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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 25 nov. 1960
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay (Voorzitter bij de punten 1 – 3 en 14a - 14c) en de
Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals, Klompé, Korthals (Voorzitter bij de punten 4 – 13, 14d en
14e), Luns (bij de punten 1 – 3 en 14a – 14c), Marijnen, De Pous, Toxopeus en Visser (afwezig
zijn de Ministers Van Rooy en Zijlstra).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge, Bot (bij de punten 1 en
2c), Van Houten (bij de punten 2 en 3), Roolvink, Schmelzer (bij de punten 9 - 11) en Veldkamp
(bij de punten 11 - 13).
--2. Buitenlands beleid
--c. De kwestie Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 18 november 1960, punt 4h.)
Minister Luns deelt mede, dat de Amerikaanse Ambassadeur hem heeft gezegd opdracht te
hebben om over te brengen, dat de Amerikaanse Regering generlei toezegging had gedaan, dat de
Amerikaanse Marine voorbereidingen zou treffen in verband met de militaire activiteiten van
Indonesië met betrekking tot Nieuw-Guinea.
Wat de bemiddelingspoging van de Premier van Malakka betreft blijkt uit de laatste
telegrammen, dat deze tot de conclusie zou zijn gekomen, dat een voorstel om gedurende twee
jaar een trustschap aan Nederland op te dragen met souvereiniteitsoverdracht daarna aan
Indonesië niet te halen is. Thans zou hij de gedachte hebben, dat aan drie landen (Ceylon, India en
Malakka) het trustschap zou worden gegeven, wat echter absoluut onaanvaardbaar is. Een ander
plan zou nog zijn een trustschap, waarbij ook Australië betrokken is. Wat het bezoek van Premier
Rachman betreft meent spreker, dat thans aan hem geantwoord zal kunnen worden, dat de
Nederlandse Regering, die voor het eerst door hem benaderd wordt, niet op stel en sprong een
beslissing zal kunnen nemen, maar bereid is hem aan te horen; daaraan zal onzerzijds dan nog het
een en ander toegevoegd kunnen worden. Dit laatste zal zodanig moeten zijn, dat de Premier er
verder over gaat nadenken.
De Minister-President meent ook, dat Nederland moeilijk eromheen kan, dat de
Nieuw-Guinearaad erbij betrokken zal moeten worden, terwijl onzerzijds eveneens op de
samenwerking met Australië moet worden gewezen. Minister Luns waarschuwt ertegen de bal naar
Australië te werpen; onzerzijds kan alleen gewezen worden op de gemeenschappelijke politiek ten
aanzien van het gehele eiland Nieuw-Guinea. Het is ook van belang, dat de Australische Premier
Menzies op 23 november een brief van Abdul Rachman heeft ontvangen.
---
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