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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 dec. 1962
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Korthals, Luns (punt 2a - 2i, 6, 15e - 15h), Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp
(punt 2a - 2i, 6, 15e - 15h), Visser (punt 2a - 2i, 6, 15e - 15h) en Zijlstra.
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punt 1 en 2i), Calmeyer (bij punt
2f), Van Houten (bij de punten 1, 2 en 6), Roolvink (punt 1, 5 en 15d) en Schmelzer (punt 1, 5, en
7).
Secretaris: J. Middelburg.
De Minister-President herinnert nog eens aan de eerdere afspraak, dat de Ministers zoveel mogelijk
de dag van de Ministerraad voor deze vergadering zullen vrij houden.
1a. Notulen van de vergadering van 7 december 1962; opmerking n.a.v. punt 26: Toelatingsbeleid uit Indonesië.
Minister Zijlstra merkt op, dat de Minister-President in de voorlaatste vergadering ook heeft
gesproken over het moment, waarop de toelating uit Indonesië zou worden stopgezet. Het
moment, dat een overeenkomst inzake Nieuw-Guinea is gesloten, is al voorbij. Een ander
moment hiervoor kan zijn, als Indonesië tot herstel van de diplomatieke betrekkingen overgaat.
Minister Cals dringt erop aan de toelating uit Indonesië tot nul terug te brengen, als Indonesië
(bijv. op 1 mei) de diplomatieke betrekkingen herstelt. Spreker meent, dat de stroom mensen, die
uit Indonesië komt, thans groter is dan ooit. Minister Beerman wijst erop, dat dit samenhangt met
de versnelling van de toelating, waartoe was besloten. Spreker had in het parlement toegezegd
2000 dossiers in de periode 1961/1962 met spoed te zullen behandelen.
De Minister-President stelt voor ten aanzien van deze toelating vast te houden aan
wat de vorige maal is besloten. De Raad besluit aldus
--2. Buitenlands Beleid
--i. Nieuw-Guinea en Indonesië (Zie notulen MR 14 december 1962, punt 2g.)
De Minister-President deelt mede, dat hij maandag de Papoea's heeft de ontvangen, die zich zaterdag
tevergeefs aan zijn woning hadden vervoegd. Zij hebben een petitie aangeboden ten gunste van
vervroegde overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. In de bewoording van de petitie zou
men ook kunnen lezen, dat zij afzien van de volksstemming, hoewel dit er niet uitdrukkelijk in
stond. Spreker heeft hun gevraagd of zij een mandaat hadden, waarop geen afdoend antwoord
werd verkregen. Hij heeft hun het Nederlandse standpunt medegedeeld en daarbij woordelijk
aangehaald wat hij zelf in de Eerste Kamer hierover heeft gezegd, alsmede de woorden van
U Thant bij diens installatie als secretaris-generaal van de VN. Spreker heeft de Papoea's nog
gevraagd, waaruit zij opmaakten, dat de situatie beter zou worden als Indonesië het bestuur heeft
dan onder het VN-bestuur. Hij heeft er voorts op gewezen, dat wijziging van de overeenkomst
van New-York op een punt ook licht tot wijziging van andere punten zou leiden, bijv. ten aanzien
van de volksstemming. De Papoea's spraken nog over de driehoek, nl. President Sukarno, die met
hun wensen had ingestemd, de VN-administrateur Abdoh, die ja had gezegd, zodat nu alleen
Nederland nog afwist van het antwoord van Dr. Abdoh, maar wel, dat U Thant de gedachte van
een eerdere overdracht heeft afgewezen. Spreker heeft in verband met de ontvangst van de
Papoea's aan de Griffie van de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij bereid is de Kamercommissie
in te lichten, waarop hij nog geen antwoord heeft ontvangen. Minister Luns heeft zojuist het
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verzoek van de Griffier ontvangen of men op 3 januari om half elf de Kamercommissie van
Buitenlandse Zaken wil inlichten. Minister Visser heeft een verzoek gekregen de vaste commissie
over de vergadering van de NAVO-raad in te lichten.
Staatssecretaris Bot is geneigd te concluderen uit de uitlatingen van Sukarno, dat na
1 mei op Nieuw-Guinea uitsluitend de Indonesische vlag map wapperen, dat men ook in Djakarta
tot de overtuiging begint te komen dat de overdracht aan Indonesië waarschijnlijk toch niet voor 1
mei zal plaats vinden.
Minister Toxopeus informeert naar berichten over Dr. Van Konijnenburg.
Staatssecretaris Bot heeft van Drs. Van der Beugel vernomen, dat er niets zou gebeuren met
betrekking tot wijziging van de verbindingen, zonder dat met de betrokken bewindslieden
hierover gesproken zal worden; indien de verbinding met Biak zou wegvallen was de directie
bereid zonodig een chartervliegtuig via Tokio naar Nieuw-Guinea te laten gaan.
Minister Zijlstra heeft een telegramwisseling met Nieuw-Guinea gezien over een
voorstel om financiële steun aan de UNTEA te geven ten behoeve van de Indonesische troepen
(voor zakgeld, extra-voeding e.d.) Het initiatief daartoe zou van Rolz Bennett zijn, terwijl als
argument hiervoor o.a. wordt aangevoerd, dat dan minder grote druk op eerdere
bestuursoverdracht zou ontstaan. Minister Luns zegt dit toe, dat hij aan de ongewenste
telegramwisseling terzake direct een einde zal maken.
---

