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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 14 dec. 1962
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Artsen, Beerman, Cals,
Klompé, Korthals, De Pous (bij de punten 3 - 9, 12 - 15), Toxopeus (bij de punten 2h - 2j en 3 15), Veldkamp (bij de punten 2, 6, 7, 9 - 11 en 13 - 15) en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Luns,
Marijnen en Visser).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (bij de punten 2h en 2j),
Bot (bij punt 2g), Gijzels (bij punt 10), Van Houten (bij de punten 2a t/m 2g, 12 en 14 ), Janssen
(bij de punten 10 en 11), Roolvink (bij de punten 7, 10 en 14), Schmelzer (bij de punten 10, 12 en
13), Scholten (bij punt 7) en Stijkel (bij de punten 2h en 2i).
Secretaris: J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--g. Nieuw-Guinea en Indonesië (Zie notulen MR 7 december 1962, punt 2b.)
Staatssecretaris Bot heeft 's morgens de Papoea Womsiwor bij zich op bezoek gevraagd. Deze is
als voorloper van een groepje Papoea's naar Nederland gekomen. Ofschoon zij zullen zeggen op
eigen initiatief te komen, is het duidelijk geworden, dat zij door de Indonesische Minister
Subandrio zijn gezonden. Het verzoek waarmede deze Papoea's komen omvat drie punten, nl.
vervroegde overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië; het zich plaatsen door de Papoea's op
de Indonesische verklaring van 17 augustus 1945, en het laten vervallen van de volksstemming in
1969. De eerste vraag die zich voordoet is of deze Papoea's Nederland binnen mogen. Spreker is
van oordeel, dat de Regering hen zal moeten binnenlaten. De Raad stemt hiermede in.
Staatssecretaris Bot zegt vervolgens, dat dan de vraag opkomt bij wie zij hun stuk
moeten aanbieden en of hierop van Nederlandse zijde een reactie moet worden gegeven.
Womsiwor kende het standpunt, dat de Minister-President in de Eerste Kamer over vervroeging
van de overdracht heeft ingenomen. Hij moet van de Indonesische ambassade in Bonn uit
Subandrio in Colombo over dit bezoek telefonisch inlichten.
De Minister-President twijfelt aan de wenselijkheid een discussie met deze Papoea's
te voeren. Spreker meent, dat de Papoea's binnen gelaten moeten worden en de Regering het stuk
in ontvangst kan nemen. Het Nederlandse standpunt moet duidelijk zijn, nl. afwijzend, in
overeenstemming met het duidelijke standpunt van de VN en het State Departement.
Staatssecretaris Bot wijst nog op de mogelijkheid, dat een of meer Papoea's asiel in
Nederland zullen vragen. Minister Beerman bezwaart deze mogelijkheid; spreker meent, dat bij de
toelating van deze Papoea's de voorwaarde moet worden gemaakt, dat zij dan niet asiel zullen
vragen. Staatssecretaris Bot heeft al gezegd, dat de betrokkenen in elk geval naar de VN door
zullen moeten gaan. De Minister-President zou het woord 'asiel' niet willen gebruiken; als de
betrokkenen een visum nodig hebben, zal dit alleen een doorreisvisum moeten zijn.
Minister Cals is het ermede eens, dat met de betrokkenen geen discussie wordt
gevoerd. Persoonlijk acht spreker het het beste als zij naar Nieuw-Guinea terugkeren, aangezien zij
dan nog iets meer voor de Papoea's kunnen betekenen dan wanneer zij asiel zouden vragen.
Volgens Dr. Van Baal, die spreker bij de UNESCO-vergadering ontmoette, zouden er veel
Nederlanders zijn die alles doen om Indonesië tegen te werken. De Minister-President is eerder
verbaasd over de sfeer van toenadering ten aanzien van Indonesië bij vele Nederlanders. Spreker
heeft vernomen, dat de Engelse regering aan President Sukarno heeft medegedeeld, dat deze
volgend jaar geen officieel bezoek aan Engeland kan brengen. Dit zou samenhangen enerzijds met
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het bezwaar om tot een wijziging van de overeenkomst inzake Nieuw-Guinea te komen,
anderzijds met de sympathie die Sukarno heeft geuit voor de opstand in Noord-Borneo.
Staatssecretaris Bot zegt naar aanleiding van het betoog van Minister Cals, dat hij
alles doet om de Papoea's op Nieuw-Guinea te laten blijven.
Minister Beerman heeft nog geen vraag voor een visum voor Papoea's uit Bonn
gekregen. Minister Klompé merkt op, dat in de overeenkomst van New-York gesproken wordt over
de vrijheid van beweging voor de Papoea's. Minister Zijlstra heeft er bezwaar tegen te veel met de
naar Nederland gezonden Papoea's te spreken, vooral ook omdat men niet weet hoe dit
overkomt. Nederland heeft geen specifieke verantwoordelijkheid om de overeenkomst van NewYork in beweging te brengen. Formeel kan dus het beste gesteld worden, dat de Nederlandse
regering zich geheel schaart achter het VN-beleid terzake.
Minister Korthals heeft vernomen, dat Dr. Van Konijnenburg die in Nederland
terug is, een contract heeft gesloten, waarbij de luchtvaartmaatschappij de Kroonduif aan
Indonesië wordt overgedragen voor een bedrag van f. 3,5 mln. (uitgezonderd vier dakota's).
Voorts zal de KLM landingsrechten krijgen in Djakarta eenmaal per week voor vluchten met als
eindpunt Djakarta en eenmaal per week als doorgangsplaats naar Australië. Uitdrukkelijk zou zijn
gezegd, dat de Indonesische regering een en ander niet zal koppelen aan politieke desiderata.
Spreker heeft gevraagd of de KLM-directie de regering precies wil inlichten, waarna de betrokken
departementen deze zaak verder kunnen bespreken. De Minister-President is verheugd, als deze zaak
op de aangeduide wijze geregeld kan worden.
---

