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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 1 maart 1963
*s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals
(punten 1, 9 - 17, 23 - 26, 27a en 27b), Korthals, Luns (punten 2 - 8 en 13 - 27, Marijnen, De
Pous, Toxopeus, Veldkamp, Visser en Zijlstra (afwezig is Minister Klompé).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 8 en 21), Bot
(punt 2b), Roolvink (punten 13 en 14) en Stijkel (punten 8 en 13).
Secretaris: J. Middelburg.
--2. Buitenlands beleid
--b. Indonesië en Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 15/18 februari 1963, punt 2h.)
Minister Luns meent, dat het er thans naar uitziet dat spoedig een zaakgelastigde van Indonesië
naar Nederland zal komen. Volgens een telexbericht zou het hoofd van de afdeling West-Europa
van het Indonesische departement van Buitenlandse Zaken Sjarif als zaakgelastigde zijn
aangewezen. Spreker merkt op, dat het zeer ongebruikelijk is een dergelijke benoeming te
publiceren, voordat het aan de betrokken regering is medegedeeld. Spreker verzoekt machtiging
van de Raad om ook de aanwijzing van Drs. C.D. Barkman naar buiten te brengen; hij is
voornemens een telegram aan Djakarta te zenden. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat de Vertegenwoordiger van de VN,
Narasimhan, die op Nieuw-Guinea en in Indonesië is geweest, heeft gesproken met Mr.
Schürmann in New-York. Hij deelde mede, dat de ontwikkeling op Nieuw-Guinea in de richting
ging van indonesianisatie; dit is niet onjuist voorzover het in overeenstemming met de
overeenkomst van New-York geschiedt. Het VN-bestuur moet echter geen onbehoorlijke druk
op Nederlanders uitoefenen, die nog op Nieuw-Guinea in overheidsdienst zijn, om ontslag te
nemen.
De Minister-President heeft gelezen, dat de genoemde VN-functionaris ook heeft
gezegd, dat de volksstemming op Nieuw-Guinea over twee jaar zou kunnen plaatsvinden en dat
drie vertegenwoordigers van de VN tot die tijd in Djakarta gevestigd zouden zijn en dan om de
beurt op Nieuw-Guinea zouden verblijven. Minister Luns meent, dat het gevestigd zijn in
Djakarta in strijd is met de overeenkomst van New-York.
---
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