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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 19 okt. 1962
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Korthals, Marijnen, De Pous, Toxopeus (bij de punten 13 t/m 18), Veldkamp, Visser en
Zijlstra (afwezig is Minister Luns).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punt 2d), Van Houten (punten 2,
3, 16 en 17) en Roolvink (punt 3).
Secretaris: J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--d. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 12 oktober 1962, punt 2a.)
Staatssecretaris Bot deelt met verwijzing naar zijn brief (19 oktober 1962, nr. GS 12673/41562) die
ter vergadering is rondgedeeld mede, dat men het bij onderling overleg eens is geworden behalve
over de overbruggingstoelage. De betrokkenen hadden als vice-voorzitters van de Nieuw-Guinea
Raad een inkomen van ruim f. 1.000, terwijl zij nu terugvallen op de steun aan gerepatrieerden.
Minister Zijlstra heeft nog geen kennis genomen van deze brief. Hij stelt de vraag of vaststond, dat
de betrokkenen op Nieuw-Guinea in gevaar zouden komen. De Minister-President stelt voor, dat
Minister Zijlstra en Staatssecretaris Bot samen trachten tot overeenstemming over deze regeling te
komen. Staatssecretaris Bot merkt op, dat de Gouverneur van Nieuw-Guinea de bevoegdheid had
om hun, die uit Indonesië naar Nieuw-Guinea uitweken, asiel te verlenen; dezen zouden
automatisch door Nederland worden overgenomen. Voorts is steeds gezegd, dat wie zich op
Nieuw-Guinea onder het Nederlandse bestuur geëxponeerd had of wie bedreigd zou zijn naar
Nederland zou kunnen komen. Van de Papoea's zijn tot nu toe alleen Jouwe en Kaisiepo hier
gekomen. Minister Zijlstra stelt de vraag of het lijstje hiermede gesloten is. Minister Beerman
antwoordt, dat er nog visa zijn verstrekt die tot 1 mei a.s. geldig zijn.
Minister Cals stelt naar aanleiding van wat een vorig maal is besproken voor, dat
aan beiden schriftelijk wordt medegedeeld, dat zij zich van politieke activiteiten moeten
onthouden. De Raad stemt hiermede in.
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat indertijd het gouvernement zonder enige
voorkennis van het departement een boot (de Patris) voor ± 650 personen heeft gecharterd,
alsmede een tweetal extra vliegtuigen, waardoor ongeveer een duizendtal lege plaatsen in door
Nederland - in overleg met het gouvernement van Nieuw-Guinea - gecharterde KLM-vliegtuigen
is ontstaan; overleg is gaande om behalve voor de Toegoenezen etc. ook met Defensie door
overboeking voor de militairen hiervan gebruik te maken.
--18. Ingekomen stukken en mededelingen
--h. Overkomst spijtoptanten en anderen
Minister Klompé heeft geconstateerd, dat van 350 mensen, die kort geleden uit Indonesië naar
Nederland zijn gekomen, het grootste gedeelte geen spijtoptanten, maar zgn. maatschappelijke
Nederlanders zijn. In verband hiermede stelt spreekster voor in kleine kring te bespreken hoe het
beleid, ten aanzien hiervan moet zijn. Minister Zijlstra is van oordeel, dat de Ministerraad een
beslissing moet nemen, dat hieraan een eind zal worden gemaakt. Minister Beerman merkt op, dat
het aantal spijtoptanten dat uit Indonesië naar Nederland wil aflopend is. Minister Klompé merkt
op, dat het aantal maatschappelijke Nederlanders in Indonesië vele honderdduizenden groot kan
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zijn. Minister Zijlstra vraagt of de betrokken ministers een preadvies voor de Ministerraad kunnen
opstellen. De Minister-President stelt voor, dat eerst de Ministers van Justitie en Maatschappelijk
Werk hierover overleg plegen en dat vervolgens een beslissing van het Kabinet wordt gevraagd.
De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
---

