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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 juli 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trèveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Van de Kieft, Luns, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers
Kernkamp en Mansholt).

Secretaris: J. Middelburg
- - -

7. Wijziging van de Bewindsregeling Nieuw-Guinea inzake het grondenrecht (Brief van de Minister van
Overzeese Rijksdelen d.d. 14 Juli 1955, nr. 5521, met bijlagen)
Naar aanleiding van opmerkingen van Ministers Luns en Beel verklaart Minister Kernkamp  zich
bereid in intitulé en considerans op te nemen 'Nederlands Nieuw-Guinea' en bovendien enige
materiële aanduiding van het onderwerp.

Naar aanleiding van een vraag van de Minister-President deelt Minister Kernkamp  mede, dat
het beginsel, dat geen gronden in Nieuw-Guinea zullen worden verkocht, tenzij voor speciale
doeleinden, zoals de uitbreiding van steden en dorpen, fabriekscomplexen en enkele kleine
perceeltjes voor andere doeleinden.

Vervolgens werd de vraag besproken of gedwongen of verplichte arbeid thans voor Nieuw-
Guinea weer moet worden ingevoerd. De moeilijkheid is, dat het verdrag van Genève betreffende
gedwongen of verplichte arbeid uit 1930 in 1933 is bekrachtigd en in 1949 aan het Internationaal
Arbeidsbureau is medegedeeld, dat gedwongen arbeid in Indonesië niet meer voorkomt. Naar
aanleiding van een questionnaire van de Verenigde Naties is bovendien medegedeeld, dat geen
gedwongen arbeid meer bestaat. Hoewel de Gouverneur van mening is deze bevoegdheid niet te
kunnen missen is de Raad toch van gevoelen, dat bezwaarlijk de gedwongen of verplichte arbeid
wettelijk weer kan worden ingevoerd. De moeilijkheden welke het gevolg zullen zijn van het
ontbreken van de bevoegdheid wegen niet op tegen de internationale verwikkelingen, welke het
gevolg kunnen zijn van herinvoering van deze verplichte arbeid. De Raad aanvaardt vervolgens het
wetsontwerp.
 - - -

Kenmerk: Ministerraad.
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