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M E M O R A N D U M  

Van : 

Aan : 

Onderwerp : 

í 

5)  In ieder geval zullen dsrhalve de Papoea-vert egenwoordi- 
gers in enigerlei vorm bij een Nederlands-Indonesisch 
overleg dienen te worden betrokken, en wel zodanig dat 
de Papoea's niet de indruk krijgen dat zonder hen over 
hen wordt beslist. Op een o f  andere wijze zal de 
Indonesiërs dan ook duidelijk moeten worden gemaakt,dat 
Nederland, wat NNG betreft, door het aan de Papoea's 
beloofde zelfbeschikkingsrecht, niet uieer volledig de 
vrije hand heeft. Het is niet waarschijnlijk dat de 
Indonesiërs zich daar nu reeds van bewust zijn. De 
vraag is dus, hoe wij dit de Indonesiërs duidelijk 
maken zonder de indruk te wekken dat wij in een of 
andere vorm langs een omweg toch invloed in NNG willen 
behouden, en hoe wij de Papoea's duidelijk uiaken,dat 
een onverkorte toepassing van het zelfbeschikkingsrecht 
niet meer mogelijk is. 

6 )  Eet lijkt daarom noodzakelijk dat, voordat officiële 
Nederlands-Indonesische onderhandelingen een aanvang 
nernen, zeer vertrouwelijk en ondershands gesondeerd 
wordt of Indonesië in principe bereid is te aanvaarden 
dat a) de belangen van de Papoea's erkend dienen -be 

worden; 
b) de Papoea's derhalve bij de officiële onderhunde- 

lingen zullen worden betrokken. 

7 )  Er zijn redenen om aan te nemen,dat aan Indonesische 
kant invloedrijke groepen bestaan die toegankeli jk 
zullen zijn voor het arguient,dat er ook een Indonesisch 
"belang bij betrokken is,dat zowel agressie als het ont- 
staan van chaotische toestanden in NNG voorkomen moeten 
worden. Exponenten van deze zienswijze zijn bijv. Yamin, 
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Nasution en Zain, 

Het is dringend noodzakelijk, dat de Papoea's zo snel  
op de kouiende ontwikkelingen worden voorbereid. 

L 
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