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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 maart 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet.
Aanwezig:
De Vice-Minister-President Korthals en de Ministers Beerman, Cals, Klompé,
Luns, De Pous, Van Rooy, Toxopeus, Visser en Zijlstra (afwezig de Minister-President en de
Ministers Van Aartsen en Marijnen).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 16 en 22b),
Bot (punten 2a, 9 en 10), Van Houten (punten 2, 4 en 19), Roolvink (punten 13 en 22a) en
Schmelzer (punt 12).
Secretaris: J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
a. Nieuw-Guinea en Indonesië (Zie notulen MR 3 maart 1961, punt 2c. #Zie ook notulen MR
17/3/61, punt 2b.)
Minister Luns brengt verslag uit over de twee besprekingen, die hij met de Australische Premier
Menzies in Genève heeft gehad. Deze beval hem aan ook nog met de Premiers van India en
Malakka in Londen te gaan spreken. Spreker is voornemens maandag en dinsdag naar Londen te
gaan, waar hij bovendien de Ministers Home en Heath hoopt te spreken. Voorts heeft hij
vernomen, dat men in Washington verwacht, dat hij begin april een bezoek aan President
Kennedy zal kunnen brengen.
Spreker wijst vervolgens op het bericht, dat Indonesië niet meer de waarneming
van de belangen door de Britse Ambassade aanvaardt en evenmin de vertegenwoordiging van zijn
eigen belangen in Nederland door de Verenigde Arabische Republiek. Naar aanleiding van deze
hoogst ongebruikelijke stap wil spreker de Engelse Regering benaderen om aan Indonesië te
zeggen, dat dit niet kan en dat dan een ander land de waarneming moet overnemen. Hij wijst er
voorts op, dat er duizend behoeftige Indonesiërs met Nederlandse passen zijn, alsmede 250
mensen van Nederlandse nationaliteit wier pensioen door Nederland wordt betaald. Als alle
pogingen om tot een waarneming van onze belangen te komen mislukken, komt de vraag of het
Internationale Rode Kruis ingeschakeld moet worden. Spreker stelt voorts de vraag of men
genoemde 250 mensen de raad moet geven Indonesië te verlaten.
Minister Klompé merkt op, dat behalve deze 250 er ook nog 800 à 850 gevallen van
ondersteuning via de Britse Ambassade zijn. Zij stelt voor aan de Engelse Ambassade opdracht te
laten geven een voorschot van drie maanden uit te betalen. Het Internationale Rode Kruis kan
alleen optreden als het Indonesische Rode Kruis bereid is medewerking te verlenen. Minister Luns
is het eens met de gedachte van een voorschot.
Minister Klompé is van oordeel, dat de Indonesiërs, die als maatschappelijke
Nederlanders worden aangeduid, niet naar Nederland moeten worden overgebracht. De kwestie
van de spijtoptanten is het moeilijkst. Bij de behandeling van haar begroting in de Eerste Kamer
zal men de vraag herhalen hoeveel spijtoptanten in Nederland opgevangen kunnen worden.
Minister Beerman merkt op, dat er aanvragen zijn voor 10.000 à 12.000 mensen. Voor toelating
gelden als normen: individuele beoordeling, noodtoestand waarin men verkeert en affiniteit tot
Nederland, Minister Zijlstra wijst erop, dat de directe opvang in Nederland een technische vraag is,
maar deze is niet technisch te beoordelen. Een rustige behandeling is voor allen het beste. De
toetsing aan de normen, die Minister Beerman noemde, is noodzakelijk en dit zal in Indonesië
moeten gebeuren.
Minister Luns dringt erop aan, thans nog geen beslissing over deze punten te
nemen. De Voorzitter stelt voor, dat gesteld zal worden, dat het gehele vraagstuk nog wordt
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nagegaan en dat men thans nog geen enkele toezegging doet. De Raad verklaart zich hiermede
akkoord.
Vervolgens ontspint zich een gesprek over mogelijke ontwikkelingen van de
kwestie Nieuw-Guinea in de naaste toekomst.
Staatssecretaris Bot stelt voor, dat hij voor de volgende vergadering in een notitie
zal aangeven welke vragen zich na de opening van de Nieuw-Guinearaad kunnen voordoen
(strekking van resoluties e.d.). De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
--10. Regeling financiële aansprakelijkheid inzake de Stichting Agrarisch Onderzoek Nieuw-Guinea
(Wetsontwerp.)
Minister Zijlstra heeft een aantal opmerkingen, die op ambtelijk niveau besproken kunnen worden.
Alleen tegen het rijstproject-Koembé kijkt spreker nog aan. Staatssecretaris Bot deelt mede, dat
een commissie van de EEG ter plaatse is geweest en thans vragen hieromtrent formuleert, die dus
nog worden afgewacht. Minister Korthals heeft vorige week al op het aspect gewezen, dat men
ervoor moet waken dat het EEG-fonds uitgeput is, voordat Suriname en de Antillen aan de EEG
geassocieerd zijn. De Raad verklaart zich overigens akkoord met de beide wetsontwerpen.
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