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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 12 sept. 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Van
de Kieft, Luns en Witte).
Secretaris: J. Middelburg.
--Middagvergadering
--3. Buitenlands beleid
b. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR d.d. 5 september 1955, punt 3b. #Zie ook notulen
MR 26/9/55, punt 3a.)
Minister Beyen deelt mede, dat het gesprek van Minister Luns met Hanifah, waaromtrent reeds in
de kranten is gepubliceerd, wel interessant is geweest. Hanifah deelde mede, dat hij meer namens
de Indonesische Minister-President dan namens de Minister van Buitenlandse Zaken kwam
spreken. Het gesprek is vrij goed verlopen en de hele stemming is goed. Men krijgt de indruk, dat
de Indonesische Regering in beginsel wel voelt voor de gedachte van een 'stand-by'-overeenkomst
ten aanzien van Nieuw-Guinea.
Voorts deelt spreker mede, dat de Britse Ambassadeur een gesprek heeft gehad
met Minister Luns om de reactie van de Britse Regering mede te delen naar aanleiding van onze
bij hem ondernomen stap betreffende de poging om de Nieuw-Guineakwestie niet op de agenda
van de Verenigde Naties te krijgen.
De Minister-President deelt mede, naar aanleiding van het interview, dat MinisterPresident Harahap met United Press heeft gehad, dat het Indonesische Persbureau Antara aan
hem een interview heeft gevraagd. Spreker heeft verzocht hem eerst de te stellen vragen te
zenden.
Minister Beyen antwoordt op vragen van Minister Beel, dat de kwestie van de
opvolging op het Indonesische Hoge Commissariaat nog niet opgelost is. Het blijkt voorts wel,
dat het nieuwe Indonesische Kabinet van de processen tegen Nederlanders af wil. In verband
hiermede is nog geen uitvoering gegeven aan het plan om Mr. Wijckerheld Bisdom als advocaat
naar Indonesië te zenden.
Minister Donker acht in de verhouding tot Indonesië de aanstaande verkiezingen de
beslissende factor. De Minister-President meent, dat bij deze verkiezingen de partijen, welke thans de
Regering vormen, een betere kans maken dan tevoren, mede doordat zij de moeilijke problemen
meer gaan aanpakken.
Minister Kernkamp merkt op, dat blijkens de notulen in de Ministerraad van 1
Augustus is besloten een beperkt verzoek aan de Engelse Regering te doen met betrekking tot de
Nieuw-Guineakwestie; aandringen op Engelse bemiddeling in Djakarta ter zake werd minder
wenselijk geacht. Daarop heeft spreker een memorandum van Minister Luns van 15 Augustus
ontvangen, dat naar spreker meent afwijkt van genoemde beslissingen van de Ministerraad.
Minister Beyen merkt op, dat indertijd van de zijde van Van Kleffens was voorgesteld Britse
bemiddeling te vragen om moeite te doen Nederland en Indonesië bij elkaar te brengen. Door de
ontwikkeling der feiten waren intussen Indonesië en Nederland reeds tot een gesprek over
verbetering van de verhouding gekomen. In zoverre ziet spreker geen tegenstelling tussen het
memorandum van Minister Luns en de bespreking in de Ministerraad van 1 Augustus.
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Minister Kernkamp merkt op, dat het vlootbezoek aan Australisch Nieuw-Guinea is
afgezegd. In dit verband informeert spreker in hoeverre onzerzijds verwondering is uitgesproken
over het uitstel van het bezoek van het hoofd van Australisch Nieuw-Guinea aan het Nederlandse
deel. Minister Staf meent, dat Nederland na deze gebeurtenissen weinig van Australië zal kunnen
verwachten. De Minister-President vindt de mededelingen van Australië ook niet plezierig, maar
meent ook wel, dat de houding van Australië kan berusten enkel op de gedachte, dat deze
bezoeken vlak voor de verkiezingen in Indonesië minder wenselijk zouden zijn. Minister Beyen
acht het leerzaam, dat hieruit blijkt, dat Nederland niet vast op Australië kan rekenen. Men krijgt
de indruk, dat er een verschil is in de boezem van Australische Regering. Onzerzijds zal
verwondering over de gang van zaken tot uiting kunnen worden gebracht.
---

