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Richtlijnen welke op 1 4  juni 1962 zijn vastgesteld 
ten behoeve van de Nederlandse delegatie-voorzitter, 
D r  van Roijen, voor liet geval dat de Nederlands/ 
Indonesische besprekingen onder leiding van de heer 
Bunker zouden worden hervat. 

t 

De bedoeling van het geheim vooroverleg zal zijn het met 
de Indonesi??rs eens te worden over de grote lijnen van een over- 
eenkomst op basis van het plan Bunker en de maatregelen, die 
daaruit zullien voortvloeien, alvorens de officiële onderhande- 
lingen onder leiding van Oe Thant te beginnen. Het is v m  groot 
belang om met bekwame spoed alle inspanning te richten op het 
bereiken van een dergelijk resultaat om de voorwaarde te scheppen 
voor een vreedzame en rechtvaardige oplossing van het conflict 
om NNG in het belang van alle betrokkenen. 

In verband met het ingelaste slot van punt 4 van het plan 
Bunker heeft Nederland daarbij het recht aan te dringen op for- 
mele onderhandelingen, die tot gevolg zullen hebben het verkrijgen 
van “adequate garanties for safeguarding the interests, including 
the right o f  self-determination, of the Papuans”. Het stre 
van de Nederlandse onderhandelaar zal er in de eerste plaat 
moeten zijn gericht dit te verwezenlijken. 

Om een werkelijke vrije keuze voor de bevolking mogelijk 
te maken is van belang: 

1) dat v o o r  en tijdens het plebisciet vrije gedachten- 
wisseling en meningsuiting mogelijk is, in welk verband 
het ook gewenst is Papoea-Vertegenwoordigers in staat te 
stelllen een bezoek aan Indonesië te brengen, 

2) een goed voorbereid plebisciet wordt gehouden onder 
toezicht van de V.N. 

3 )  regelingen worden getroffen, waardoor de bevolking in 
staat zal zijn gevolg te geven aan de uitslag van het 
plebisciet. 
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4 )  da.t geen Indonesiërs, die bij het begin der onderhande- 
lingen niet in NNG waren gevestigd, aan di.t plebisciet 
zu.11 en k m e n  de elnemen , 

s t at :i onner en. 
5) da,t getracht wordt een V.N.-politiemacht in NNG te 

Om dit doel te bereiken zal moeten worden aangedrongen op 
de benoeming van een V0N.-contr6le-commissie, die ter plaatse 
toezicht zal houden op de voorbereiding, uitvoering en naleving 
van het p1eb:Lscie-t en moet tevens worden aangedrongen op het in 
het leven roepen van een internationale politiemacht om geweld 
en terreur, gericht tegen de bevolking, te voorkomen. 

Onder alle omstandigheden zullen de menselijke rechten van 
de Papoea's zoveel mogelijk moeten worden veilig gesteld, terwijl 
het van veel belang is een ongestoorde verdere economische ont- 
wikkeling te verzekeren, 

Bij de bespreking van de afzonderlijke punten van het plan 

Ad 1 )  

Ad 2) 

Bunker ware van Nederlandse zijde nog het volgende naar voren 
te brengen, 

Na bereikte overeenstemming is het nodig, dat de Wnd 
Secretaris-Generaal van de V.N. een resolutie i n  d e  
mene Vergadering uitlokt om de overeenkomst door een uit- 
spraak van de V.N. te bekrachtigen, 
ïndonesië zal zich ook bereid moeten verklaren de inter- 
pretati.e te aanvaarden die de Algemene Vergadering aan de 
uitslag van het plebisciet zal geven, 
Om de overdracht van het Nederlands bestuur aan de V.N.- 
autoriteiten regelmatig te doen verlopen zonder te grote 
schokken, die de rust en orde en het economisch en verdere 
maatschappelijke leven in gevaar zouden kunnen brengen, 
zal een regeling moeten worden getkoffen, 
Ten a(anz;ien van procedure-kwesties blijven de onderwerpen 

van kracht, vermeld ad 1 ) van Luns 147 aan Washington'), - Hoe - 



- 3 -  

Hoe het contact met Papoea-vertegenwoordigers bij de 
formele besprekingen zou kunnen worden geregeld., 
te bezien,, zonder dat een lidmaatschap van de delegatie kan 
worden overwogen, 

Tens]-otte dient ernaar tie worden gestreefd dat tijdens 
het vooroverleg overeenstemming wordt bereikt over een rege- 
ling tot het staken van de vijandelijkheden, in ieder geval 
vanaf het moment dat de officigle onderhandelingen zijn aan- 
gevangen. 
Thant is veel begip gevonden voor dit Nederlandse deside- 
ratum, 

ware nader 

Zowel bij de regering van de V.S. als bij Oe 

+ )  
a Regeling voorzitterschap (Oe Thant of diens plaats- 
vervanger ) 

b Onvang fen samenstelling) delegaties (eventuele be- 
perkte bijeenkomsten) 
Te gebruiken taal of talen (eventuele vertaal- 
apparatuur ) 
Opmaken van notulen (door onpartijdig conferentie- 
secretariaat vanwege de VN)(precis writers); 
swnaary records of verbatum records?) - 

e publiciteit, relaties met de pers 


