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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 22 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,
Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp en Visser (afwezig zijn de Ministers Klompé, Korthals,
Luns en Zijlstra).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 1, 3, 4, 6, 14,
16a en b), Bot (punt 2d), Van Houten (punten 1 – 6, 16a, b en c), Schmelzer (punten 14, 16a en b)
en Scholten (punt 14).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

2. Buitenlands beleid
- - -
d. Nieuw-Guinea in de rede van Minister Luns voor de VN (Brief van de Staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken d.d. 21 september 1961, nr. 6453, met bijlagen.)
De Minister-President is van oordeel, dat in de stukken een klaar, constructief en positief Nederlands
standpunt wordt ingenomen. Hij stelt de vraag of de Raad het met de teneur van het stuk eens is.
De consultatie van andere Regeringen is in New York uitgebreid tot de Philippijnen, Japan,
Nigeria en andere, waarbij wel begrip en instemming bij genoemde landen werd gevonden.
Evenwel draait het vooral om de houding, die men van Amerikaanse zijde zal innemen. Daar zal
men ook wel op de reacties van andere landen letten. Intussen heeft de Indonesische President
Sukarno de eis van voorafgaande erkenning van de Indonesische souvereiniteit herhaald, zodat
bilaterale gesprekken tussen Nederland en Indonesië geen perspectief bieden.

Minister Cals acht de tekst van de rede kort en duidelijk; hij heeft de indruk, dat
door de wijze van opzet hiervan de rede in brede kring belangstelling zal wekken. Spreker vraagt
zich echter af of in de rede niet te zeer de ogen voor de werkelijke situatie worden dichtgedaan, nu
over Indonesië en het bestaan van een conflict niet wordt gerept. Spreker herinnert eraan dat bij
de discussies over de Troonrede uitvoerig is gesproken over een bilaterale en multilaterale
benadering van de zaak. Daarbij heeft toen Minister Luns gezegd, dat hij uitvoerig in de VN zou
zeggen hoe Indonesië in de laatste jaren was opgetreden. Spreker heeft er daarom zich bij
neergelegd, dat in de betroken passage van de Troonrede de woorden "tot dusverre" zouden
vervallen. Hij kan zich met de conclusies in de toespraak wel verenigen, mits een passage, waarin
de onmogelijkheid van bilateraal overleg, ondanks de Nederlandse principiële bereidheid daartoe,
wordt uiteengezet.

Staatssecretaris Bot heeft in zijn nota van 24 mei de suggestie van een internationaal
ontwikkelingsorgaan gedaan, die bedoeld was als een poging om een verdere toespitsing van het
conflict met Indonesië te voorkomen en de verwezenlijking van de Nederlandse doelstellingen
aangaande Nieuw-Guinea te bevorderen. Nadrukkelijk werd in die nota het tweeledig aspect van
de Nieuw-Guineazaak onderscheiden, n.l. als omstreden gebied en als achtergebleven gebied.
Beide aspecten kunnen niet worden gescheiden hoezeer het tweede aspect (met de ontwikkeling
tot zelfbestuur en zelfbeschikking) ook centraal moet worden gesteld. Spreker meent mede gezien
de reacties op de diplomatieke consultaties, dat de presentatie van de Nederlandse plannen een
indirecte referentie aan het aspect van omstreden gebied niet kan missen. Hij zou het verwijt van
gebrek aan realiteitszin of onoprechtheid willen vermijden door te doen alsof het hier louter om
een normaal niet-zelfbesturend gebied gaat. Spreker leest een tekst voor, die aan de redevoering
van Minister Luns zou kunnen worden toegevoegd.

Minister Van Aartsen meent, dat deze voorgestelde toevoeging nog niet geheel
beantwoordt aan wat Minister Cals bedoelde. Spreker meent, dat in de eerste toespraak van

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos 653
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/16042



Minister Luns al op bilateraal overleg moet worden gezinspeeld en niet pas op een later ogenblik,
als het misschien niet meer kan.

De Minister-President merkt op, dat aan het begin van de Algemene Vergadering 80
à 100 toespraken worden gehouden, die niet te lang kunnen duren.

Minister Toxopeus stelt de vraag of het de bedoeling is een bilateraal gesprek met
Indonesië te bevorderen of af te houden. Spreker is van mening, dat zo'n gesprek op dit moment
uit tactische overwegingen moet worden afgehouden. Hij verwacht anders, dat het de voorstellen
aan de Verenigde Naties zou frustreren, terwijl een mogelijkheid om voor de Papoea's
zelfbeschikking te verkrijgen in dat gesprek niet is opgesloten. De Ministers Cals en Van Aartsen
zijn het hiermede eens. Minister Toxopeus vraagt zich dan af of door toevoeging van een passage
dit bereikt wordt. Het is mogelijk, dat de Algemene Vergadering van de VN dan tot het besluit
komt, dat Nederland maar met Indonesië bilateraal moet gaan spreken. De Minister-President voegt
hieraan toe, dat onzerzijds steeds gezegd is, dat wij bereid zijn met Indonesië te spreken als dit
land zijn prealabele voorwaarde laat vallen.

Minister De Pous meent, dat in aansluiting aan de passage waarin Minister Luns
zegt, dat Nederland bezig is de resolutie van de Algemene Vergadering inzake de
onafhankelijkheid van koloniale gebieden uit te voeren, erop kan worden gewezen, dat het bestuur
over Nieuw-Guinea ook een bron van spanning tussen Nederland en Indonesië is, waarbij
Indonesië elk normaal contact met Nederland heeft verbroken. Spreker stelt voorts de vraag of de
Nieuw-Guinearaad enigermate op de hoogte is met de beschouwingen en voorstellen, die Minister
Luns in deze toespraak zal verwerken. Over de financiële punten hierin zou spreker nog het
oordeel van Minister Zijlstra willen vragen.

Staatssecretaris Bot merkt op met betrekking tot het contact met de Nieuw-
Guinearaad, dat hij met de Papoea's die in ons land zijn ook over deze zaken een
gedachtenwisseling heeft gehad. Een verslag hiervan is zojuist aan alle Ministers toegezonden.

Staatssecretaris Van Houten wijst erop, dat de toespraak van Minister Luns een rede
is in het kader van 100 redevoeringen, die zonder debat gehouden worden. De debatten komen
pas in een later stadium. Een verwijzing naar de mogelijkheid van bilaterale besprekingen met
Indonesië is in deze rede niet wenselijk, omdat men dan onmiddellijk bij de instelling van een
commissie van goede diensten terecht komt. Spreker ziet geen bezwaar tegen een aanvulling, die
Staatssecretaris Bot suggereerde, maar van het noemen van bilateraal overleg verwacht hij alleen
maar nadelen.

Minister Cals merkt op, dat Minister Luns nadrukkelijk in de Ministerraad heeft
gezegd, dat hij een uitvoerige uiteenzetting over de geschiedenis met Indonesië zou geven. Als hij
dat niet wil doen, moet hij dat toch voor de Ministerraad toelichten. Minister Marijnen voegt
hieraan toe, dat men twee aspecten moet onderscheiden, n.l. hoe draagt men de zaak voor in de
VN en welke indruk maakt een en ander in Nederland. Met het oog op het laatste aspect acht
spreker het haast niet mogelijk om niets over het bilaterale punt te zeggen.

De Raad verzoekt Minister Cals samen met de Staatssecretarissen Van Houten en
Bot een concepttelegram aan Minister Luns op te stellen.

Minister Cals stelt de vraag wat zal worden geantwoord naar aanleiding van de
vraag van Mr. Burger aan de Kamervoorzitter over het inlichten van de Kamer inzake dit
onderwerp. De Minister-President antwoordt, dat de toespraak van Minister Luns bekendgemaakt
zal worden en aan de Kamer kan worden toegezonden.

De Raad stemt later in de vergadering in met het concept voor een telegram aan
Minister Luns waarin wordt voorgesteld, dat hij in zijn toespraak nog een passage opneemt in de
geest van de Troonrede, ter voorkoming van het verwijt, dat deze toespraak en de Troonrede niet
met elkaar in overeenstemming zijn.

Ten aanzien van het financiële punt in de toespraak, waarin wordt gezegd, dat
Nederland bereid is omstreeks $ 30 mln. per jaar voor Nieuw-Guinea beschikbaar te blijven



stellen tot de bevolking beslist over zijn toekomstige status, zal worden voorgesteld de laatste
woorden te wijzigen in: tot een nader  te bepalen tijdstip.

Staatssecretaris Van Houten waarschuwt nog eens tegen de opneming van een
passage als bedoeld in de voorlaatste alinea.
- - -


