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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 5 april 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,
Klompé, Korthals, Marijnen, De Pous (punten 2e - 2g, 3, 8, 12, 14e - 14l), Toxopeus (punten 2e 2g, 3, 8, 12, 14c - 14l), Veldkamp, Visser en Zijlstra (afwezig is Minister Luns).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punt 12), Bot (punten
2a en 5), Gijzels (punt 12), Van Houten (punten 2a - 2g, 3 - 6, 11 en 14a - 14c), Roolvink (punt
14d) en Schmelzer (punten 12 en 14d).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
a. Studerende Papoea's in Nederland
Staatssecretaris Bot merkt in het kader van de bespreking van agendapunt 5 op, dat van de 80 in
Nederland studerende Papoea's (ten dele met toelagen, aanvankelijk van het Gouvernement van
Nieuw-Guinea) ongeveer de helft naar Nieuw-Guinea terug is, terwijl anderen de aanzegging
hebben, dat ze met het vliegtuig terug moeten keren. Het Kamerlid Scheps heeft hierover vragen
gesteld; een aantal studerenden, die bijna allen meerderjarig zijn en een Nederlands paspoort
hebben, willen niet terug. De UNTEA mag de toelagen (nu nog voor ongeveer 20 studerenden)
niet langer dan tot 1 mei betalen. Spreker meent, dat nagegaan moet worden of de Regering (die
thans de helft van de kosten van de toelagen van de UNTEA betaalt) niet o.a. via de verstrekking
van beurzen een oplossing kan geven. Minister Zijlstra acht terugzending op dit ogenblik, als
betrokkenen hun studie willen afmaken, wel moeilijk, maar men zal moeten zeggen, dat wordt
verwacht, dat ze terugkeren naar Nieuw-Guinea, als hun studie gereed is.
--f. Zaakgelastigde in Indonesië
De Minister-President deelt mede, dat de Indonesische zaakgelastigde een kort onderhoud met
Minister Luns heeft gehad; de Nederlandse Zaakgelastigde is echter nog niet in Djakarta
aangekomen. Staatssecretaris Van Houten merkt op, dat de Indonesische Regering op gelijktijdige
aankomst van de beide Zaakgelastigden heeft aangedrongen; om die reden is een ambtenaar van
de buitenlandse dienst als kwartiermaker (van Singapore uit) naar Djakarta gezonden. De MinisterPresident meende, dat al lange tijd geleden was besloten, dat Drs. Barkman als Zaakgelastigde naar
Djakarta zou gaan. Staatssecretaris Van Houten antwoordt, dat Indonesië met het herstel van de
diplomatieke betrekkingen heeft getraineerd.
---

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos753
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/15665

