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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 24 okt. 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Staf,
Suurhoff, Vondeling en Witte (afwezig zijn de Ministers Luns, Samkalden, Struycken en Zijlstra).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

3. Buitenlands beleid
a. De Indonesische verstekelingen (#Zie ook notulen MR 31/10/58, punt 3b.)
De Minister-President heeft als Minister van Justitie a.i. vernomen, dat de Johan van Oldenbarnevelt
op zijn terugreis naar Nederland een haven op Java wil aandoen om enkele honderden passagiers
op te nemen en niet langs Nieuw-Guinea wil gaan. De Indonesische Regering behoudt zich het
recht voor om de papieren te controleren van verstekelingen, die daar aan wal zullen worden
gebracht. In geval de verstekelingen niet worden toegelaten, zou men kunnen trachten hen in
Singapore aan land te brengen met de bedoeling hen daarna naar Nieuw-Guinea over te brengen.
Minister Helders acht dit de normale weg en daarom ook de beste. Een andere mogelijkheid zou
zijn de Indonesische Ambassadeur in Australië reeds naar de papieren van de verstekelingen te
laten kijken. De Minister-President merkt op, dat Buitenlandse Zaken het standpunt inneemt, dat -
nu het vaststaat, dat zij uit Indonesië komen en elk land het recht heeft verstekelingen van welke
nationaliteit zij ook zijn, terug te brengen naar het land waar zij vandaan komen - zij zonder meer
in Indonesië gedebarkeerd moeten worden.
- - -
e. Indonesië
De Minister-President frappeerde een telegram van Hasselman, waarin hij schrijft het gevoel te
hebben, dat men van Indonesische zijde na zijn terugkeer uit Nederland enige toenadering
onzerzijds verwacht had, ondanks de mededeling van Minister Luns aan de Indonesische
vertegenwoordiger Maramis, dat hij deze zaak geheel heeft afgeschreven. Het is mogelijk, dat de
Indonesiërs zich gaan realiseren, dat zij door de actie tegen de Nederlanders aan het eind van het
vorig jaar hun laatste troef met betrekking tot Nieuw-Guinea hebben uitgespeeld en dat zij thans
zien hoe moeilijk het economische leven gaat lopen. Er zijn ook berichten, dat zij weer
Nederlanders zouden willen laten terugkomen; nu zij thans ook de Chinezen in hun land gaan
aanpakken, behoeft men zich hiervan overigens niet veel voor te stellen.
- - -
h. Nieuw-Guineaconferentie met Australië te Canberra
Minister Helders heeft de indruk, dat bij de conferentie in Canberra die thans afgelopen is, wel
bevredigende resultaten zijn bereikt, vooral wat de feitelijke samenwerking ten aanzien van het
besturen van de beide delen van Nieuw-Guinea betreft.
- - -

7. Partiële herziening van de bewindsregeling Nieuw-Guinea (Nota van de Minister van Zaken Overzee
d.d. 9 augustus 1958, nr W 39, met bijlagen. # Zie ook notulen MR 7/11/58, punt 1b.)
Minister Klompé heeft begrepen, dat Minister Helders heeft gekozen voor het
meerderheidsstandpunt van de commissie-Lemaire. Zij stelt de vraag of hij dit heeft gedaan, nadat
het verslag van het bezoek van de parlementaire commissie aan Nieuw-Guinea is uitgekomen.
Spreekster vraagt zich af of het politiek gezien niet beter is met meer risico een snellere en
verdergaande regeling voor te stellen en termijnen te stellen.

Minister Suurhoffs gedachten gaan in dezelfde richting. Hij betreurt het, dat het
minderheidsadvies nog niet is ontvangen. Een snellere procedure is verkieslijk, omdat daardoor de
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kans minder groot is, dat de zaak door de internationale ontwikkeling ons uit de hand loopt.
Spreker is met Minister Klompé eens, dat onze eigen regelingen gericht moeten zijn op de afloop
van het koloniale bestuur van Nieuw-Guinea over een aantal jaren. Hij zou daarom wel enkele
termijnen willen noemen.

Minister Hofstra heeft een aantal opmerkingen van redactionele aard. Zo dient een
deel van artikel 112, waarin staat, dat bijdragen voor de ontwikkeling van land en volk of ter
dekking van financiële tekorten ten laste van de Nederlandse schatkist komen, te worden
geschrapt. Anders zouden bijv. ook geen bijdragen uit het EEG-fonds hiervoor bestemd kunnen
worden.

De Minister-President is met betrekking tot dit artikel 112 van oordeel, dat men voor
de toekomst niet moet uitsluiten, dat de vermelde kosten door het land zelf gedragen worden,
zelfs de kosten van de krijgsmacht. Spreker overhandigt een nota met redactionele opmerkingen
van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Hij heeft voorts
een notitie ontvangen van Justitie van Mr. A. Mulder, die samen met Prof. Dr. J.J. de Jong van de
Vrije Universiteit, de minderheid van de commissie vormt. Hieruit blijkt, dat de commissie
eenstemmig is over het voorstel, dat acht jaar na het inwerking treden van de wet verkiezingen
voor de Nieuw-Guinearaad moeten worden gehouden. De minderheid wil, dat uitdrukkelijk wordt
vastgesteld, dat dan tenminste een vierde van de leden van die raad verkozen zouden worden. De
meerderheid wil volstaan met de vermelding, dat de raad in elk geval voor een deel uit gekozen
leden zal zijn samengesteld, omdat men meent, dat de 25% niet zal worden gehaald. De
minderheid staat op het standpunt, dat een vierde deel gekozen leden zeker kan worden bereikt;
geleerd door de ervaring vrezen zij, dat het achterwege laten van dit minimumaantal ertoe zal
leiden, dat de administratie in Nieuw-Guinea het bij een zeer klein aantal gekozen leden zal laten.
Het tweede punt waarop de minderheid een afwijkend standpunt heeft gaat over de indirecte of
rechtstreekse verkiezingen van het gekozen deel; de minderheid zou willen bepalen, dat tenminste
een vierde deel van de leden na rechtstreekse verkiezingen zal worden aangewezen.

Minister Helders herinnert aan de instelling van de commissie-Lemaire. Reeds het
vorige jaar werd bij de begrotingsbehandeling in het vooruitzicht gesteld, dat de herziening van de
bewindsregeling weldra zou worden ingediend, maar het advies van de commissie is nog niet
volledig, omdat het minderheidsrapport ontbreekt. Intussen lijkt het spreker noodzakelijk nu
reeds aan de vaste commissie uit de Kamer mededeling over de gedachten in de onderhavige
stukken te doen. In het Australische deel van Nieuw-Guinea is de situatie anders dan in het
Nederlandse. Economisch is de ontwikkeling daar veel verder, maar het optreden van de
Australiërs tegen de Papoea's is teleurstellend. Spreker heeft de stukken, die thans ter tafel liggen,
aan onze attaché voor Nieuw-Guinea in Canberra gegeven om aan de Australiërs te laten blijken
welke gedachten in Nederland leven. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Ministers
Klompé en Suurhoff zegt spreker, dat in werkelijkheid geen termijnen voor de staatkundige
ontwikkeling van het gebied zijn te noemen. Er zijn nog een belangrijk aantal Papoea's, die nog
nooit blanken hebben gezien. De Australische Minister Hasluck heeft ten aanzien van het veel
ontwikkelder Australische deel wel een termijn van vijftig of honderd jaar genoemd, maar het
noemen van een dergelijke lange termijn heeft geen betekenis. De Minister-President meent, dat het
maximum, dat genoemd kan worden, 25 jaar is.

Minister Helders wijst erop, dat het bestuursontwikkelingsplan tot 1965/1967 loopt;
het lijkt dan niet zo onverantwoord om aan een termijn van 20 of 25 jaar te denken, maar spreker
meent, dat men deze dan beter niet kan noemen. De Raad is het ermede eens, dat een termijn van
20 of 25 jaar beter niet genoemd kan worden.

Minister Helders wijst er vervolgens op, dat het onzeker is of de politieke
moeilijkheden ten aanzien van Nederlands-Nieuw-Guinea in de toekomst nog zullen toenemen.
Enerzijds is nog onbekend wat de samenwerking met Australië zal bieden, anderzijds is er de
mogelijkheid van samenwerking in een Melanesisch verband. Aan Minister Hofstra antwoordt
spreker op diens opmerkingen over artikel 112 sub c, dat ergens bepaald zal moeten worden, dat



Nederland de tekorten bijpast. Minister Hofstra is van oordeel, dat dit niet in de wet behoeft te
worden neergelegd; de tekorten worden toch wel bijgepast. De Minister-President stelt voor, dat
hierover nog overleg zal worden gepleegd tussen Zaken Overzee en Financiën; nagegaan zal
kunnen worden hoe deze kwestie vroeger ten aanzien van Suriname was gesteld. De Raad stemt
hiermede in.

Minister Suurhoff heeft geen behoefte om de discussie lang te rekken nu blijkt, dat
deze zaken nog niet vastliggen. Hij is ervan overtuigd, dat de kansen voor een catastrofale
ontwikkeling tegenover die voor een goede ontwikkeling staan als 95 : 5. Nieuw-Guinea ligt in een
stormhoek van Oost-Azië, waar de koloniale verhoudingen in een snel tempo verbroken worden.
Spreker zou daarom korte termijnen willen noemen en deze willen afstemmen op een totale
termijn van 20 à 25 jaar.

Minister Klompé gaat niet zo ver als het pessimisme van Minister Suurhoff, maar is
het ermede eens, als een snel tempo zou worden genoemd. Ook in Afrika blijkt, dat het tempo
van het zelfstandig worden zeer snel is. Tenslotte maakt spreekster nog de opmerking, dat het
haar niet verstandig lijkt in Nieuw-Guinea het Nederlands bij het onderwijs de eerste taal te laten
zijn; dit zou Engels moeten zijn, d.w.z. dezelfde taal als in het andere deel van Nieuw-Guinea.

Minister Helders antwoordt, dat op de mulo ook Engels zal worden geleerd.
Blijkens een uitlating van Hasluck is men in het Australische deel nog niet verder dan het leren
van een soort pigeon-English. Doordat meer onderwijzers uit Nederland komen, komt er
langzamerhand een eind aan de toestand, dat op school zoveel Maleis werd geleerd.
- - -


