MEMORANDUM
datum :

16 augusius 1963
C.C.

.

Chef DBI
Hr. Polderman New York

-..

-

ZEER GEHEIM

M r . Schurmann deelde mij enkele uren
voor zijn vertrek naar New York mede, dat hij
op verzoek van de betrokkene hedenmorgen een
vrij langdurig onderhoud heeft gehad met de heer
NicQlaas Jouwe. Wegens tijdsgebrek verzocht hij
mij het onderstaande langs deze weg onder Dw
aandacht te brengen.
,)
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Jouwe begon met uiteen te zetten dat
hij zich sedert zijn vertrek uit
Nieuw-Gginea bezig houdt met "het volgen van de
politieke ontwikkelingen in Nieuw-Guinea en
he't trachten daaraan enige richting te geven. It
Vervolgens naakte hij melding van de oprichting
van het I1NationalFront of Pnpuans abroadtV3Hi
j
overhandigde een pamflet van deze organisatie
waaruit blijkt dat de leiderhi zijn:
Kaisiepo
N. Jouwe
Jufuway
Ong-Kubuan.
(De heer Schurmann zal ons het pamflet over de
post toesturen) Jouwe noemde als doelstellingen
van de organisatiet
zo mogelijk bevorderen dat Indonesië het
a.
akkoord van I 5 augustus 1962 zal naleven.
b.
de spoedige onafhankelijkheid van Papua
Barat, eventueel in het kader van een
op te richten Melanesische Federatie.
1.

Jouwe vermeldde ook de oprichting van
het "Comité Zelfbeshhikking PapoeaGH,
hetgeen een institutionalisering zou zijn van de
samenwerking tussen Nederlanders en Papoea's die
in het bijzonder geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht der Papoeals.
Naast een aantal politici zouden vooral Nederlanase
oud-mbtenaren, die in Nieuw-Guinea gediend hebben,
deel uitmaken van dit Comité.
Jouwe herhaalde nogmaals dat het streven
van hem en zijn geestverwanten gericht is op een
2.
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zo spoedig mogelijke onafhankel.ijkheid van NieuwGuinea. Hij voegde hieraan toe dat, aangezien
volgens de informaties waarover. zij bes aiikken,
de Indonesiërs de Papoea's onderdrukken en het
land leegroven, overwogen wordt; om, eventueel
op vrij korte termijn, de Onafhankelijkheid van
West-Papoea uit te roepen.
De heer Schurmann gapfonomwonden als
zijn reactie dat een dergelijke daad levensgevaarlijk zou zijn. Hij kierinnerde eraan dat thans
15.000 man Indonesische militairen o p Nieuw-Guinea
staan en dat een dergelijke unilaterale daad
Indonesische tegenmaatregelen zou &&lokken.
Jouwe vroeg hierop of $E& dan toch
niet mocht hopen op steun uit het buitenland,
b.v. van de Brazzaville-groep. Schurmann antwoordde dat dergelijke steun, anders dan zuiver
in het politieke vlak, uitgesloten is te achten.
3..

Jouwe vroeg vervolgens om raad wat
dan wel het streven zou moeten zijn
van de geexileerde Papoea-leiders. De heer
Schurmann gaf als zijn mening dat men zich het
beste kan toeleggen og de eerste doelstelling,
nl. toezicht op de naleving van de overeenkomst
door Indonesië. Wat de toekomst van het gebied
betreft gaf hij als zijn persoonlijke mening te
kennen dat het beter ware niet of niet zozeer
uit te zien naar onafhankelijkheid (hetgeen de
Indonesiërs immers nooit zouden accepteren),
doch eerder naar een grotere mate van autonomie
binnen het staatsverband van Indonesië. Gezien
het feit dat de Papoea's noch over wapens
beschikken noch op hulp als hierboven bedoeld
kunnen rekenen, zouden zij in geval van pie gewelddadige actie het stellig tegen Ele Indonesiërs
afleggen; tevens zou dan het gevaar bestaan van
een ingreep van China. Als omstandigheid, die ten
gunste lijkt te werken van een l;.z.t. verlening
van meer autonomie noemde M r . Schurmann het feit,
dat tot dusver practisch geen Indonesische immigratie schijnt plaats te vinden.
Voor wat betreft het actieprogramma
op korte termijn vertelde Jouwe tenslotte nog dat het hierboven genoemde comit6
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Zelfbeschikking Papoe a's gelden bijeenbrengt
om hem, Jouwe, in staat te stellen een gedeelte
van de zitking van de komende Assemblee te New
York b i j $e wonen (als punt 2 0 staat op de agenda het onderwerp "agreement be1;ween the Republic
of Indonesia and the Kingdom o f the Netherlands
concerning West New Guinea (WeEit Irian) U Report
of -be Secretary-General").
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Front National Papua (F.N.P.) - Abroad
I.

PRINCIPLES

i . The "Front National Papua" maintains the principle of complete independence for the People of
the Papuans founded on the Resolution of the United Nations of December 20th, 1960, No. 1514
(XV).

2. The "Front National Papua" emphatically rejects the Dutch colonial proclamation of -4ugust
24th, 1828, by which West Papua was incorporated within the borders of the Dutch East Indies
without the knowledge of the Papuan people.

The "Front National Papua" will aim at the realisation
people by:

of

the independence of the

Papuan

oï the New York Agreement of August
15th, 1962 - 29 articles - concluded by the Kingdom of the Netherlands and the Republic of
Indonesia.

1 . Making a stand for the maintenance and the realisation

2. Inducing the international world to contribute to the realisation, at the right moment, of the articles 14-22 of the New York Agreement as already accepted with a majority of votes (89)
during the 17th General Assembly and the 1127th Plenary Session of the United Nations of
September 21st, 1962.

3. Closely following the measures taken by the Indonesians in the native country of the Papuans,
Papua Barat; by rejecting them if necessary and/or by fighting them on an international level
when they are contrary to the human rights and to the freedom of association, the freedom of
the press, the freedom of religion and to other civil liberties of the Papuan people.

4. Giving ample publicity to the aims of the "Front National Papua" among the Papuan population
and to every one who regards Papua Barat as his fatherland, both those who find thmeselves in
Papua Barat and those who live outside their home country.
5 . Applying to various countries on an international level, in particular to those that sympathise
with the aims of the "Front National Papua" and. by trying, at the same time, to establish repre-

sentations in these countries.
THE "FRONT NATIONAL PAPUA":
founds its endeavours on the Papuan National aspirations ,and on the ethnological interrelation
of the Melanesian peoples. That is why the "Front Nasional Papua", in its endeavours, will also
try to bring about, along legal lines, the realisation of a 14elanesian Federation.

THE "FRONT NATIONAL PAPUA":
wants to stick truly and tightly to the principles of the srruggle for the absolute right of the
Papuan people to realise its freedom and complete independence as well as the freedom and
complete independence of its home country, known under the names of Papua Barat, West New
Guinea or "Irian Barat".
THE "FRONT NATIONAL PAPUA":
wants to keep up the symbols that belong to Papua Barat - Flag and National Anthem - as
established by the Representatives of the People of Papua Barat and approved of by decree of
the Governor of "Dutch New Guinea"; (for the Flag: Decree of the Governor of Dutch New
Guinea of 18th November, 1961, No. 362, Government Paper of Dutch New Guinea 1961, No.
68; for the National Anthem: Decree of the Governor of Dutch New Guinea of 18th November,
1961, No. 336, Government Paper of Dutch New Guinea 1961, No. 76).
THE EXECUTIVE COMMITïEE OF THE FRONT NASIONAL PAPUA
MARCUS W. KAISIEPO
NICOLAAS JOUWE

- Chairmm
- Vice-Chairman

FILLEMON T. J. JUFUWAY - Secretary
ORIGENES ONG-KUBUAN - Theasuver
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124/63
i t e n Kasiepo en Jufuwa
B l i j k e n s b e r i c h t van de Hoofdafdeling
lingenzaken h e e f t de Heer Vesseur b i j een bezoek aldaar
h e t volgende medegedeeld.
Bovengenoemde heren voeren een a k t i e om h e t
z e l f b e s c h i k k i n g s r e c h t van de Papua's v e i l i g t e s t e l l e n
en b e r m e n d a a r t o e plannen voor propaganda en wapenlever a n t i e s . Kantoorruimte i s hun t e r beschikking g e s t e l d
d o o r de Heer Ong Yok Hie, e i g e n a a r van een r e s t a u r a n t
aan de Herengracht.
Laatstgenoemde en ook een aekere Davids d i e
hun b i j d i t s t r e v e n behulpzaam e i j n , g e n i e t e n e c h t e r
1
ook h e t vertrouwen van de Indonesische Amba.asade t e
Bonn. Z i j ontvangen v i a tussienpermnen b e t a l i w van deze
Ambassaäe voor h e t v e r a t r e k k e n van i n l i c h t i n g e n omtrent
de a k t i v i t e i t e n van Hersiepo e n Jufuwai. Een en ander
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