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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 5 nov. 1962
*'s Morgens te 9 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Korthals, Luns (punten3 - 8, 13 - 17f), Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp (punten
2, 3a, 9 - 12, en 17a), Visser en Zijlstra.
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 13 en 17c), Bot
(punt 3b), Van Houten (punten 3b - 3e en 4), De Jong (punten 3b en 16), Roolvink (punten 2, 9 12 en 17a) en Stijkel (punt 2).
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
--b. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 29 oktober 1962, punt 2d.)
Minister Luns deelt het een en ander mede over het bezoek van de VN-administrateur voor
Nieuw-Guinea Dr. Abdoh. Deze heeft o.a. gevraagd naar de uitvoering van de Nederlandse
toezegging om enige jaren $ 10 mln. voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea beschikbaar te
stellen. Hij zeide, dat Indonesië bezwaar hiertegen heeft, maar dat de VN wel prijs zal stellen op
een dergelijke bijdrage. U Thant stelde voor, dat hiervoor een Indonesisch Nieuw-Guineafonds
zou worden gevormd. Spreker stelt voor aan Dr. Abdoh te antwoorden, dat het Kabinet zich op
zijn suggestie heeft beraden en dat hij bereid is een nadere concrete uitwerking op haar merites te
beoordelen. De Raad stemt met dit antwoord in.
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat Abdoh alle moeite doet om de Nederlanders op
Nieuw-Guinea in functie te laten; hij was ook geschrokken van het bericht, dat Indonesië 10.000
gemilitariseerde Indonesiërs zou zenden. De VN-administrateur vroeg om medewerking, dat met
de uitvoering van projecten wordt voortgegaan. Spreker heeft intussen bericht ontvangen, dat de
aannemingsmaatschappijen die op Nieuw-Guinea werken niet op het oude contract willen
voortgaan nu het bestuur, dat de contracten sloot, is overgegaan naar de VN; zij willen nieuwe
contracten en zijn niet bereid na 1 mei met hun werkzaamheden voort te gaan. Het overleg
hierover met Financiën en Buitenlandse Zaken zal worden voortgezet.
--15. Publicatie inzake indiening van gegevens omtrent in Indonesië geleden schade (Brief van de Minister van
Buitenlandse Zaken d.d. 30 oktober 1962, nr. 156393, met bijlage.)
Minister Korthals stelt de vraag of de Regering met deze publikatie geen verwachtingen wekt ten
aanzien van vergoeding van schade. Minister Luns antwoordt, dat op dit punt de laatste zinnen
van de publikatie betrekking hebben.
De Minister-President meent, dat de publikatie beter even achterwege kan blijven om
te vermijden, dat daarmede invloed op het herstel van de diplomatieke betrekkingen zou worden
uitgeoefend. Minister Luns antwoordt, dat als men ooit met Indonesië over tegemoetkoming in de
schade wil spreken toch ongeveer bekend moet zijn waarover het gaat.
De Minister-President acht het wenselijk tevoren nog contact op te nemen met de
Nederlands-Indische Bond van Ex-Geïnterneerden (NIBEG), die van al deze zaken goed op de
hoogte is.
Minister Zijlstra zou met de publikatie nu willen wachten tot herstel van de
diplomatieke betrekkingen tot stand is gekomen. Minister Beerman heeft destijds in de Ministerraad
ervoor gepleit, dat de Regering iets voortvarender ten aanzien van de inbeslagneming van
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Nederlandse eigendommen in Indonesië zou handelen, bijv. door eventueel het Internationale
Hof een uitspraak over de nationalisaties te vragen. Toch meent spreker na lezing van dit stuk, dat
de Regering met deze publikatie voorzichtig moet zijn. Het zou de indruk kunnen geven, dat men
kort voor het herstel van de betrekkingen met Indonesië de Indonesische regering wil inwrijven,
dat Nederland zo'n enorme schade heeft geleden. Nu de Regering vijf jaar heeft gewacht, lijkt het
spreker ook zakelijk beter te trachten samen met Indonesië tot een regeling van de inventarisatie
te komen. Minister Luns herinnert eraan, dat eerder in de Raad is gesproken, dat met deze
publikatie gewacht zou worden tot al of niet een overeenkomst over Nieuw-Guinea zou zijn
gesloten.
Minister Korthals merkt op, dat er toch al een registratiebureau werkzaam is; spreker
heeft vernomen, dat ook de ondernemingsraad twijfelt aan de opportuniteit van deze publikatie.
Minister Luns zal naar aanleiding van deze bespreking aan Mr. N. Blom vragen nog overleg met de
Minister van Buitenlandse Zaken a.i. te plegen. De Raad besluit dit punt aan te houden.
---

