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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 19 mei 1953
*'s Morgens te 9.30 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel (gedeeltelijk), De Bruijn,
Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Staf, Van Thiel en Witte (afwezig zijn de Ministers
Beyen, Mansholt, Suurhoff en Zijlstra).
Secretaris: J. Middelburg
--2. Ingekomen stukken en mededelingen
--e. Verzoek om schadevergoeding uit Nieuw-Guinea
Minister Kernkamp deelt mede, dat hij een verzoek om schadevergoeding heeft ontvangen van een
Nederlander, die op een eiland bij Nieuw-Guinea een coprabedrijf had, dat in oorlogstijd ten
gevolge van de bezetting door de Amerikanen schade heeft geleden. Spreker zou hierop
afwijzend willen antwoorden, doch wil een voorbehoud maken voor het geval de beslissingen op
grond van het rapport der Commissie Achterstallige Betalingen aanleiding zouden geven ook aan
deze Nederlander een uitkering te verlenen. De Minister-President acht het niet wenselijk in dit
geval een formeel verband te leggen met het rapport van de Commissie Achterstallige
Betalingen. Spreker stelt voor, dat wordt nagegaan of betrokkene, indien hij in Nieuw-Guinea
pionierswerk doet, los van enige regeling in staat kan worden gesteld zijn bedrijf weer op gang te
krijgen. De Raad verklaart zich met deze gedachte accoord.
3. Buitenlands beleid
a. Indonesische infiltratie in Nieuw-Guinea (#Zie ook notulen MR 26/5/53, punt 2m.)
Minister Luns doet enige mededelingen over de infiltratie van Indonesische strijdkrachten in
Nieuw-Guinea bij Fakfak. Deze poging was ernstiger dan die van vorig jaar, aangezien uit de
gevonden documenten en de verhoren is gebleken, dat het hier delen van regulaire Indonesische
troepen betreft. De poging is mislukt mede doordat de bevolking onmiddellijk gewaarschuwd
heeft; uit de documenten bleek, dat het hier een eerste groep betrof, welke door andere zou
worden gevolgd. Spreker heeft na overleg met Minister Kernkamp de Waarnemende Hoge
Commissaris van Indonesië ontboden en hem een protest voorgelezen (dat hij daarna aan
Susanto heeft toegezonden). Spreker heeft hem er op gewezen, dat deze actie niet ten gunste van
Indonesië zal werken, noch voor het geval zou blijken, dat deze op instructie van hogerhand is
uitgevoerd, noch als zou uitkomen, dat de strijdkrachten onvoldoende in de hand kunnen worden
gehouden. Uit voorlopige berichten blijkt, dat de Australische reacties voor ons vrij gunstig zijn.
Minister Kernkamp voegt hier aan toe, dat de infiltraties in Mohammedaans gebied hebben
plaatsgevonden, hetgeen zou passen in de infiltratieplannen, welke indertijd bekend zijn
geworden.
---

Kenmerk: Ministerraad.
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