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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 16 juni 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, vergaderzaal Ministerie van Justitie.

Aanwezig: De Minister-President De Quay (bij de punten 2b – 2e, 4, 5, 12, 13, 19 en 23e) en
de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals, Klompé, Korthals, Marijnen, De Pous, Van Rooy,
Toxopeus (bij de punten 2b - 2e, 4, 5, 12, 13, 19 en 23e), Visser en Zijlstra (afwezig is Minister
Luns).

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punten 1, 6a en b), Van Houten
(punten 2b – 2e, 4 en 5), Roolvink (punten 19 en 23e), Schmelzer (punten 12 en 19 - 22) en
Veldkamp (punten 12, 17 en 20).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

6. Nieuw-Guinea
a. Het beleid ten aanzien van Nederlands-Nieuw-Guinea (Nota van de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken d.d. 24 mei 1961, met bijlagen.)
Staatssecretaris Bot deelt mede, dat hij over de materie al een gesprek heeft gehad met Minister
Luns. Maar dat hij ook nog een voorbespreking met de Minister-President erover zal hebben. De
Raad besluit de behandeling van dit punt een week aan te houden.

b. Antwoord naar aanleiding van een motie van de Nieuw-Guinearaad (Brieven van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken d.d. 27 mei 1961 en 12 juni 1961, nrs. 464010 en 6127, met bijlagen.)
Staatssecretaris Bot stelt voor in overleg met Buitenlandse Zaken de tekst van de vijfde alinea van
het concept te vervangen door het volgende: De Nederlandse Regering kan de duur van haar taak
niet volledig afhankelijk stellen van de wens van de Nieuw-Guinearaad, aangezien dit niet met
haar constitutionele verantwoordelijkheden is overeen te brengen, maar zij is vast voornemens
haar arbeid te blijven voortzetten in overleg met de Nieuw-Guinearaad. Spreker wil voorts nog
enkele redactionele opmerkingen van ondergeschikte aard aanbrengen.

Minister Zijlstra merkt op, dat dit de eerste maal is, dat de Nederlandse Regering
reageert op een motie van de Nieuw-Guinearaad. De Regering moet zich echter niet gehouden
achten om per kerende post antwoord op moties en resoluties van dit orgaan te geven.
Staatssecretaris Bot antwoordt, dat erbij zal worden vermeld, dat niet steeds antwoord kan worden
verwacht.

Minister Cals maakt een taalkundige opmerking over de eerste zin. Minister Zijlstra
stelt voor in de eerste zin alleen te zeggen, dat de Regering heeft kennisgenomen van de resoluties,
en daarin het woord "ontwikkelingsactiviteiten" weg te laten. Staatssecretaris Bot zegt toe met deze
opmerkingen rekening te zullen houden. De Raad verklaart zich overigens met het antwoord
akkoord.

De Minister-President informeert naar berichten over een contact tussen een Papoea-
vertegenwoordiger in Japan met de Papoea Papare in Indonesië. Staatssecretaris Bot antwoordt,
dat Papare uit Djakarta de heer Worsimor in Tokio heeft opgebeld en dat laatstgenoemde tijdens
dit gesprek Papare heeft aangeraden zich maar eens zelf in Nederlands-Nieuw-Guinea te
overtuigen van de werkelijke situatie aldaar. Spreker zou hierop momenteel nog geen actie willen
nemen.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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