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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 3 mei 1963
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay (bij de punten 1 - 9 en 17a), de Vice-MinisterPresident Korthals (voorzitter bij de punten 10 - 16, 17b - 17e) en de Ministers Van Aartsen,
Beerman, Klompé, Luns, Marijnen, Toxopeus (bij de punten 10 - 16 en 17b - e), De Pous,
Veldkamp, Visser (bij de punten 1 - 9 en 17a) en Zijlstra (afwezig is Minister Cals).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punt 2e), Van Houten (punten 2a
- 2e, 3 en 4), Schmelzer (punten 9 - 11) en Scholten (punten 17b en 17c).
Secretaris: Drs. J.Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--e. Nieuw-Guinea en Indonesië
Staatssecretaris Bot deelt met betrekking tot de in Nederland studerende Papoea's mede, dat
hierbij enerzijds moest worden opgepast, dat Nederland niet het verwijt zou krijgen deze jongelui
hier te houden om als vijfde colonne tegen Indonesië dienst te doen, maar anderzijds hun
belangen in het oog moesten worden gehouden, in dier voege, dat zij - indien enigszins mogelijk hun studie niet ontijdig zouden moeten afbreken, alsmede, dat zij de resultaten van hun studie
straks ook in praktijk zouden moeten kunnen brengen in Westelijk Nieuw-Guinea. Met het laatste
vliegtuig naar Nieuw-Guinea zijn intussen nog enkelen hunner naar hun land teruggekeerd.
Spreker komt vervolgens op de uitspraak in kort geding van de President van de
Haagse rechtbank, waarin deze aan de Regering opdracht geeft nog een aantal Indonesiërs uit
Nieuw-Guinea onmiddellijk - naast een telegram aan de Heer Schürmann om de bemiddeling van
de Secretaris-Generaal der VN bij een en ander in te roepen, alsmede een dringend beroep op de
KLM om alles in het werk te stellen in Westelijk Nieuw-Guinea om de betrokkenen op tijd uit
respectievelijk Sorong en Biak af te voeren - een telegram aan de Nederlandse Vertegenwoordiger
Goedhart gezonden. Dit is wel op het telegraafkantoor in Hollandia aangekomen, doch - na
naderhand is gebleken - niet afgeleverd. [Er is] een nieuw telegram aan New York gezonden,
waarin een beroep wordt gedaan op de VN - welke via de UNTEA verantwoordelijk zijn voor
deze omissie - om bij de Indonesische Regering aan te dringen de betrokkenen alsnog te laten
vertrekken.
Minister Luns deelt mede, dat het Kamerlid Van Rijckevorsel hem gevraagd heeft
een stap bij de Indonesische Regering te doen; spreker meent, dat een dergelijke demarche geen
enkel resultaat in de beoogde richting zou hebben.
Minister Klompé stelt de vraag of men een kort geding kan beginnen voor de
rechter die men zelf uitkiest. Minister Beerman antwoordt, dat een kort geding tegen de Staat in
Den Haag wordt aangespannen. In het onderhavige geval is het eigenaardig, dat de betrokkenen
niet wisten, dat een kort geding was begonnen; hiervoor behoeft men in Nederland niet een
procesvolmacht van de betrokkenen te hebben. Wat de asielverlening betreft herinnert spreker
eraan, dat de Ministerraad de beoordeling hiervan aan Binnenlandse Zaken had overgelaten; deze
had de beslissing aan de Gouverneur als Vertegenwoordiger van de Kroon gedelegeerd.
Minister Zijlstra stelt de vraag of tegen het vonnis van de Haagse rechter hoger
beroep kan worden aangetekend. Staatssecretaris Bot antwoordt bevestigend.
Minister Klompé informeert naar berichten, dat de Papoealeiders Jouwe en
Kaisiepo in Nederland een actiefront zouden willen vormen. Staatssecretaris Bot antwoordt, dat
dit nog wordt uitgezocht.
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Spreker zal aan de Ministers een uitvoerig rapport zenden over het geologische
onderzoek, dat op Nieuw-Guinea is verricht. Hij zal hiervan ook een exemplaar aan de StatenGeneraal sturen.
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