
626

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 29 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, Visser en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Klompé,
Korthals en Luns).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punten 2a en 15), Calmeyer
(punten 12 en 18), Van Houten (punten 2a t/m 2i, 3, 15 en 19b) en Schmelzer (punten 8 en 19e).
- - -

2. Buitenlands beleid
a. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 25 september 1961, punt 1. #Zie ook notulen MR 6/10/61,
punt 2a.)
De Minister-President merkt op, dat de rede van Minister Luns in de Algemene Vergadering van de
VN in Nederland goed is ontvangen. Het punt, dat in verschillende commentaren open blijft, is
de verhouding tot Indonesië. Het is daarom goed, dat de redevoering op dit punt nog wat
gewijzigd is. Het is mogelijk, dat de discussies zich hier te lande daarop zullen concentreren.
Intussen zijn de reacties van Indonesië niet bemoedigend; Indonesië heeft nog verdere
beperkingen aangekondigd voor de handel in Indonesische produkten door Nederlandse
ondernemingen. Voor de verdere loop zal men de reacties in de VN moeten afwachten.

Minister Zijlstra is het ermede eens, dat de Regering in Nederland zo moet
procederen, dat Minister Luns het maximum aan mogelijkheden behoudt voor het opereren in de
VN. Van belang is echter als de vraag gesteld wordt hoe zal worden gehandeld als een resolutie
met de denkbeelden, die Minister Luns ter tafel heeft gebracht, niet de meerderheid van 2/3 krijgt.
Het antwoord, dat Nederland er dan beter voorstaat dan voorheen, acht spreker te ontwijkend.
Het is mogelijk, dat men zal vragen of de Regering bereid is een gesprek met Indonesië te voeren
als geen prealabele voorwaarden worden gesteld. Al eerder is aan de Minister-President van
Malakka hierop geantwoord, dat de Regering hiertoe bereid is. Een volgende vraag is of de
Regering een dergelijk gesprek op prijs zou stellen of zou willen vermijden. Spreker meent zelf,
dat men zou moeten antwoorden dit op prijs te stellen, maar hierover moet overeenstemming in
de Ministerraad bestaan.

Minister De Pous meent, dat de Regering pas een nader standpunt kan innemen
over hoe zij zal handelen na de stemmingen in de VN, als bekend is hoe het verloop van deze
stemmingen is. Minister Toxopeus acht eveneens het vooruitlopen op die stemmingen een
levensgevaarlijke zaak. Minister Cals is van oordeel, dat de Minister-President bij de algemene
politieke beschouwingen kan zeggen, dat nu de Regering de keuze heeft gedaan zij vertrouwen in
haar beleid moet vragen, aangezien de zaak door de Kamer niet geheel kan worden overzien en
het voor de Regering niet mogelijk is in dit stadium over allerlei details te spreken.

Staatssecretaris Van Houten wijst erop, dat als de Nederlandse Regering thans
duidelijk zegt, dat zij een open gesprek met Indonesië ambieert, zij met haar voorstellen in de VN
totaal weg is, aangezien alle landen zullen zeggen, dat dan die weg gevolgd moet worden.

Minister Zijlstra is het eens met het antwoord, dat Minister Cals voorstelde, maar
de Minister-President moet toch op vragen zoals spreker aangaf bedacht zijn. De Minister-President
zal een raamantwoord voor vragen op dit punt in overleg met Buitenlandse Zaken en
Binnenlandse Zaken opstellen; hij is voornemens het antwoord op dit onderwerp nauwkeurig te
formuleren en in de Kamer voor te lezen.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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15. Procedure betreffende het raadplegen van de Nieuw-Guinearaad over ontwerpen van wetten en algemene
maatregelen van bestuur en over de goedkeuring van internationale overeenkomsten (Nota van de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 15 september 1961, nr. 479497/3334, met bijlage.)
Staatssecretaris Bot merkt op, dat er nog een juridisch verschil is met Buitenlandse Zaken en
Financiën, waarover nog onderling overlegd zal worden.

Minister De Pous is het met het voorstel om de stukken na het advies van de Raad
van State naar de Nieuw-Guinearaad te zenden niet eens. De Raad van State heeft er destijds
terecht bezwaar tegen gemaakt, dat eerst zijn advies werd gevraagd en daarna de Benelux
Interparlementaire Raad werd ingeschakeld.

Minister Marijnen merkt op, dat het erom gaat welk karakter de Nieuw-Guinearaad
heeft, dat van adviesorgaan of van parlementair orgaan. Spreker deelt het standpunt van Minister
De Pous.

Minister Beerman kan ook niet zien, dat de situatie met de Nieuw-Guinearaad
anders ligt dan bij het Benelux Interparlementaire Orgaan.

Staatssecretaris Van Houten heeft een aantekening van het Departement met een
aantal bezwaren over dit voorstel. De Minister-President stelt voor de nota aan te houden om
gelegenheid te hebben nader overleg te plegen en een duidelijk standpunt terzake van de Raad van
State te vernemen. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
- - -


