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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 8 sept. 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Cals, Helders, Hofstra,
Klompé, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Vondeling, Witte en Zijlstra (afwezig is Minister
Luns).

Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Van der Beugel (bij punt 6) en
Staatssecretaris Schmelzer.

Secretaris: J. Middelburg.
 - - -

6. Buitenlands beleid
- - -
c. Onderhoud met Australische Minister Casey
Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de Australische Minister van Buitenlandse Zaken
enige weken geleden had laten weten, dat hij een eventuele uitnodiging om naar Nederland te
komen zou aanvaarden. Bij zijn bezoek heeft hij een lang gesprek gehad met Minister Luns,
waarbij inzake Nieuw-Guinea zowel de politieke situatie als de militaire dreiging door Indonesië is
besproken. In dit gesprek heeft Minister Luns er met nadruk op gewezen, dat het hier niet alleen
een Nederlandse zaak betreft; hij heeft erop aangedrongen tot een uitwerking van de Nederlands-
Australische verklaring van november 1957 te komen. Voorts heeft Minister Luns voorgesteld een
consultatief orgaan inzake geheel Nieuw-Guinea op te richten. In oktober zal in Canberra een
bespreking plaats vinden ter concretisering van de Nieuw-Guineaverklaring van november 1957.
Ofschoon Casey het onwaarschijnlijk acht, dat Indonesië tot een aanval op Nederlands-Nieuw-
Guinea zou overgaan, meent hij, dat het toch nodig is, dat voortdurend druk op Indonesië wordt
uitgeoefend, waarbij het duidelijk wordt gemaakt, dat een aanval geen geïsoleerd conflict zou zijn.
Spreker is van oordeel, dat de jongste bespreking van veel betekenis is geweest en als een
persoonlijk succes van Minister Luns moet worden beschouwd.

Minister Samkalden verheugt zich over de ontwikkeling van het Australisch-
Nederlands contact inzake Nieuw-Guinea. Hij verzoekt een verslag van de bespreking aan de
leden van de Ministerraad te zenden. Spreker acht het voorts een gelukkige suggestie om te komen
tot de instelling van een adviescommissie, waarin ook vertegenwoordigers van Papoea's zullen zijn
opgenomen; hij neemt aan, dat dit punt nog in de Ministerraad komt.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos 408
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/16052


