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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 7 aug. 1959
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en ' s middags voortgezet.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Klompé, Korthals, Luns, De Pous
en Toxopeus (afwezig zijn de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals, Marijnen, Zijlstra en Van
Rooy).
Voorts is aanwezig Staatssecretaris Van den Berge.
Wnd. Secretaris: Jhr. Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
--j. Nederlands Nieuw-Guinea
Minister Luns verwacht, dat de kwestie Nederlands Nieuw-Guinea voor de tweede maal niet op de
agenda van de Verenigde Naties zal voorkomen. Op den duur heeft Indonesië bij uitbreiding van
het aantal leden van de Verenigde Naties de kans, dat een 2/3e meerderheid voor het standpunt
van Indonesië kan worden verworven. Cuba staat thans achter het Indonesische standpunt.
Minister Luns verheugt zich over de verklaring van premier Menzies, waarin hij o.a.
heeft gesteld, dat het gehele eiland Nieuw-Guinea één toekomst zou moeten hebben. De contraverklaring van Subandrio acht hij onverstandig en dus ook voor Nederland gunstig, omdat hij
daarin enigszins dreigend heeft gezegd, dat Aziatische landen wel eens hun blik op het zo weinig
bevolkte Australië zouden kunnen gaan richten. Hij zegt de Minister-President toe de verklaring
van Menzies te zullen toezenden.
Minister Korthals doet enige mededelingen over zijn gesprek met Gouverneur
Platteel. Een voorlopig onderzoek heeft uitgewezen, dat in 1956 censuur werd uitgeoefend, maar
toen opdracht is gegeven daarmede op te houden. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat daaraan
geen gevolg is gegeven. Mr. Van Beek is als advocaat-generaal bij de opstelling van een rapport
over de censuur veel te ver gegaan, ook door met anderen daarover te gaan praten. De inhoud van
zijn rapport gaf de Gouverneur tot krasse kritiek aanleiding. Spreker doet een voorstel voor de
samenstelling van de commissie, die zal worden uitgezonden om de censuurklachten te
onderzoeken. De commissie wordt uitgezonden op verzoek van de Gouverneur. Over de
samenstelling is met Minister Toxopeus van de commissie besluit de Raad dit punt verder over te
laten aan het overleg tussen de Minister Korthals en Toxopeus en de Minister-President. Minister
De Pous zal nog met Dr. J. Bruins Slot contact opnemen. De Minister-President uit namens de Raad
zijn waardering voor de wijze, waarop Minister Korthals deze kwestie heeft behandeld.
k. Liquidatie Ministerie van Zaken Overzee
De Raad besluit, dat de Koningin in overweging zal worden gegeven met ingang van 1 september
1959 het Ministerie van Zaken Overzee op te heffen. De coördinatie van de aangelegenheden
betreffende Suriname en de Nederlandse Antillen kan dan bij de Vice-Minister-President komen,
de behandeling van aangelegenheden van Nederlands Nieuw-Guinea bij Minister Toxopeus, die
tevens zal zijn belast met de liquidatie van het Departement van Zaken Overzee en de zorg voor
het Instituut Bronbeek bij Defensie. Staatssecretaris Van den Berge zal bezien hoe de begroting van
Zaken Overzee kan worden omgebouwd. Minister Toxopeus is op aandrang van de Ministerraad
wel bereid te trachten Hare Majesteit een voorstel te kunnen doen voor benoeming van een
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, belast met de behandeling van de aangelegenheden van
Nederlands Nieuw-Guinea. In verband hiermede verzet hij zich tegen de gedachte om ook nog de
naam van het Departement van Binnenlandse Zaken uit de breiden met "Nederlands-NieuwGuinea".
---
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14. Olie-exploratie in Nederlands-Nieuw-Guinea (Brief van de Minister van Zaken Overzee a.i. d.d. 29
juli 1959, nr. 1385.)
De Raad kan zich verenigen met het voorstel, dat de NV Nederlandse Nieuw-Guinee Petroleum
Maatschappij mag trachten een belangrijk deel van de terreinen, voor welke de maatschappij
exploratie- en exploitatierechten heeft, over te doen aan een andere maatschappij, mits dit geen
Aziatische is en niet het recht wordt verleend de concessie aan derde over te doen. Staatssecretaris
Van den Berge heeft wel bedenkingen tegen de suggestie, welke in het stuk is verwerkt, dat
algemene voorzieningen ten behoeve van de exploratie door het Gouvernement zouden kunnen
worden overgenomen. Hij zou het met een dergelijk besluit niet eens kunnen zijn. Minister
Korthals zegt toe, dat dit punt op voorzichtige en slechts inventariserende wijze zal worden
onderzocht. De Raad aanvaardt vervolgens het voorstel.
---

