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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 feb. 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen, Trêveszaal.

Aanwezig: De Vice-Minister-President Korthals en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus, Visser (punten 1 t/m 7, 15a) en Zijlstra
(afwezig zijn de Minister-President De Quay en Minister Luns).

Tevens zijn aanwezig bij punt 12 de Staatssecretarissen Schmelzer en Veldkamp.
Secretaris: J. Middelburg.

- - -

7. Aanvaringsbepalingen voor Nederlands-Nieuw-Guinea (Nota van de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken d.d. 31 januari 1961, nr. 16781, met ontwerpbesluit.)
Minister Beerman merkt op, dat in de brief van 31 januari wordt gesteld, dat Nieuw-Guinea op
korte termijn zal toetreden tot het internationaal verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee.
Zijns inziens kan hier van toetreden tot een verdrag geen sprake zijn. Minister Toxopeus meent, dat
afzonderlijke toetreding door Nieuw-Guinea niet mogelijk is; hij zal dit nog nagaan.

De Voorzitter merkt op, dat Suriname en de Antillen geen prijs stellen op het
betrokken worden bij het bestuur over Nieuw-Guinea. De clausule in de aanhef "de bepalingen
van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde" die voor
koninkrijksaangelegenheden wordt gebruikt kan daarom beter geschrapt worden. Het is echter wel
wenselijk naar artikel 3 eerste lid, sub e, van het Statuut te verwijzen. Minister Toxopeus stelt voor,
dat hij de opmerkingen nog zal nagaan en dat de stukken als afgedaan worden beschouwd als
hieromtrent een bevredigende oplossing wordt gevonden. De Raad verklaart zich hiermede
akkoord.
- - -

15. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
c. Terugkeer van groepje Ambonezen naar Indonesië (Zie notulen MR 3 februari 1961, punt 12g. #Zie
ook notulen MR 17/2/61, punt 23k.)
Minister Klompé herinnert eraan, dat zij wil trachten de terugkeer mogelijk te maken van een
groepje van de Ambonezen die naar Indonesië willen terugkeren. Het is echter mogelijk, dat deze
groep stelt, dat men òf allen tegelijk kan terugkeren òf niet. Voor deze terugkeer staat een
memoriepost op de begroting van Maatschappelijk Werk; spreekster verzoekt machtiging de
kosten voor deze terugkeer hierop te brengen. Minister Zijlstra meent, dat men vooraf kan weten,
dat de betrokkenen niet in Indonesië zullen worden toegelaten, als zij zonder papieren terugkeren.
Hij vraagt zich af of de kosten in dat geval wel verantwoord zijn. Minister Klompé antwoordt, dat
de betrokkenen wel een papier zullen hebben, dat zij Indonesiër zijn, maar zij hebben geen re-
entry-permit. Spreekster zal eerst proberen een klein aantal naar Indonesië te laten terugkeren. De
Raad verklaart zich hiermede akkoord.
- - -
k. Geheimhouding stukken inzake Indonesische kwestie
Minister Cals heeft Dr. E. van Raalte op bezoek gehad, die belangstelling had voor de opdracht
aan Dr. Boon inzake de verzameling van documenten over de Indonesische kwestie, die op de
souvereiniteitsoverdracht is uitgelopen. Spreker heeft aan Staatssecretaris Scholten gevraagd dit
punt te behandelen. Dr. Van Raalte vraagt de opdracht aan Dr. Boon te mogen weten en deze te
publiceren. Spreker meent, dat die opdracht wel bekend kan worden met uitzondering van de
bepalingen inzake de geheimhouding.
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Minister Zijlstra heeft in de dagbladen gelezen over de dissertatie van een
Indonesiër, die bij een Amerikaanse Universiteit toegang had gehad tot officiële documenten, die
o.a. betrekking hadden op de conferentie op de Hoge Veluwe. Als deze documenten bekend zijn,
is het de vraag of van Nederlandse zijde ook niet meer opening moet worden gegeven, aangezien
er anders een eenzijdige voorlichting plaats heeft, die verkeerd werkt. De Voorzitter stelt voor aan
de Minister-President een kort preadvies hierover te vragen. De Raad besluit aldus.
- - -
m. Voorzitter Nieuw-Guinearaad
Minister Toxopeus deelt mede, dat Staatssecretaris Bot en hij lang gezocht hebben naar een
kandidaat voor Voorzitter van de Nieuw-Guinearaad. Daartoe is thans de heer Sollewijn Gelpke,
bestuursambtenaar op Nieuw-Guinea, ter benoeming voorgedragen. Het is een geschikte
kandidaat, omdat hij Maleis spreekt en goede verhoudingen met de Papoea's heeft. Het
benoemingsbesluit kreeg spreker ter contrasignering voorgelegd.

Verschillende Ministers betreuren het, dat niet een Papoea als voorzitter is
voorgedragen, waarvoor men o.a. de naam van een dominee noemt. De Voorzitter stelt voor, dat
Minister Toxopeus moeite zal doen het benoemingsbesluit aan te houden tot de volgende week en
als dit niet meer mogelijk blijkt met betrokkene te bespreken, dat hij niet de normale ambtstermijn
van drie jaar aanblijft, maar gelegenheid geeft, dat op grond van een voordracht van de Nieuw-
Guinearaad een nieuwe voorzitter kan worden benoemd. De Raad verklaart zich hiermede
akkoord.
- - -


