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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 14 april 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Marijnen, De Pous, Van Rooy, Visser (bij de punten 1 – 5 en 14a) en Zijlstra (afwezig zijn de
Ministers Cals, Korthals, Luns en Toxopeus).

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van Houten (punten 1 t/m 5),
Roolvink (punten 7 en 8), Schmelzer (punten 7 en 8), Stijkel (punten 2g en 5) en Stubenrouch
(punt 6).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Buitenlands beleid
a. De kwestie Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 7 april 1961, punt 2e.)
De Minister-President deelt het een en ander mede over de gesprekken, die Minister Luns heeft
gevoerd met President Kennedy, Minister Rusk, Bowles en anderen. Uit de bespreking met
Kennedy is gebleken, dat de Amerikaanse Regering nog bezig is zijn definitief standpunt ten
aanzien van de kwestie Nieuw-Guinea in te nemen. In een volgende bespreking met Rusk zeide
deze, dat men naar een duurzame oplossing van deze kwestie moet streven, bijv. door met de VN
tot een trustschap te komen. De mogelijkheden hiervan zijn ook in volgende besprekingen
nagegaan.

Staatssecretaris Van Houten deelt mede, dat Minister Luns vervolgens een
bespreking heeft gehad  met Hammarskjöld, waarin hij de hoofdpunten van zijn besprekingen met
de Amerikaanse Regering heeft medegedeeld. Hammarskjöld gaf in overweging, dat Nederland bij
een grote aanval van Indonesië zich zou wenden tot de Veiligheidsraad, wat Minister Luns
beaamd heeft met de toevoeging, dat de uitoefening van de zelfbeschikking de basis voor een
aanwijzing van de Veiligheidsraad zou moeten zijn. De stemming om dit laatste te aanvaarden is in
de VN wat gunstiger, aangezien de verschillende Afrikaanse landen hebben gemerkt, dat
buurlanden hun gebied willen annexeren. Hammarskjöld achtte uitzending van een waarnemer
van de VN op het ogenblik niet mogelijk. Spreker heeft de vorige dag een aantal buitenlandse
ambassadeurs ingelicht. Hij heeft o.a. gezegd, dat ons gebleken is, dat de Amerikaanse houding
inzake de Nieuw-Guineakwestie ongewijzigd is. Voorts kan worden verwacht, dat Minister Luns
een persconferentie houdt als hij terug is.

Minister Zijlstra wijst erop, dat met betrekking tot de overweging van
trustschapsvormen voor Nieuw-Guinea, de kwestie van de betaling van de kosten voor dat land
als een volkomen open zaak moet worden beschouwd. Het zal niet mogelijk moeten zijn, dat een
beheerschap wordt ingesteld zonder Nederland en dat een ander zou bepalen wat Nederland ten
behoeve van het bestuur, de ontwikkeling enz. van Nieuw-Guinea zou moeten betalen.

Minister Visser heeft de vorige dag op een vraag in de Defensiecommissie
medegedeeld, dat Nederland ten behoeve van de verdediging van Nieuw-Guinea ongeveer f. 130
mln. in 1961 zal betalen en in volgende jaren wat meer. Deze uitgaven zal men zich alleen kunnen
getroosten, als het een nationaal belang betreft; zodra het dit niet meer is, zullen de gelden aan de
defensie van Nederland moeten worden toegevoegd.

Minister Zijlstra merkt op, dat Nederland voor f. 110 mln. in de civiele sector van
Nieuw-Guinea bijdraagt, zodat de jaarlijkse last op het ogenblik ongeveer f. 250 mln. bedraagt. In
de zes punten, die Minister Luns aan Hammarskjöld heeft medegedeeld, wordt inzake de betaling
door Nederland aan bestuurskosten echter een suggestie gedaan, die te ver gaat en mede om
tactische redenen beter achterwege kan blijven.

Minister Beerman is ook van oordeel, dat zodra de souvereiniteit over Nieuw-
Guinea ophoudt onze financiële verplichtingen terzake van andere aard zijn geworden.
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Staatssecretaris Van Houten antwoordt, dat het bezwaarlijk is te stellen, dat men
niet bereid is nog zekere financiële lasten te dragen, als Nederland het gebied verlaat, aangezien
men dan de manoeuvreermogelijkheid beperkt.

Minister Zijlstra acht het wenselijk aan Minister Luns, wellicht ten overvloede, te
zeggen, dat als een ander beheer over Nieuw-Guinea komt Nederland zich het recht voorbehoudt
om opnieuw te bezien of, op welke wijze en in welke omvang het nog kosten zal dragen.

De Minister-President stelt voor, dat Minister Visser bij zijn bezoek aan Amerika in
deze zin nog met Minister Luns erover spreekt. Aannemende, dat deze kwestie niet meer in deze
zitting van de algemene vergadering aan de orde zal komen, stelt spreker voor de verdere
bespreking van dit punt tot de  terugkeer van Minister Luns uit te stellen. De Raad verklaart zich
met beide voorstellen akkoord.

b. Huizen van het voormalige Indonesische Hoge Commissariaat (Nota van de Minister van Buitenlandse
Zaken d.d. 12 april 1961; zie notulen MR 30 maart 1961, punt 2f.)
Minister Klompé verzoekt de bespreking van het rapportje uit te stellen tot Minister Cals aanwezig
is.

De Minister-President stelt voor Minister Cals te verzoeken het initiatief te nemen
om dit punt eerst onderling te bespreken met de Ministers van Buitenlandse Zaken,
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Economische Zaken en Justitie. De Raad stemt hiermede in.

Minister Van Rooy wijst erop, dat Sociale Zaken en Volksgezondheid reeds een jaar
geleden de moeite heeft gedaan deze leegstaande huizen ten behoeve van de huisvesting van de
arbeidsinspectie te huren.
- - -
d. Geen belangenvertegenwoordiger in Indonesië
Minister Klompé heeft in de krant het bericht gelezen, dat de Engelse Regering zich neerlegt bij de
weigering van Indonesië om het langer als waarnemer van de Nederlandse belangen te erkennen.
Indonesië zou ook niet bereid zijn hiervoor het Internationale Rode Kruis in te schakelen.
Spreekster zou gaarne over dit punt gedocumenteerd worden. Staatssecretaris Van Houten
antwoordt, dat hij het bericht zojuist heeft ontvangen; hij stelt voor de bespreking hiervan een
week uit te stellen. De Minister-President verzoekt Staatssecretaris Van Houten de Ministers Klompé
en Beerman wel tevoren in te lichten.

Staatssecretaris Van Houten antwoordt op een vraag van Minister Klompé, dat de
Amerikaanse Regering niet bereid is voor te stellen, dat het zich met de behartiging van de
Nederlandse belangen in Indonesië zal belasten.
- - -

14. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
c. Brief inzake spijtoptanten
De Minister-President doet mededeling van de ontvangst van een brief van het Tweede-Kamerlid
Daams betreffende een aantal spijtoptanten, waarvan de betrokken Ministers ook een afschrift
hebben ontvangen.
- - -


