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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 11 jan. 1963
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Beerman, Cals, Klompé,
Korthals, Luns (bij de punten 2a - 2m, 3 en 10 - 16d), Marijnen, De Pous, Toxopeus (bij de
punten 2a - 2m, 3 en 10 - 16h), Veldkamp, Visser en Zijlstra (afwezig Minister Van Aartsen).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punt 12), Bot (punt
2l), Gijzels (punt 12), Van Houten (punten 2 t/m 6) en Schmelzer (punt 14).
Secretaris: J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--l. Nieuw-Guinea en Indonesië (Zie notulen MR 4 januari 1963, punt 2g.)
Staatssecretaris Bot merkt op, dat President Sukarno enerzijds tegen een Nederlandse journalist
heeft gezegd, dat hij gaarne naar Nederland zal komen om de Koningin na de overdracht van
Nieuw-Guinea de hand te drukken, maar dat hij anderzijds aan de Indonesische
vertegenwoordiger bij de VN opdracht heeft gegeven om bij de Secretaris-Generaal U Thant op
verkorting van de termijn van overdracht aan te dringen. Deze heeft hierover met Mr.
Schürmann gesproken, die echter geweigerd heeft om dit aan de Nederlandse Regering over te
brengen. Minister Luns betreurt het, dat U Thant dit niet zelf al heeft afgewezen.
Staatssecretaris Bot heeft vernomen, dat Indonesiërs de leerlingen van een
landbouwschool op Nieuw-Guinea gedurende twee dagen hebben vastgehouden en dat de
leerlingen van een opleidingsschool zijn verdwenen. De VN-administrateur Abdoh zal een
onderzoek naar het gebeurde instellen.
--3. Officiële publikatie inzake indiening van gegevens omtrent in Indonesië geleden schade (Brief van de Minister
van Buitenlandse Zaken d.d. 11 december 1962, nr. 10453, met bijlagen.)
Minister Luns deelt ter toelichting mede, dat de Ondernemersraad voor Indonesië aan Mr. N.S.
Blom een brief heeft geschreven over deze aangelegenheid, waarin op registratie van de
schadevergoedingen wordt aangedrongen. Een vertegenwoordiger van Indonesië in Londen heeft
voorts aan iemand van de Nederlandse industrie gezegd, dat dit een voorwaarde voor het
beginnen van onderhandelingen is. Hij bevestigde de bereidheid van Indonesië om na herstel van
de diplomatieke betrekkingen over de schadevergoeding te onderhandelen.
Minister Zijlstra is niet overtuigd van het belang om deze oproep thans te
publiceren; het zal ook een paar maanden later kunnen gebeuren. Hij wijst er voorts op, dat als
financiële onderhandelingen met Indonesië beginnen de leiding ervan moet berusten bij
Financiën (evenals bij nationalisaties). Minister De Pous zou dit laatste willen openhouden,
aangezien men niet weet hoe dit zich zal ontwikkelen. Minister Luns zou dit eveneens willen open
houden. Minister Zijlstra stemt met het openhouden van dit punt in.
Minister Beerman stelt voor om de eerste zin van de voorlaatste alinea te
schrappen, evenals de woorden 'eerst dan' in de volgende zin. Minister Cals meent, dat bladz. 2
geheel kan vervallen na de eerste onvolledige alinea. Minister Luns zou dit willen handhaven met
overneming van het voorstel van Minister Beerman. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
---

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos 753
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/15656

