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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 24 mei 1963
*'s Morgens te 9 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Cals, Korthals,
Luns en Visser).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (pt. 2b en 12), Bot (pt.
2d) en Van Houten (pt. 2b ged. en 3).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--d. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 17 mei 1963, punt 2f.)
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat de Ambassadeur Schürmann met de Indonesische
Ambassadeur bij de VN Palar heeft gesproken over de kwestie van de Zuid-Molukkers, die nog
in Sorong zouden zijn; laatstgenoemde bleek hiervan niet op de hoogte. Mr. Schürmann heeft
hem daarop een aide mémoire overhandigd. Van Narasimhan is vernomen, dat de VN elke zes
maanden een controlebezoek voor Nieuw-Guinea (West-Irian) zullen brengen onder leiding van
Rolz Bennett en Narasimhan.
Minister Zijlstra heeft gezien, dat het Eerste Kamerlid Algra een nota heeft
gevraagd over het VN-bestuur op Nieuw-Guinea. Spreker zou zich te dien aanzien formeel willen
opstellen; er is hier geen verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering. Staatssecretaris Bot
heeft geantwoord, dat het bestuur over Nieuw-Guinea door Nederland aan de VN is
overgedragen en dat de taak van de Nederlandse vertegenwoordiger bij dat bestuur niet is
geweest om de VN te controleren. Er kan echter wel een rapport van de VN over het
overgangsbestuur verwacht worden. De heer Algra zei daarop, dat ook al zou de Nederlandse
Regering geen verantwoordelijkheid voor dit bestuur dragen, zij toch een morele
medeverantwoordelijkheid hiervoor heeft gehad. Spreker heeft geantwoord, dat de gegevens
inzake de financiële en economische verantwoording over de overgangsperiode van de Verenigde
Naties na ontvangst ook aan de Kamers zullen worden gezonden, maar hij heeft geen nota over
deze periode toegezegd.
---
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