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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 4 sept. 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Korthals, Luns, Marijnen, Toxopeus, Veldkamp, Visser en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers
Klompé en De Pous).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 2 en 4), Bot
(punt 1), Roolvink (punten 2 en 4) en Schmelzer (punt 2).

Wnd. Secretaris: Jhr.Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden.

1. De Troonrede (Concept, aangeboden door de Minister-President, Minister van Algemene Zaken).
De Raad besprak uitvoerig het eerste concept voor de Troonrede. De passage over Nieuw-Guinea
gaf tot ampele discussie aanleiding. Vooral de vraag welke inhoud van het begrip
"zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's" voor het Kabinet niet meer aanvaardbaar  zou zijn, kwam
hierbij naar voren. Minister Zijlstra – en enkele andere Ministers sloten zich daarbij aan – stelde
voorop: bij binding aan het begrip "zelfbeschikking" eerst exacter te willen weten waaraan men
zich dan bindt. Het woord zelf biedt onvoldoende houvast. De Minister-President merkte op, dat
indien de Staten-Generaal niet aan de Papoea's de gelegenheid willen geven vrijelijk uit alle
mogelijkheden die te kiezen die zij het meest in overeenstemming achten met welbegrepen eigen
belang, het Kabinet de portefeuilles ter beschikking moet stellen. Minister Beerman achtte
zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's niet onverenigbaar met souvereiniteitsoverdracht aan
Indonesië mits met waarborgen voor de zogenaamde interne zelfbeschikking. Minister Toxopeus
betoogde o.a. dat thans de multilaterale weg de beste kansen biedt voor wat de Regering nastreeft
n.l. de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht ten behoeve van de Papoea's en dat na het
debat in de Algemene Vergadering Nederland waarschijnlijk sterker zal staan, omdat ten aanzien
van het zelfbeschikkingsrecht die vergadering Nederland bezwaarlijk kan afvallen. Minister Cals
drong in verband met het initiatief in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties erop aan
tevoren vast te stellen tot hoever het Kabinet uiteindelijk meent te kunnen gaan. Verder leidde de
discussie tot een passage in de Troonrede over het helaas geblokkeerd zijn, door toedoen van
Indonesië zelf, van de mogelijkheid tot rechtstreekse onderhandelingen met dat land. De
gewijzigde tekst zal door de Ministers Korthals, Cals, Zijlstra en Beerman (in plaats van Minister
De Pous) onder leiding van de Minister-President op 6 september worden bezien, waarna  een
nieuwe tekst voor de vergadering van de Raad op 8 september gereed zal worden gemaakt. De
mogelijkheid tot wijzigingen ook in materiële zin wordt vooralsnog open gehouden.
- - -
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