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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 juni 1961
*'s Morgens te 11.30 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Korthals (bij de punten 2h, 3, 5 en 13 – 22), Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus,
Visser en Zijlstra (afwezig is Minister Luns).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (bij de punten 22c en
22h), Bot (bij punt 2h), Calmeyer (bij punt 16), Van Houten (bij de punten 2 – 5, 16 en 22e), De
Jong (bij punt 16), Roolvink (bij punt 20), Schmelzer (bij de punten 14, 16, 22c en 22g) en
Veldkamp (bij de punten 18 en 22c).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Buitenlands beleid
- - -
h. Nieuw-Guinea
De Minister-President herinnert eraan, dat in de Raad reeds enige malen is gesproken over
activiteiten van enkele Nederlanders, die wel met de groep Rijkens worden aangeduid. Deze
pogen reeds geruime tijd contact te krijgen met Indonesische Regeringsvertegenwoordigers en
met de Indonesische President Sukarno. Hun doel is de verhouding tussen Nederland en
Indonesië, die steeds slechter is geworden, te verbeteren. Spreker heeft de indruk, dat bij de
leidende lieden van deze groep de eerlijke bedoeling bestaat om te trachten langs particuliere weg
tot betere verhoudingen te komen. Na het eerste contact, dat men in Washington met Sukarno
heeft gehad, heeft men de Nederlandse Regering op de hoogte gesteld (door mededelingen aan
Minister Luns en aan spreker). Men heeft dit contact gezocht zonder voorkennis van de
Nederlandse Regering. Uit de mededelingen bleek, dat het de bedoeling is een tweede gesprek met
Sukarno in Wenen te houden. Men vroeg of een mondelinge dan wel een schriftelijke mededeling
kon worden ontvangen, dat deze besprekingen met instemming van de Nederlandse Regering
plaats hadden. Spreker noch Minister Luns hebben deze verklaringen gegeven. Op de vraag of het
tweede gesprek in Wenen niet zou moeten doorgaan, zou Minister Luns hebben geantwoord, dat
hij er niets in zag, maar niet wilde zeggen, dat men niet zou moeten gaan. Als Minister Luns
gezegd had ermede op te houden, was hem weer het verwijt gemaakt, dat hij "de zaak had kapot
gemaakt". Duidelijk is in elk geval gesteld, dat de verantwoordelijkheid bij de groep zelf berustte.
Spreker heeft alleen naar hen geluisterd, ook toen zij na besprekingen in Wenen en Rome op hun
verzoek verslag hierover hebben uitgebracht. Bij dit verslag sprak men over de goede sfeer van die
besprekingen. In eerste instantie zou men de verhouding tussen beide landen moeten verbeteren
en pas later op de Nieuw-Guineakwestie moeten komen. Vervolgens sprak men over een
tegemoetkomende houding van Sukarno, die de eis van soevereiniteitsoverdracht liet vallen en
deze verving door bestuursoverdracht. De Nieuw-Guinearaad zou ook bij deze besprekingen
betrokken worden. Aan Indonesische zijde had men bezwaren tegen behandeling via de
Verenigde Naties en wilde nu naar bilaterale besprekingen streven. Met verwijzing naar de steun
van Rusland werd ook sterk gewezen op de communistische gevaren. De uiteindelijke overdracht
aan Indonesië zou echter nu al moeten komen vast te staan. Spreker heeft het verslag aangehoord
maar er geen twijfel over laten bestaan, dat bij elke oplossing door de Regering moet worden
vastgehouden aan het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's en de inschakeling van de Nieuw-
Guinearaad. Door de publikatie van de journalist Oltmans en de reacties hierop van anderen zijn
de contacten van de groep Rijkens meer in de publiciteit gekomen. Spreker heeft na overleg met
Staatssecretaris Van Houten met de Voorzitter van de Tweede Kamer afgesproken, dat hij de
Commissie voor Buitenlandse Zaken over een en ander zal inlichten. Inmiddels zijn ook
schriftelijke vragen gesteld door de Tweede Kamerleden Burger en De Graaf. Vervolgens heeft
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Professor Duynstee een brief aan de Ministers gezonden over zijn contacten met Indonesiërs o.a.
met Ujeng. Professor Duynstee zal ook in Parijs met de Indonesische Minister van Defensie
Nasution spreken. Tenslotte heeft Nasution via een derde laten vragen of Mr. Stikker, die thans
Secretaris-Generaal van de NAVO is, hem wil ontvangen. Deze heeft dit aan de Nederlandse
Regering medegedeeld en gezegd Nasution alleen te willen ontvangen als de Regering geen
bezwaren heeft.

Staatssecretaris Van Houten voegt aan de mededelingen van de Minister-President
toe, dat de persdienst van Buitenlandse Zaken mondeling het volgende commentaar heeft
gegeven. Het is juist, dat Minister Luns op de aangegeven datum iemand van de groep Rijkens
heeft ontvangen. Deze had geen mandaat of instructie van de Nederlandse Regering om met de
Indonesische Regering contact op te nemen. De Nederlandse Regering distancieert zich van
activiteiten van de groep Rijkens, waarbij is verwezen naar wat Minister Luns hierover in het
Parlement heeft gezegd.

Minister Toxopeus heeft zojuist kennisgenomen van de inhoud van de brieven van
Prof. Duynstee, waarvan hij geschrokken is. Men blijkt druk doende de Nederlandse
Regeringspolitiek in de grond te boren. Daarom acht spreker het ontvangen en aanhoren van de
groep Rijkens een moeilijke en gevaarlijke zaak. Toen Prof. Duynstee bij Staatssecretaris Bot
kwam, heeft deze hem niet alleen ontvangen, doch zijn secretaresse daarbij aanwezig laten zijn en
het gesprek stenografisch laten opnemen. Dit lijkt de beste methode voor een dergelijk gesprek.
Overigens veronderstelt spreker, dat het gesprek met de Kamercommissie niet gemakkelijk zal
worden.

Minister Cals stelt de vraag of leden van de groep Rijkens nog verder door
Ministers ontvangen moeten worden. Hij heeft zelf Prof. Duynstee, die hij persoonlijk goed kent,
op bezoek gehad, nadat deze bij Staatssecretaris Bot was geweest. Daarbij deelde hij mede te
overwegen een petitie aan de Nederlandse Regering te organiseren. Hij had op verzoek van de
groep Rijkens een gesprek met de Indonesische Ambassadeur Zain gehad en aan deze ook een
memorandum overhandigd waarin o.a. sprake is over een groeiende bereidheid in Nederland om
met Indonesië contact te zoeken. Prof. Duynstee heeft voorts een brief aan President Sukarno
geschreven die te zeer een byzantijnse geest ademde. Spreker had Duynstee willen zeggen, dat hij
dit niet juist acht en dit verwerpt. Als richtlijn beveelt hij aan, dat Ministers, die niet rechtstreeks
bij dit beleid zijn betrokken, geen leden van de groep Rijkens ontvangen. De vragen van de twee
Kamerleden zou hij niet al te negatief willen beantwoorden maar erop willen wijzen, dat de
Nederlandse Regering steeds bereid is geweest over Nieuw-Guinea in bilaterale contacten met
Indonesië te spreken, een uitspraak van het Internationale Hof te vragen enz., welke oplossingen
door Indonesië zijn geweigerd en zijn beantwoord met afbreking van de diplomatieke
betrekkingen. Intussen is het wel juist, dat in vorige jaren het beleid ten aanzien van Nieuw-
Guinea niet duidelijk is vastgesteld. Het lijkt spreker dan ook nodig zo spoedig mogelijk de nota
van Staatssecretaris Bot in de Raad af te handelen. Minister Klompé herinnert er aan, dat de
Ministerraad eerder ermee heeft ingestemd, dat Minister Luns Ir. Scholtens zou ontvangen. Deze
had echter niet aan Minister Luns de vraag mogen voorleggen of men het contact met Sukarno en
andere Indonesiërs al of niet zou moeten voortzetten. Voor de komende tijd meent spreekster, dat
de activiteit van de groep Rijkens een doelstelling nastreeft die strijdig is met die van de
Nederlandse Regering, die het zelfbeschikkingsrecht wil verwezenlijken. Daar de groep zich niet
bedient van de kanalen, die aan de burger ter beschikking staan (Parlement, petitie), is deze actie in
strijd met 's lands belang en ondemocratisch. Haar inziens houdt het zelfbeschikkingsrecht in, dat
elke keuze mogelijk moet zijn zodat men vantevoren niet onmogelijk moet maken, dat ook
gekozen zou kunnen worden voor aansluiting bij Indonesië.

De Minister-President meent, dat na het ontvangen van de schriftelijke vragen van de
twee Kamerleden geen persmededeling over het standpunt der Regering moet worden uitgegeven.
De Raad stemt hiermede in.



Minister Zijlstra is met betrekking tot de vraag of leden van de groep Rijkens dan
wel Prof. Duynstee nog ontvangen moeten worden van oordeel, dat de Raad de Ministers terzake
geen verbod opleggen, maar dat de bewindslieden dit persoonlijk moeten beoordelen.

De Minister-President stelt voor de verdere besprekingen van dit punt (en de
behandeling van de nota van Staatssecretaris Bot) aan te houden tot de volgende vrijdag. De Raad
verklaart zich hiermede akkoord. Op de vraag van Mr. Stikker inzake aanvaarding van het verzoek
van de Indonesische Generaal Nasution zal Staatssecretaris Van Houten antwoorden, dat
ontvangst door Mr. Stikker als Secretaris-Generaal van de NAVO zijn eigen verantwoordelijkheid
betreft en de beoordeling hiervan zijn zaak is, maar dat als het verzoek van Nasution is ingegeven
doordat Mr. Stikker Nederlander is, de Regering het onaangenaam zou vinden als hij Nasution
ontving.
- - -

12. Schepenbesluit Nederlands-Nieuw-Guinea (Nota van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
d.d. 9 juni 1961, nr. 16781, met bijlagen.)
Minister Klompé stelt de vraag of de algemene maatregel van bestuur niet eerst voor advies naar de
Nieuw-Guinearaad moet worden gezonden. Minister Visser heeft een nota over dit punt, die hij
aan de betrokken bewindsman zal overhandigen. De Minister-President stelt voor met dit punt
akkoord te gaan, als over de opmerkingen van beide genoemde Ministers overeenstemming met
Staatssecretaris Bot wordt bereikt. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
- - -


