- erkenni_ng va; het _z_el_fbeschikki~srecht van de 
Papoea 1 s . 
- a. De StaatssecretaLi-s- oppert de suggestie dat de delegatie tijdens 
de terugreis naar NWG iri de verschillende landen welke onderweg 
worden aangedaan zoveel mogeli,jk gesprekken voert met persvertegen- 
woordigers. 2en en ander zou in overleg met het Ministerie van Bui- 
tenlandse Zaken kunnen worden geregeld. 

De heer _Jouw_e. vraagt of het niet mogelijk is de terugreis 
te maken via enkele Afrikaanse landeri., met name LiJ2Ta9 Ethiopië 
en Ghana. 

De heer Torex  zou daar ook Aziatische landen in willen betrek- 
ken. 

De Steatssecretarcg heeft bcgrip hiervoor. Het lijkt aan te be- 
velen te beginnen met de Afrikaanse landen, teneinde zoveel mogelijk 
yrofijt te trekken van de gunstige gezindheid welke daar voor de 
zaak van de Papoea's wordt gevonden, vc-,rvolgens zou men op de verdere 
m i s  enkele Aziatische landen kunnen aandoen. 

Of een bezoek aan landeng die het Indonesische standpunt steu- 
nen, mogelijk is, hangt af van de bereidheid van die landen een 
Tapoea-delegatie te ontvangSn; spreker denkt echter dat een infor- 
meel bezoek alleen op doorreis wellicht genakkelijker te organiseren 
zal zijn. 

Voor de Aziatische landen gelat in verschillende gevallen de 
overwsging, dat aen Indonesië niet voor het hoofd wil stoten, ook al 
zou men materieel weinig sympathie voor President Sukarno koesteren 
of in de kwestie zelve weinig of niet zijn geïnteresseerd. 

Op de vraag van de heer Jouwe of het mogelijk is verteyenwoordi- 
gers van de te bezoeken landen uit te nodigen voor  een bezoek aan 
WTG, antwoordt de Staats?-eSJ?>&rig bevestigend. Dit zal eveneens via 
het FIinisterie van Buitenlandse Zaken kunnen worden geregeld, dat op 
de gebruikelijke wijze in derpli jke gevallen de reiskosten naar Biak 
V.V. voor  zijn rekening zal neiuen. 

De heer Van Beuge wijst er op, dat, naar de ervaring leert, men 
er veel prijs op stelt individueel t e  worden ontvangen en rondgeleid 
en bij voorkeur niet in groepsverband reist. 

- De - 
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De heer Jouwe verzoekt om een opgave van de namen van de 
staatshoofden en regeringsleiders van de zelfstandige Afriknanse 
staten. Het Nationaal Comité IIollandia wil hun allen een brief 
doen toekomen c,ls reeds werd toegezonden aan de stap-tshoofden c.q. 
rcg~ringsl-eiders van Ethiopië, Liberia, Ghana, Guinee (Belgisch)Congo, 
Nigeria en Sierra Leone. Daarin wordt om steun gevrnagd voor het stre- 
ven van de Papoea's naar een eigen zelfstandig bestaan. 

De -.-UI---..- Stsztssecretaris zegt toe Buitenlandse Zaken om zulk een 
opgave te zullen vragen. 

De heer Jouwe maakt voorts gewag van een door een aantal promi- 
nente Papoea's aan President Kennedy gericht telegram, waarin met 
klem wordt geprotesteerd tegen denigrerende uitlatingen van Minister 
Robort Xennedy voor de Amerikaanse televisie, alsmede van een brief 
can de "New Africa League" te Dctnver, USA, welke steun aan het natio- 
nalistische streven van de Pcpoea's heeft toegezegd. 

Een d o o r  de heer Jouwe samengestelde brochure, getiteld Voice 
of the Negroids in the Pacific to the Negroids throughout the Worldff 
komt eerstdaags gereed, 

- b. Wat het "Amerikaanse front 
en Torey bepleits 

be treft wordt door de heren Womsiwor 

-- le. het voeren van gesprekken door Papoea's met Amerikaanse mi- 
ni st ers ; 

- 2e. indien de besprekingen met Indonesië over het plan-Bunker 
worden hervat: het opnemen van één of meer Papoea's (in iedere 
val de dan in New York aanwezige heer Jouwe) in de Nederland- 
se delegatie. 

De Staatssecretaris wijst er op, dat in het huidige stadium van 
geheim vooroverleg eigenlijk nog niet van een Nederlandse "delegatiet' 
kan worden gesproken. Deze zal eerst worden samengesteld wanneer het 
tot onder'handelingen kont, In dat geval zullen zeker één of meer Pa- 
poea's in de Nederlandse delegatie worden opgenomen. 

De heer Jouwe zou het liefste zien, dat een zelfstandige Papoea- 
delegatie aan de onderhandelingen zou deelnemen. 

De StaatssecretariE verklaart een groot voorstander te zijn van 
een d3rgelijk tripartite-overleg, omdat daarin een erkenning van NlTG 

als afzonderlijke eenheid zou zijn gelegen. Juist daarom echter makt 
spreker zich weinig illusies over de Indonesische houding in deze. 

- Niettemin - 
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Xietter1i:in kan ernaar worden gestreefd, in verband waarmede de aan- 

wezigheid van de heer Jouwe in New York van nut zal kunnen zijn. 
In iede:r geval zal rekening worden gehouden met de wens van de dele- 

,pitie in een zo vroeg mogelijk stadium te worden ingelicht omtrent de 
verdere ontwikkelingen rondom het plan-hnker. 

De heer Torex vraagt, of het niet wenselijk zou zijn de delegatie 
die thans rapport aaT; de V.M. uitbrengt over NXG, met nog enkele Pa- 
poea's uit te breiden, 

De -II_--- staatssecretaris wijst er op, dat het geen zitting van de V.N. 
betreft, maar slechts een bijeenkomst van een technische commissie, 
de Z.G. 'Tommissie 73ett, woaraan van Nederlandse zijde slechts door 
een kleine technische delegatie wordt deelgenoinen. 
In verband hiermede adviseerde Uuitenlandse Zaken dr.arin niet meer 
dan één Papoea op te nemen. 
Er is echter sprake van een extra zitting van de Algemene Vergade- 

ring van de V.N. in juni a . s .  Indien alsdan de kwestie Nieuw-Guinea 
ter sprake wordt gebracht, is de Staatssecretaris bereid met Minister 
L u n s  de mogelijkheid van opneming van Papoea's in de Nederlandse dele- 
gatie naar die vergadering te bespreken. De heer Jouwe zou dit in New 
York bovendien zelf ook reeds kunnen opnemen met de heer Schürmann. 

Indien het zou komen tot een inkernationaal beheer van Neder- 
lands-Nieuw-Guinea, dan zou de heer Jouwe de V.N. willen verzoeken uit- 
sluitend Amerikaanse troepen nam Nederlands-Nieuw-Guinea te zenden, 
of indien zulks voor de V.N. niet acceptabel zou zijn, troepen uit de 
omringende Pacific-landen, doch in geen geval troepen uit tot het 
communistische blok behorende landen. 

c C. De 8taatssecretaris acht het contact met de bevolking van Austra- 
lisch Nieuw-Guinea - en de actieve steun van deze voor het streven 
van Vest-Nieuw Guinea - een van de belangrijkste aspecten in het ge- 
heel van activiteiten dat gericht is op het verkrijgen van erkenning 
van het Zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's. 

De heer Jouwe deelt mede, dat een drietal exemplaren van de door 
het Nationaal Comité te Hollandia opgestelde ttDeclarationtt betreffende 
het zelfbeschikkingsrecht van alle Papoea's in geheel Nieuw-Guinez 
door de heer Wonsiwor tijdens diens bezoek aan Port Moresby aan de 
heer John Guise, lid van de Legislatieve Council te Port ìIoresby, 
zijn overhandigd en alda;.,r achtergelaten voor het verzamelen van 
handtekeningen van de Papoea-leiders in Australisch Nieuw-Guinea. 

- Zij 7 
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Zij zullen 
ter annbie 

PIO spoedig mogelijk worden 
ing aan Secretaris-Generas 

toegezonden aan de heer Jouwe 
Oe Thmt, 

De Staat-isecretaris benadrukt nog eens het grote belang van het 
kenbcar maken door de Papoes-leiders in Australisch Wieuw-Guinea van 
hun pafwijzend standpunt met beti-ecking tot de overdracht van West- 
Papoea a m  Indonesie jegens de "visiting mission" van do Trustschaps- 
raad van de V . N e ,  welke dat gebied momenteel bezoekt. 

De heer Jouwe deelt nede, dat hij in die zin heeft gesproken met 
de Papoea-leiders Simagun en Jubilee. Vernomen werd, dat het Austra- 
lisch bestuur afwijzend staat tegenover de politieke activiteiten van 
de Pepoea-leiders en hun bedektelijk heeft te kennen gegeven dat zij 
wel dans in de gevangenis terecht zouden kunnrn komen, als zij zich 
te veel my-t  politiek zouden bezighouden. 

De heer Knisiep? bepleit een intensivering van de samenwerking 
tussen Nederland en Australig met betrekking tot het bestuur van beide 
deleii van NieuwrGuinea. Hij denkt di.srbi j a?,n een soort federatieve 
bestuursvorm, wzcrbij de verschillende onderdelen van de centrale 
bestuurszorg (binnenlrnds bestuur, gezondheidszorg, onderwijs, enz.) 
voor het gehele gebied gezamenlijk worden behartigd, deels vanuit Hol- 
landia, de3ls vanuit Port Xoresby. 

De WGtssecretaris vindt dit op zichzelf een am-trekkelijke 
gedachte, welke als het ware voortborduurt op de besteande fidministra- 
tieve samenwerking; hij acht dit echter vooralsnog onbereikbaar in 
verbend met enerzijds de instelling van de Australiërs, met name in 
politiek opzicht, anderzijds de status van trustschTpsgebied van een 
der beide delen van Austrelisch Nieuw-Guinea. 

Politieke samenwerking is staeds door Australië van de hand ge- 
wezen in verbûnd met de Indonesische nsnsprcken op Nederlands-Nieuw- 
Guinea, 

De heer -- Van Be>& wijst in dit verband op het mislukken van het 
plan de Zeevmrtschool te HoJ.landia te maken tot het centrale oplei- 
dingsinstituut op dit gebied voor geheel Nieuw-Guinea. Nadat twee 
aclitereenvolgende jaren een contingent Australische Papoea's op de 

neest bevredigende wijze een cursus te Hollandia had volbracht, gaan 

de Australiërs thans zonder voorkennis v m  de Bederlanders over tot 
het stichten van een eigen zeevmrtschool te Port Yoresby. 

- De - 
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De Heer Jouwe en Womsiwor vrmxelden, dat men in Port Iioresby 
met enige bezorgdheid de geavanceerde opvattingen gadeslaat, 
welke de van de F;derlandse zeevaartschool in Auatrnlisch Nieuw- 
Guinea teruggekeerde Papoeals naar Australische maatstaven er 
op nahouden. 

- d. De heer 'dorns~w>~. maakt rieldins van een door hem ontvangen 
uitnodiging van de United Australia Iilovement te Sydney voor  een 
bezoek aan die stcrd en stelt zich voel voor van contacten met de 
Labour-oppositie van de heer Cclwell. 

De -t~-~t-s-s,e_cre_t_a_r_i:s wcarschuwt v o o r  te hoog gespannen ver- 
wachtingen ten aanziun van de invloed en de uiteindelijk te verwach- 
ten steun vaii welke Australische groepering ook, Er is geen enkele 
zekerheid dat men niet op een gegeven ogenblik, wanneer de interna- 
tionale ontwikkelingen dmrtoe :mnleiding geven, in de steek wordt 
ge lat en, 

I e. VRt ',lest Papoea zelf betreft deelt de heer Lopu.2- mede, dat de 
heer Guirma van Opper Volta tijdens zijn bezoek aan Nederlands- 
Nieuw-Guinea de vraag stelde waarom West Papoea niet naar buiten tot 
een zelfstandige staat kon worden geproclameerd-, terwijl intern de 
sailienworking met Nederland werd voortgezet, 

De Staak-e-c-r-e&aT-is deelt mede, dat hij ook wel eens in die 
richting heeft gedacht, doch het denkbeeldheeft laten varen, onder 
meer in verband net het dreigende gevaar van het uitlokicen van Indo- 
nesische agreosie. 

Bovendien is voor  het bestaan als zelfstandige staat(afgezien 
van allcrlei cndere vereisten)internationale erkenning nodig, waarop 
in algemene zin thans nog niet kan worden gerekend. 

Nederland zou geen enkel bezwaar maken indien morgen zan de dag 
bijvoorb-eld de Brazzaville-landen een voorstel tot verlening van 
zelfbeschikking E i m  de Papoea's zouden indienen en dit voorstel door 
de V?reni,rde Baties zou worden acnvaard. 

De heer Jouj~e~ inforrnesrt of het Statuut met de West ook tot 
Nederla~-ds-Ni~uv~-Guin~~ zou kunncn worden uitgebreid. Hierdoor zou 
z e n  ssort gemenebest near 3rits model ontsta<nnp welke constellatie 
Nederlands-Nieuw-Guinea ook economisch ten goede zou komen, 

- De- 
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De j33eatsse-cretsri.s meent dat zulks in het huidige stadium 
gaen gunstig effect zou hebben in de Verenigde Neties en eerder ave- 
rechts zou werken ten aanzien van de uiteindelijke doelstelling van 
het Zegeringsbeleid: een vrije keuze van de Papoea's voor eigen toe- 
kO1RS t. 

Van zijn kant bestaat er theoretisoh echter gaen enkel bezwaar 
tegen:immers elke vorm die de zaak van de Papoea's kan dienen is 
acceptabel voor de Regering. 

De heer Jouvv informeert naar de mogelijkheid om op korte termijn 
te komen tot de inschakeling van Papoea's in executieve functies in 
het topspperast. 

De Stast-s~~e~r-e~~r-i~ antwoordt dat daartoe op zijn volle medewer- 
Icing kan worden eerekend. Hij is sedert 1960 reeds hiermee bezig, doch 
stuit hierbij op tal van moeilijkheden; ?en van de belangrijkste daar- 
bij is de vraag, of de nodige prominente Papoea's beschikbaar zijn. Deze 
moeten bij voorkeur buiten de Nieuw-Guinea Raad worden gezocht, teneinde 
dit college niet van zijn leidende figuren te beroven. 

Voorts moet worden nagegaan wat de best?; opzet is, zowel om het 
meeste profijt voor de betrokken Papoea's, als om de continuering van 
het op een snelle ontwikkeling van land en volk gerichte beleid te 
waarborgen, een en ander bij voorkeur zonder dat wetswijziging nodig 
is. 

Voor de nieuwe functionarissen zouden overigens naar het voor- 
komt nieuwe namen moeten worden ingevoerd ('lcornmissarissentt bijvoor- 
beeld in plaats van ttresidenten") a 

Spreker zal intussen gaarne suggesties terzake vernemen van de 

Inmiddels is over deze aangelegenheid reeds de mening van de 
Couveriieur gevraagd, van wie juist een brief is ontvangen waarin diens 
denkbeelden zijn vervat, Deze moeten nog worden bestudeerd. 

delegatie. 

De heer Jouwe acht het gewenst, dat de leiding van de Diensten 
van Algeseen Bestuur voorshands bij Nederlandse Directeuren blijft 
berusten, Hij denkt zich een mogelijke constructie als volgt: 
aan de top een bestuurscollege bestaande uit de Gouverneur, terzijde 
gestaan door bijvoorbeeld e4n vijftal personen-waaronder + drie pro-  
minerite Papoea's-als I'politieke directeuren" of "politieke commissa- 
rissen", die belast worden ,,iet de bepaling van het beleid-ttGouverneur 
in rade"-en dat beleid ook in de Nieuw-Guinea Raad verdedigen. 


