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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 okt. 1960
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman (bij de
punten 1 – 11 en 19), Cals (bij de punten 19a – 19h), Klompé, Korthals, Luns (bij de punten 1 –
11 en 19), Marijnen, De Pous, Van Rooy, Visser en Zijlstra (afwezig is Minister Toxopeus).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Roolvink (punten 11 en 12) en
Schmelzer (punten 11 en 12).
Secretaris: J. Middelburg.
--19. Buitenlands beleid
--b. Nieuw-Guinea (zie ook notulen MR 28/10/60, punt 2a.)
Minister Luns merkt in aansluiting bij het vorige punt op, dat Indonesië de kwestie Nieuw-Guinea
niet op de agenda heeft geplaatst. In een vorige vergadering van de Raad heeft de MinisterPresident al medegedeeld hoe Secretaris-Generaal Hammarskjöld op de vragen en suggesties van
spreker heeft gereageerd; spreker stelt voor in een volgende vergadering van de Raad een besluit te
nemen inzake de suggestie om in de vierde Commissie van de Algemene Vergadering voor te
stellen, dat de Verenigde Naties een missie zenden naar Nieuw-Guinea om te rapporteren over de
ontwikkeling naar zelfbeschikking. Spreker heeft van de Indiase Minister Menon gehoord, dat
Nehru Sukarno over de Nieuw-Guineakwestie heeft onderhouden; de verhouding tussen beiden is
nu nog slechter geworden. Voorts heeft spreker een gesprek gehad met de Australische Minister
Menzies. Deze heeft gedurende een uur met Tito gesproken met als enig onderwerp NieuwGuinea. Spreker heeft de indruk, dat de waarschuwingen van Amerikaanse en Engelse zijden in
Djakarta hun effect niet hebben gemist. Subandrio heeft ook aan Herter gezegd, dat Indonesië
geen geweld tegen Nieuw-Guinea zal gebruiken. Spreker is voorts door President Eisenhower
ontvangen. (Aangezien bijna niemand tot de President toegang kon krijgen, moest dit bezoek
worden geheim gehouden, zodat spreker dit pas negen dagen later bij zijn aankomst op Schiphol
heeft medegedeeld). Hij heef de President o.a. op de hoogte kunnen stellen van de verbreking van
de diplomatieke betrekkingen door Indonesië. Persoonlijk maakt spreker zich niet ongerust over
mogelijke infiltraties door Indonesië; zoiets ligt thans binnen vier dagen voor de VN. Gunstig is
ook geweest, dat Nederland maatregelen ter versterking van de verdediging heeft genomen. Nehru
heeft geen enkele maal voorgesteld, dat Nederland naar een akkoord met Indonesië zou zoeken;
het enige was de aandrang om aan het streven naar zelfbeschikking door de Papoea's meer
bekendheid te geven. De activiteit van de Minister-President van Malakka kan Nederland nog in
verlegenheid brengen, maar Indonesië heeft het ons gemakkelijk gemaakt door elke oplossing,
waarbij de souvereiniteit aan Indonesië wordt overgedragen, aanvaardbaar te verklaren. Bij zijn
bezoek aan Amerika zullen Herter en Hammarskjöld de situatie wel uitleggen. Daarna komt hij
pas naar Nederland.Spreker zou willen zeggen, dat een oplossing wel aanvaardbaar kan zijn als
het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking gegarandeerd blijft.
--24. Ingekomen stukken en mededelingen
--e. Partijdag op Nieuw-Guinea
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat de Democratische Volkspartij op Nieuw-Guinea voor het
houden van een partijdag verschillende faciliteiten heeft gevraagd (vrije dag in Hollandia,
autobussen en subsidie). Het is duidelijk dat hierin niet kan worden bewilligd.
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