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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 3 maart 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Korthals, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus, Visser (bij de punten 2 – 10 en 19a en b) en
Zijlstra (afwezig de Ministers Cals en Luns).

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punt 15), Bot (punten
2c en 19b), Van Houten (punt 2), Roolvink (punten 12 en 15) en Schmelzer (punten 2h, 12 en 15).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Buitenlands beleid
- - -
c. Nieuw-Guinea (#Zie ook notulen MR 10/3/61, punt 2a.)
Staatssecretaris Van Houten deelt mede, dat Minister Luns bij een bezoek aan Genève een gesprek
heeft gehad met de Australische Minister-President Menzies. Deze had in Amerika gesproken met
President Kennedy en de Minister van Buitenlandse Zaken Rusk, o.a. over Nieuw-Guinea. Rusk
toonde begrip voor de situatie en Kennedy stond niet afwijzend maar legde zich nergens op vast.
Menzies gelooft niet, dat Indonesië nu een aanval op Nederlands-Nieuw-Guinea zal doen,
aangezien Sukarno bij zijn bezoeken aan andere landen goed ontvangen wil worden.

De Minister-President acht een voorlichting van President Kennedy, voordat Sukarno
bij hem op bezoek komt, noodzakelijk.

Minister Korthals herinnert eraan, dat het beleid met betrekking tot de defensie van
Nieuw-Guinea steeds is gesteund op toezeggingen van Amerikaanse zijde over hulp bij een aanval.
Staatssecretaris Van Houten merkt hieromtrent op, dat Minister Luns in de loop van deze maand
naar de algemene vergadering van de VN zal gaan en dan ook een gesprek met Rusk zal hebben.

Minister Visser verwacht, dat bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede
Kamer opnieuw zal worden gevraagd of bij een aanval van Indonesië op Nieuw-Guinea hulp van
bevriende mogendheden kan worden verwacht. Hij verzoekt Buitenlandse Zaken hem een
formulering hiervoor te geven.

Staatssecretaris Bot informeert of Buitenlandse Zaken al bericht heeft ontvangen
op de uitnodigingen aan de South Pacific Commission voor de opening van de Nieuw-
Guinearaad. Staatssecretaris Van Houten heeft nog niets hierover vernomen.
- - -

19. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
b. Verkiezing Nieuw-Guinearaad
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat de verkiezingen voor de Nieuw-Guinearaad goed verlopen zijn
en dat de hoedanigheid van de betrokkenen goed is.

Minister Zijlstra acht het wenselijk zo snel mogelijk een lid van de Nieuw-
Guinearaad in de Koninkrijksdelegatie voor de Verenigde Naties op te nemen.

Staatssecretaris Bot heeft al besproken, dat iemand aanwezig zal zijn in New York
als het verslag over Nieuw-Guinea aan de orde komt. Minister Klompé zou de vertegenwoordiging
door een Papoea los willen maken van de behandeling van het Nieuw-Guineaprobleem; men zal
iemand aan de delegatie voor het gehele algemene vergadering moeten toevoegen.

Staatssecretaris Bot merk voorts op, dat een vertegenwoordiger van deze raad ook
zou kunnen deelnemen aan de delegaties voor de South Pacific Commission en de internationale
arbeidsorganisatie. Minister Van Rooy merkt op, dat voor de laatste delegaties de vakorganisaties
een voordracht moeten doen. - - -

Kenmerk: Ministerraad.
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