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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 25 sept. 1961
*'s Middags te 16 uur aangevangen, vergaderzaal Kabinet van de Minister-President.

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

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot, De Jong en Schmelzer.
Secretaris: J. Middelburg.

1. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 22 september 1961, punt 2d. #Zie ook notulen MR 29/9/61,
punt 2a.)
De Minister-President deelt mede, dat men de vorige morgen in kleine kring ten huize van Minister
Toxopeus (met de Staatssecretarissen Bot en Van Houten) bijeen is geweest ter bespreking van
het antwoord, dat van Minister Luns was ontvangen op het telegram, dat in de vorige vergadering
was opgesteld. Na een nadere telegramwisseling bestaat thans het voornemen, dat Minister Luns
het volgende aan zijn toespraak toevoegt: "Ik behoef nauwelijks te vermelden, dat Indonesië zijn
eis op dit grondgebied handhaaft, die het recht van de bevolking op zelfbeschikking te niet zou
doen. Op 19 september jl. heeft H.M. de Koningin in de Troonrede verklaard, dat helaas gebleken
is, dat besprekingen met Indonesië over de toekomst van Nieuw-Guinea onmogelijk zijn, omdat
de voorwaarden die Indonesië voor dergelijke besprekingen stelt in strijd zijn met het beginsel van
zelfbeschikking." Voorts stelt Minister Luns in het telegram voor de tekst in de financiële
paragraaf te wijzigen, waardoor voortzetting van de Nederlandse bijdrage wordt toegezegd "until
such time as may be decided upon in the future". Minister Zijlstra merkt op, dat oorspronkelijk de
financiële toezegging was gebonden aan een beslissing van de Papoea's over de beëindiging, wat
voor spreker onaanvaardbaar was. Hij heeft voorgesteld duidelijk tot uiting te brengen, dat
Nederland zal bepalen tot hoelang deze bijdrage zal lopen. Tegen de tekst, die de Minister-
President noemde en waaraan Minister Luns wil vasthouden, heeft spreker het bezwaar, dat hierbij
nog de mogelijkheid open blijft, dat niet Nederland de einddatum van de bijdrage bepaalt. Nu een
wijziging op dit ogenblik niet meer mogelijk is, zal spreker zich onder protest erbij neerleggen.

De Raad verklaart zich met de aanvulling en wijziging van de toespraak van
Minister Luns, die de Minister-President vermeldde, akkoord.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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