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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 31 aug. 1962
*'s Morgens aangevangen na afloop van de REA en 's middags en 's avonds voortgezet,
Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Luns (met uitzondering van de punten 2j ged. en 16), Marijnen, De Pous (met uitzondering van de
punten 2j ged. en 16), Toxopeus, Veldkamp (met uitzondering van de punten 2j ged. en 16),
Visser en Zijlstra (afwezig zijn de ministers Cals en Korthals).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van Houten (punten 2a t/m 2j ged.),
De Jong (punt 2j ged.) en Schmelzer (punt 19b).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

2. Buitenlands beleid
- - -
j. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 24 augustus 1962, punt 2c.)
Minister Luns wijst op een krantenbericht, dat in de VN in New York zou zijn aangedrongen op
een snellere afvoer van de Nederlandse militairen van Nieuw-Guinea dan in het Nederlandse
schema is voorzien. Spreker merkt op, dat dit tegen de geest van de overeenkomst ingaat en dat
Nederland bij de afvoer, die wij betalen, de vervoersmiddelen moet gebruiken, die het zelf wenst.
In verband hiermede wil spreker een stap bij de VN doen, dat wij het afvoerschema dat is
opgesteld handhaven en voor de afvoer Nederlandse schepen en vliegtuigen zullen gebruiken.
Minister Visser is het hiermede eens, met dien verstande, dat Pakistaanse militairen zullen worden
aangevoerd door een Amerikaans troepenschip, dat 1000 man militairen kan vervoeren en dat
eventueel nog bij de afvoer van Nederlandse militairen zal kunnen worden ingeschakeld.

Spreker heeft de vorige dag een bespreking met de Defensiecommissie van de
Tweede Kamer gehad, waarbij in het algemeen begrip en instemming werd ontmoet. Naar
aanleiding van de bepaling, dat de kosten van het VN-bestuur gelijkelijk door Nederland en
Indonesië betaald zullen worden, vroeg men in de commissie of de Regering hieraan een limiet
had gesteld.

De Minister-President is van oordeel, dat het afvoerschema, waarbij de Nederlandse
militairen aan het eind van november van Nieuw-Guinea weg zijn, als een zeer vlotte afwikkeling
kan worden gezien. Spreker werpt op, dat nog met Generaal Rikhye wordt opgenomen, dat
Nederland dit schema zal handhaven. Minister Luns stelt voor, dat Staatssecretaris De Jong dit
met de commandant op Nieuw-Guinea Schout-bij-Nacht Reeser opneemt. Staatssecretaris De Jong
vraagt zich af of het wenselijk is op één bericht in een krant af te gaan. Minister Luns acht het
wenselijk, ook als het bericht niet juist zou zijn, aan de VN te laten weten, dat het schema van
afvoer blijft gehandhaafd.

Minister Toxopeus merkt op, dat een aantal telegrammen van Staatssecretaris Bot
zijn ontvangen, waarop geantwoord moet worden. De Minister-President merkt op, dat is
afgesproken, dat de betrokken departementen de kwesties die samenhangen met de overdracht
van het bestuur op Nieuw-Guinea in een ambtelijke werkgroep zullen behandelen en dat ook de
betrokken bewindslieden gezamenlijk beslissingen hieromtrent zullen kunnen nemen. Spreker
noemt o.a. berichten over aannemers op Nieuw-Guinea, die hun werkzaamheden onmiddellijk
willen beëindigen; over de voedselvoorziening, enz. Minister Zijlstra verwacht, dat velen Nieuw-
Guinea op korte termijn zullen verlaten. Hij wijst erop, dat voor de toestand na 1 oktober de
administrateur van de UNTEA verantwoordelijk is. Minister Luns heeft ook reeds gezegd, dat een
zo snelle overdracht van het bestuur tot een chaos zou leiden. Niettemin moet de Nederlandse
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regering doen wat zij kan om de overdracht van het bestuur aan de UNTEA, in het bijzonder ten
behoeve van de Papoea's zo goed mogelijk te laten verlopen. De Minister-President meent, dat men
zich daarbij moet concentreren op de openbare nutsbedrijven (elektriciteit, water, gas), de
voedselvoorziening en de medische verzorging. Minister Visser is van oordeel, dat zowel met
betrekking tot het kader van het Papoeavrijwilligerscorps als ook in dit geval de VN aan
Nederland moet vragen de betrokken Nederlanders op Nieuw-Guinea te bewegen ook onder het
UNTEA-bestuur nog zo goed mogelijk hiervoor te zorgen. Minister Toxopeus stelt voor, dat dit
dan door Buitenlandse Zaken met de VN wordt opgenomen. Minister Luns verzoekt dit met Mr.
Blom op te nemen.

De Minister-President stelt voor in de avondvergadering verder te spreken over de
telegrammen, die van Staatssecretaris Bot zijn binnengekomen. De Raad besluit aldus. Minister
Zijlstra stelt voor, dat de Commissie-Kottier, die Minister Toxopeus voor de voorbereiding van
deze zaken heeft ingesteld, dan een preadvies opstelt.

Minister Beerman heeft een telegram gezien van Staatssecretaris Bot inzake de
maatschappelijke Nederlanders, waaruit blijkt, dat de memorie van toelichting bij het
ratificatiewetsontwerp op dit punt niet volledig was. Minister Toxopeus antwoordt, dat de
toelichting al uitgezonden was toen hierop de aandacht gevestigd werd.

Minister Luns stelt vervolgens voor in te stemmen met het standpunt inzake de
hulp aan Nieuw-Guinea door de EEG (Nota van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 29
augustus 1962, nr. 124251). Het komt erop neer ten aanzien van drie projecten ernaar te streven,
dat deze door het nieuwe bestuur over Nieuw-Guinea kunnen worden voltooid, waartoe de EEG-
commissie met de VN contact zal moeten opnemen. De Raad stemt hiermede in.

Minister Luns wil naar aanleiding van het bericht, dat de Indonesische Minister
Subandrio begin oktober naar Nieuw-Guinea zou komen, aan de VN laten weten, dat bezoeken
van Indonesische regeringsleden aan Nieuw-Guinea tijdens het UNTEA-bestuur niet in
overeenstemming met de overeenkomst zijn. Minister Klompé wijst op de mogelijkheid, dat de
administrateur van de UNTEA een Indonesische minister te hulp roept als een chaos is ontstaan,
omdat vrijwel alle Nederlanders het gebied hebben verlaten. De Minister-President zou het zo willen
stellen, dat van de zijde der Indonesische regering niet direct na de overdracht van het bestuur aan
de UNTEA een bezoek moet worden gebracht. Minister Luns zal dit door de missie in New York
in de conversatie met de VN laten aanbinden.

Spreker deelt vervolgens mede, dat de Secretaris-Generaal van de VN U Thant een
speciale resolutie inzake de Nederlandse bijdrage aan Nieuw-Guinea gedurende drie jaar van $ 10
mln. per jaar wenst. Van zijn departement heeft spreker het voorstel ontvangen in een nota aan de
VN mede te delen, dat Nederland bereid is drie maal $ 10 mln. ten behoeve van Nieuw-Guinea
aan de VN te geven. De Secretaris-Generaal U Thant zal zich dan bereid kunnen verklaren deze
giften in ontvangst te nemen. Minister Zijlstra vreest, dat op die wijze de gift niet ten goede komt
aan de Papoea's, maar dat men die dan kwijt is aan Indonesië. Spreker acht de behandeling van dit
onderdeel onbevredigend. Er was hierover een duidelijk telegram aan Dr. Van Roijen. Minister
Luns merkt op, dat deze verzuimd heeft een en ander door te geven. Minister Zijlstra is van
oordeel, dat Nederland een gift moet doen als het duidelijk is, dat deze ten goede van de Papoea's
komt. Hij stelt de vraag of men hierover niet met Indonesië moet spreken. Minister Luns vreest
van overleg met Indonesië, dat de gift dan naar Indonesië gaat. Hij is van oordeel, dat Nederland
bereid moet zijn via een overeenkomst met de Secretaris-Generaal van de VN de gift beschikbaar
te stellen. Minister Toxopeus meent, dat het dan in het debat van de VN over de resolutie inzake
Nieuw-Guinea kan worden gezegd. Minister Zijlstra stemt ermede in, dat dit door de Nederlandse
woordvoerder in het debat wordt gezegd; de tekst hiervan zal dan tevoren in de Ministerraad
moeten komen. Het is duidelijk, dat voor deze zaak de instemming van Indonesië van meet af aan
nodig is. Spreker stelt voor, dat de brief aan Schürmann herschreven wordt. In de redevoering van
de Nederlandse vertegenwoordiger of in een resolutie zal dan een formule moeten worden
opgenomen over de gift, die Nederland bereid is te geven en over de voorwaarden die gesteld



moeten worden om te bereiken, dat de gift aan de Papoeabevolking ten goede komt. De Raad
stemt met deze procedure in.

De Minister-President stelt in de avondvergadering, nadat eerst is kennis genomen
van de hoofdinhoud van de telegrammen van Staatssecretaris Bot, de kwesties van de afvoer der
Nederlandse militairen en van het Papoeavrijwilligerscorps aan de orde. Met betrekking tot de
afvoer is spreker van oordeel, dat de Regering zich het beste kan houden aan het afvoerschema
dat de Nederlandse Commandant op Nieuw-Guinea heeft opgesteld. Op enkelen na zullen dan
eind november alle Nederlandse militairen van Nieuw-Guinea weg zijn. Een langer verblijf van
Nederlandse militairen behoeft niet eens in het belang te zijn van de Nederlandse ambtenaren die
na 1 oktober er nog werkzaam zullen zijn. De afvoer van de militairen zal (met uitzondering van
het schip waarop Minister Visser eerder doelde en een schip dat de Holland-Amerika-lijn heeft
gehuurd) met Nederlandse schepen en vliegtuigen plaats hebben. De Raad stemt hiermede in.

De Minister-President merkt vervolgens op, dat als het Nederlandse kader van het
Papoeavrijwilligerscorps direct weg trekt dit corps uit elkaar valt. Spreker meent daarom, dat
besproken moet worden, dat de Nederlandse officieren op verzoek van U Thant of van de VN-
Generaal Rikhye hun werkzaamheden nog enige tijd voortzetten. Minister Visser stemt hiermede
in, met dien verstande, dat er ook op gewezen zal moeten worden, dat de Nederlandse
commandant beter door een niet-Nederlander kan worden vervangen. De anderen zullen later in
de bestaande rang in Nederland terug kunnen komen; zij moeten verlof hebben om in vreemde
(VN-)krijgsdienst te treden.

Minister Zijlstra vraagt of de uitbreiding van het corps, die men op 1 september
wilde invoeren, niet onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt. De Minister-President acht het
ook hiervoor het oordeel van de UNTEA van belang. Minister Zijlstra zou de uitbreiding dan
willen opschorten tot dit oordeel bekend is. Minister Toxopeus merkt op, dat er de laatste tijd een
sterk streven bestaat om zoveel mogelijk Papoea's op allerlei plaatsen in te schakelen.

De Minister-President brengt vervolgens de kwestie van de Nederlandse ambtenaren
in bespreking. Wat de veiligheid betreft is het begrijpelijk, dat de VN niemand volledige garantie
hiervoor kan geven. Dit neemt echter niet weg, dat van regeringszijde toch een beroep op de
Nederlandse ambtenaren moet worden gedaan om zoveel mogelijk onder het UNTEA-bestuur op
hun post te blijven. Minister Toxopeus meent, dat de veiligheid in belangrijke mate afhankelijk zal
zijn van de plaats waar men is. In Hollandia zullen de Nederlandse ambtenaren niet een zo groot
risico lopen, maar aan de zuidkust kan dit anders zijn. Hij acht het wenselijk, dat hierover met de
betrokkenen wordt gesproken.

Minister Visser is het ermede eens, dat men niet alle gevaren na 1 oktober moet
maximaliseren. Een ambtenaar is dienaar in goede en in slechte tijden. De Minister-President heeft
aan de voorzitter van de ARKA Mr. Booy gezegd, dat de organisaties ook een beroep op hun
leden moeten doen om onder het UNTEA-bestuur te blijven. Als iemand dat niet kan wegens de
toestand ter plaatse of door zijn persoonlijke omstandigheden, zal hij natuurlijk niet als een soort
landverrader worden gezien. Spreker stelt als conclusie op dit punt voor, dat van de zijde der VN
gevraagd zal moeten worden of de Nederlandse ambtenaren hun taak na 1 oktober willen
voortzetten en dat dan de betrokkenen ter plaatse zullen moeten beoordelen of dit voldoende
veilig zal kunnen geschieden. De Raad stemt hiermede in.

De Minister-President merkt met betrekking tot de salariëring van de ambtenaren op,
dat in de overeenkomst is opgenomen, dat de plaatselijke salarissen blijven gelden en dat de
kosten hiervan door Nederland en Indonesië voor gelijke delen gedragen zullen worden. Het lijkt
spreker dan wenselijk, dat de ambtenaren, die na 1 oktober blijven, een extra-bedrag krijgen, dat
hun in Nederland kan worden uitbetaald. Minister Zijlstra meent, dat voor hen dan een spaarpotje
in Nederland kan worden gemaakt. De Minister-President is voorts van oordeel, dat ambtenaren die
blijven bij terugkeer naar Nederland ten aanzien van de huisvesting niet achtergesteld moeten zijn
bij hen die eerder terugkeerden. Minister Toxopeus acht dit laatste moeilijk om als regel te stellen;



hij meent echter, dat de betrokkenen dan wel zo goed mogelijk geholpen zullen moeten worden.
De Raad stemt hiermede in.

Minister Klompé acht het van belang, dat een verbindingsman voor de behartiging
van de belangen van de Nederlandse ambtenaren bij de VN wordt aangewezen. Deze moet dan
ook kunnen zeggen, dat de Nederlandse ambtenaren die zijn gebleven weg moeten. Minister
Zijlstra gelooft, dat deze procedure niet mogelijk is. De beslissing over een dergelijk vertrek moet
in Nederland worden genomen. Ten aanzien van het vervoer van de betrokkenen is men dan toch
afhankelijk van de UNTEA.

De Minister-President concludeert na enige verdere bespreking van dit punt, dat
uitgangspunt moet zijn, dat van de zijde van de VN wordt gezegd, dat een groot deel van het
bestaande ambtenarencorps na 1 oktober moet blijven (tot uiterlijk 1 mei). Voorts is het wenselijk,
dat de VN een verbindingsman naar Nieuw-Guinea zendt om een en ander ter plaatse te regelen.
Aan Staatssecretaris Bot of aan onze vertegenwoordiger in New York zal worden gevraagd dit met
het secretariaat van de VN te bespreken. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.

De Minister-President brengt vervolgens de kwestie van de garanties aan de bedrijven
op Nieuw-Guinea in bespreking. Minister Toxopeus merkt op, dat van de zijde van dit bedrijfsleven
verdere garanties dan de verzekering van molest- en politieke risico's worden gevraagd. Enkele
aannemers, die werken op Nieuw-Guinea uitvoeren, overwegen hiermede op te houden voor 1
oktober. Spreker heeft over de juridische zijde van deze kwestie het oordeel gevraagd van de
landsadvocaat en ook advies gevraagd aan Buitenlandse Zaken. De Raad is van mening, dat het
niet zo ernstig is als deze aannemingsmaatschappijen na 1 oktober niet verder werken; zij kunnen
daarvoor geen schadevergoeding krijgen.

Minister Toxopeus deelt mede, dat de Nigimij voor de leverantie van rijst thans
onmiddellijk betaling in geld vraagt, alsmede een garantie voor de betaling na 1 oktober. Minister
Zijlstra maakt een onderscheid tussen de rijstleveringen, en leveringen waarvoor de UNTEA
contracten zal moeten sluiten. Dit heeft niets met garanties te maken. Spreker noemt als vragen
wat nog onder de betalingsverplichting van het Nederlandse Gouvernement valt en welk deel van
de rijstvoorraden onder het bestuur van de UNTEA wordt afgeleverd. Het moet nog eens
nagegaan worden hoe de situatie precies is en hoe men dit wil behandelen. Een bijzonder punt
blijft nog hoe te handelen ten aanzien van rijst die nog zeilende is. Het is overigens duidelijk, dat
de betalingen aan de Nederlandse bedrijven op Nieuw-Guinea versneld moeten worden. Minister
Toxopeus meent, dat men dan kan stellen, dat op 25 september alle leveringen door Nederlandse
bedrijven betaald moeten zijn. Minister Beerman voegt hieraan toe, dat de contracten daarna in
dollars of in ponden kunnen worden afgesloten. Minister Zijlstra merkt op, dat dit een technisch
betalingsprobleem is. Spreker stelt voor, dat de ambtelijke deskundigen nog bespreken hoe de
problemen van de voorraden rijst e.d. behandeld kunnen worden. De betrokken ondernemingen
zullen bij hun nieuwe contracten ook de conditie moeten maken, dat het geld dat zij ontvangen
transferabel is. De Minister-President concludeert, dat in deze taken de Regering bemiddelend zal
moeten optreden.

Minister Zijlstra merkt op, dat er nog een ander probleem is, nl. van de bedrijven
op Nieuw-Guinea, die voor 1 oktober hun werkzaamheden willen staken en schadevergoeding
van de Regering verlangen met het argument, dat zij op verzoek van de Regering met hun bedrijf
op Nieuw-Guinea zijn begonnen. Spreker heeft de instructie gegeven zich hiertegen te verzetten.
Dit zou onaanvaardbaar zijn. Men kan het zien als een oorlogsschadevergoeding, die echter ook
niet is toegestaan aan bedrijven, die na de souvereiniteitsoverdracht uit Indonesië moesten.
Minister Marijnen heeft begrepen, dat bij aannemers op Nieuw-Guinea ook wel de vrees bestaat,
dat de UNTEA hun bij staking van hun werk schadeloosstelling zal vragen. Minister Toxopeus
voegt hieraan toe, dat de aannemers na 1 oktober een rechteloze situatie vrezen. Minister Beerman
merkt op, dat daarvoor het wetsontwerp, vermeld onder agendapunt 16 een dekking geeft.
Minister Visser is van oordeel, dat voor het geval de aannemers hun werkzaamheden staken,



omdat zij geen vertrouwen in het UNTEA-bestuur hebben dit voor de Staat geen aanleiding kan
zijn hun een schadeloosstelling te geven.

Minister Klompé merkt op, dat op korte termijn ook beslissingen moeten worden
genomen over de opvang en de huisvesting van hen, die uit Nieuw-Guinea komen. Het betreft
hier hoofdzakelijk ambtenaren. Zij zullen eerst in Wezep aankomen en dan doorgaan naar
particuliere huisvesting of contractpensions. Met Binnenlandse Zaken is een afspraak gemaakt
over het inhouden van een bedrag voor pensionkosten. Ten aanzien van de regeling, dat 10% van
de nieuwe woningwetwoningen gereserveerd wordt, waarvan 5% voor gerepatrieerden en 5%
voor ambtenaren, zou spreekster willen voorstellen, dat de 5% voor ambtenaren ook voor deze
gezinnen gebruikt zullen worden. De stroom spijtoptanten was eerst aan het verminderen, maar is
daarna weer zo groot geworden, dat er nog 5000 in contractpensions zijn. De ambtenaren van
Nieuw-Guinea zullen in Nederland weer aan het werk kunnen gaan. De PTT is bereid een aantal
te plaatsen, maar alleen als voor een woning wordt gezorgd. Spreekster stelt voor, dat haar
voorstel inzake de nieuwe woningwetwoningen nog door een werkgroepje van Maatschappelijk
Werk, Binnenlandse Zaken, Financiën en Volkshuisvesting en Bouwnijverheid wordt bekeken
(eventueel zou het gereserveerde deel der nieuwe woningwetwoningen voor 1963 ook van 10% op
12½% verhoogd kunnen worden). De Raad verklaart zich met de voorgestelde voorbereiding
akkoord.
- - -

16. Wet bijzondere voorzieningen Nieuw-Guinea (Wetsontwerp.)
Minister Zijlstra merkt op, mede naar aanleiding van telegrammen van Staatssecretaris Bot (zie ook
punt 2j), dat men een onderscheid moet maken tussen maatregelen om te bevorderen, dat
bedrijven en werknemers na 1 oktober 1962 hun werk voortzetten en het verlangen bedrijven die
al vóór die tijd hun werkzaamheden willen staken en daarbij aan de Nederlandse regering
schadeloosstelling willen vragen. Laatstbedoelde bedrijven zouden dus met het onderhavige
wetsontwerp, dat voorzieningen treft voor molest- en politieke risico's, geen genoegen willen
nemen. Minister Klompé heeft begrepen, dat deze ondernemingen garanties verlangen voor
monetaire risico's na 1 oktober a.s. Minister Zijlstra antwoordt, dat dit niet mogelijk is. Van
regeringszijde zal men echter wel moeite doen, dat de bedrijven (en in het bijzonder die voor
primaire behoeften) hun werkzaamheden na 1 oktober voortzetten. Deze moeten voor die tijd
dan contracten sluiten, die in dollars of in ponden luiden. Voorts zal men nog moeten nagaan hoe
het zit met de verzekering van de zeilende voorraden.

Minister Beerman heeft gezien, dat het ontwerp voor molest- en politieke risico's
dekking geeft tot 1 januari 1963. Hij stelt de vraag of deze risico's onbeperkt worden gedekt,
d.w.z. ook voor investeringen die onder het Indonesische bestuur worden gedaan. Minister Zijlstra
merkt op, dat blijkens artikel 5 de dekking alleen betrekking heeft op investeringen, die er op 1 juli
1962 waren of die daarna zijn gedaan ter vervanging van vroegere.

Minister Toxopeus merkt op, dat Staatssecretaris Bot onder andere heeft gevraagd
niet slechts 75%, maar 100% van de verzekerde waarde van de voorraden te dekken. De Minister-
President veronderstelt, dat deze voorraden niet zo groot zijn, zodat hier de Staat wel voor 100%
zou kunnen opkomen. Minister Zijlstra gaat hiermede akkoord. De Raad aanvaardt vervolgens het
wetontwerp.
- - -

18. Rijksbegroting 1963
- - -
h. Hoofdstuk VII B: Overdracht Nieuw-Guinea
Zonder discussie aanvaard.

19. Ingekomen stukken en mededelingen



- - -

m. Spijtoptanten en Ambonezen in Nederland
Minister Zijlstra stelt in aansluiting aan de bespreking over Nieuw-Guinea (punt 2j) de vraag of de
Regering de toevloed van spijtoptanten uit Indonesië naar Nederland niet moet stopzetten.
Minister Beerman herinnert eraan, dat hij over dit onderwerp grote moeilijkheden met het
parlement heeft gehad en dat het hier kabinetsbeleid betreft. Minister Zijlstra verwacht van een
verbetering van de betrekkingen met Indonesië, dat minder Indonesiërs naar Nederland komen en
dat de Ambonezen in grote getale terugkeren. Minister Beerman heeft gezien, dat van de
Ambonezen steeds meer naar Indonesië terug willen.

Minister Zijlstra acht het gezien de moeilijkheden, die zich met de opvang van de
Nederlanders uit Nieuw-Guinea voordoen, noodzakelijk de stroom spijtoptanten uit Indonesië af
te dammen. Minister Beerman is het hiermede eens.


