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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 19 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 (bij
de punten 2j en 15e - 15j), Korthals, Klompé, Luns, Marijnen, De Pous, Toxopeus (bij de punten
2f t/m 15j), Veldkamp, Visser en Zijlstra.
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punt 15c), Bot (punt
2a), Van Houten (punten 2 en 3) en Roolvink (punten 11 en 12).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
a. Nieuw-Guinea en Indonesië (Zie notulen MR 1 maart 1963, punt 2b.)
Minister Luns deelt mede, dat de Nederlandse vertegenwoordiger Goedhart heeft gerapporteerd
over wat er gebeurt op Nieuw-Guinea. Zijn verslag is somber, ook ten aanzien van de kans op
uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht, maar komt overeen met wat spreker in de latere stadia
van de Nieuw-Guineakwestie verwachtte. Onze zaakgelastigde Drs. Barkman zal begin mei naar
Djakarta vertrekken.
De Minister-President heeft de Indonesische Zaakgelastigde Sjarif ontvangen, die
van oordeel was, dat beter niet direct te veel journalisten naar Indonesië gaan. Minister Luns acht
de belangstelling voor Indonesië van de Nederlandse televisie en de pers ook niet gezond.
De Minister-President heeft vernomen van plannen voor een zakelijke missie naar
Indonesië onder leiding van Jhr. D.E. de Graeff van de Nederlanse Handel Maatschappij.
Minister Zijlstra meent, dat men nog geen enkele toestemming van Indonesische zijde heeft.
Staatssecretaris Bot acht het voor duidelijke begrip van de situatie door de
Papoea's beter, dat bij de bestuursoverdracht door de UNTEA aan de Indonesische Regering
begin mei geen Nederlandse vertegenwoordigers aanwezig zijn.
Sudjarwo, de Indonesische Vertegenwoordiger op Nieuw-Guinea, heeft gezegd,
dat al het Nederlandse kapitaal in dat gebied op 1 mei in Indonesische handen moet zijn. Spreker
heeft nagegaan, dat de belangrijkste Nederlandse bedrijven reeds verdwenen zijn. Er is een order
ontvangen voor een voorraad medicijnen, die voor meer dan een jaar voldoende zou zijn. Hij
heeft echter alleen toestemming gegeven voor een medische voorraad, voldoende voor twee
maanden.
Minister Luns vraagt zich met zorg af hoe het zal gaan met de besteding van de
Nederlandse bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van Nieuw-Guinea. Minister Zijlstra
vreest, dat deze rechtstreeks in de Indonesische schatkist terecht zal komen. Minister Luns is dan
niet bereid aan de verstrekking hiervan mede te werken. Staatssecretaris Bot meent, dat de gelden
bestemd moeten worden voor een landbouwproefstation, een ziekenhuis, opleidingsinstituut, de
aanleg van wegen enz. op Nieuw-Guinea, waaromtrent intussen reeds telegrafisch suggesties aan
New York en Hollandia zijn gedaan. Minister Zijlstra tekent aan, dat dit geen additionele zaken
zijn, zodat het toch een verlichting van de Indonesische schatkist betekent.
Minister Klompé wil gaarne de Indonesische Zaakgelastigde spreken, o.a. over de
Ambonezen in ons land. Minister Luns heeft dat wel aan de heer Sjarif gezegd, maar Minister
Klompé kan hem ook zelf uitnodigen. Minister Beerman wil hem eveneens vragen om te spreken
over de spijtoptanten.
---
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