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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 mei 1963
*'s Middags te 1 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Korthals, Luns, Marijnen, De Pous, Veldkamp, Visser en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Cals
en Toxopeus).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 12 en 19c),
Bot (punt 2d), Gijzels (punt 16), Van Houten (punten 2 t/m 6), Roolvink (punten 15 en 16) en
Schmelzer (punt 16).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--d. Nieuw-Guinea en Indonesië (Zie notulen MR 3 mei 1963, punt 2e.)
De Minister-President heeft met de Kabinetschef van de VN-Secretaris-Generaal U Thant,
Narasimhan, gesproken. Deze meende, dat de UNTEA-periode op Nieuw-Guinea goed was
verlopen. Spreker heeft gezegd, dat het zelfbeschikkingsrecht van de Papoeabevolking op NieuwGuinea reëel en goed zal moeten lopen. De VN-vertegenwoordiger meende, dat met het
referendum niet tot 1969 gewacht moest worden. Minister Luns is het daarmede eens, maar de
Nederlandse Regering behoeft daarover thans geen beslissing te nemen. De Minister-President is
ook van oordeel, dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de VN ligt. Narasimhan meent, dat er
geen sprake van is, dat de Papoea's niet voor Indonesië zouden kiezen, aangezien zij begrijpen,
dat dit de enige praktische oplossing zou zijn. Het is de bedoeling dat twee maal per jaar door de
VN een bezoek aan het gebied wordt gebracht.
Staatssecretaris Bot heeft met de VN-vertegenwoordiger ook gesproken over de
econonomische ontwikkeling van het gebied, eveneens over de problemen van de bevolking o.a.
van de zgn. Zuid-Molukkers. Narasimhan zei, dat Indonesië van Nieuw-Guinea een toonbeeld
van een goed bestuur wilde maken, waarvoor het in elk geval de $ 10 mln. van Nederland heeft,
terwijl hij de indruk wekte alsof meer bijdragen voor dit fonds te verwachten waren. Spreker heeft
gevraagd eraan mee te werken het afvoeren van de Zuid-Molukkers die in het kort geding voor de
Haagse rechter zijn genoemd en die weg willen geruisloos te laten geschieden. Van vier hunner,
die zouden vertrekken, is bekend, dat maar één bereid was weg te gaan. In gelijke zin had spreker
informeel tijdens de lunch welke hij Narasimhan aanbood bij Sjarif hierop aangedrongen.
Minister Beerman voegt hieraan toe, dat van enkele Zuid-Molukkers die volgens de berichten
levensgevaar zouden lopen, twee zijn gebleven toen zij een loonsverhoging kregen. Spreker
neemt aan, dat in elk geval appèl tegen de uitspraak van de Haagse rechter zal worden
aangetekend. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
---
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