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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 26 aug. 1960
*'s Morgens te 9.30 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Korthals,
De Pous, Van Rooy, Toxopeus, Visser en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Cals, Klompé, Luns
en Marijnen).
Tevens zijn gedeeltelijk aanwezig geweest de Staatssecretarissen Bot, Van Houten,
Schmelzer, Veldkamp en Scholten.
Wnd. Secretaris: Jhr. Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden.
--2. Buitenlands beleid
--b. De Karel Doorman
Naar aanleiding van de acties van Sukarno om Japan te bewegen het vlootbezoek van de Karel
Doorman aan Japan niet te doen doorgaan, bespreekt de Raad het vaarschema van de Karel
Doorman.
Minister Visser uitte bij dit gesprek zijn verwondering over in de pers verschenen
berichten, afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bevattende de mededeling, dat de
Karel Doorman na een bezoek aan Japan wellicht nog naar Nieuw-Guinea terug gaat. Het
onderzoek tijdens de vergadering naar de vraag hoe het mogelijk is, dat zonder overleg met een
van de bewindslieden een dergelijk bericht kon uitgaan, alsmede naar de vraag waar de
verantwoordelijkheid voor deze berichtgeving ligt en behoort te liggen leidt niet tot een duidelijk
resultaat. Zowel Minister Visser als Staatssecretaris Van Houten hebben nu instructie gegeven, dat
niets meer over de Karel Doorman mag worden gemeld dan met hun medeweten.
De Minister-President deelt tenslotte mede, dat de berichten, die tot nu toe zijn
ontvangen wijzen op het dit jaar nog niet aanhangig maken van de kwestie Nieuw-Guinea bij de
VN, evenmin op het ondernemen van militaire acties van Indonesische zijde.
--f. Indirect diplomatiek contact Nederland-Indonesië
Staatssecretaris Van Houten deelt mede, dat zowel Indonesië als Egypte schriftelijk hebben
verzocht de VAR voor Indonesië de diplomatieke betrekkingen te doen waarnemen. Indonesië
heeft besloten toe te staan dat Engeland voor ons waarneemt.
--18. Ministeriële verantwoordelijkheid voor de defensie van Nederlands-Nieuw-Guinea (Brief van de Minister
van Binnenlandse Zaken d.d. 9 augustus 1960, nr. 26438, met bijlage.)
Nadat enkele Ministers hebben gewezen op de onduidelijkheid van deze nota besluit de Raad de
behandeling over te dragen aan de Algemene Verdedigingsraad, die op zijn beurt desgewenst aan
een kleinere kring kan delegeren. Naar aanleiding van een vraag van Staatssecretaris Bot bevestigt
de Raad dat, indien zulks overeenstemt met het defensiebeleid ten aanzien van de Antillen en
Suriname, het de bedoeling is slechts weinig troepen ter beschikking van de Gouverneur van
Nederlands-Nieuw-Guinea te stellen. Naar aanleiding van een vraag van Minister Korthals besluit
de Raad, dat, nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid, nog contact met de beide
gevolmachtigde Ministers zal worden opgenomen.
--34. Ingekomen stukken en mededelingen
---
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c. Spijtoptanten
Minister Beerman heeft zich verwonderd over persberichten over wijziging in het Regeringsbeleid
inzake toelating van spijtoptanten. De Voorzitter van de Repatriëringscommissie heeft de leden bij
memorandum medegedeeld, dat hij na een gesprek met de Minister-President de indruk heeft, dat
de Regering bereid is meer spijtoptanten toe te laten. De Minister-President deelt mede, dat hij
voornoemde Voorzitter Mr. De Graaf heeft gesproken nadat deze met Minister Beerman van
gedachten had gewisseld. Daarbij zou niet aan de orde zijn gekomen wat de Regering voornemens
is te doen, indien vrij plotseling maatregelen voor massaal vervoer van spijtoptanten nodig zouden
zijn. De Minister zegt te hebben geantwoord, dat tevoren moeilijk maatregelen kunnen worden
getroffen bijv. in de vorm van charteren van schepen of vliegtuigen. Indien de Zuiderkruis niet in
Indonesische havens mag komen zouden spijtoptanten per vliegtuigen naar Singapore vervoerd
kunnen worden. Indien de selectie vrijwel onmogelijk wordt gemaakt, leidt dit tot een nieuwe
situatie, welke dwingt het vraagstuk opnieuw te bezien. Ook bij een noodsituatie zal de selectie
daarbij dienen te worden aangepast. Spreker heeft over loslaten van criteria of het volgen van een
ander systeem niets gezegd. Hij stelt voor – en Minister Beerman stemt hiermede in – dat hij Mr.
De Graaf voor een gezamenlijke bespreking met de Minister van Justitie en Minister Luns indien
die daarvoor tijd vrij kan maken uitnodigt.
Minister Beerman en Staatssecretaris Van Houten hebben niet bevestigd gekregen,
dat de laatste groep spijtoptanten die ons land binnenkwam van beter gehalte zou zijn geweest.
---

