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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 6 okt. 1961
*'s Morgens te 10 uur aanvangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals (bij
de punten 1 - 8 en 10a - 10e), Klompé, Korthals, Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp, Visser
en Zijlstra (afwezig is Minister Luns).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punten 1 - 3), Van Houten
(punten 1 - 3 en 10a -10c) en Scholten (punt 10e).

2. Buitenlands beleid
a. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 29 september 1961, punt 2a. #Zie ook notulen MR 13/10/61,
punt 2h.)
Staatssecretaris Van Houten deelt mede, dat een notitie is gemaakt, die een momentopname geeft
van de houding, die de verschillende landen innemen tegenover het plan, dat Minister Luns over
het bestuur in Nieuw-Guinea in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft
voorgesteld. Daaruit blijkt, dat de niet-communistische Europese landen het plan volledig
steunen, terwijl ook de Latijns-Amerikaanse landen met uitzondering van Cuba gunstig tegenover
het plan staan. De Afrikaanse en Aziatische landen vertonen een genuanceerd beeld. Alleen de
houding van de VS is nog onduidelijk. Het is de bedoeling, dat een ontwerp-resolutie maandag bij
de Algemene Vergadering wordt ingediend.

Staatssecretaris Bot deelt mede, dat op Nieuw-Guinea een nieuwe partij voor de
onafhankelijkeheid van de Papoea's is opgericht, die ernaar streeft in 1963 de republiek Nieuw-
Guinea uit te roepen. Spreker heeft voorts vernomen, dat de Nieuw-Guinearaad dezer dagen
bijeen zal komen ter bespreking van het voorstel van Minister Luns in de Verenigde Naties
alsmede om het advies uit te brengen dat de Nederlandse Regering heeft gevraagd.
- - -

10. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Verkoop van panden van Indonesië (#Zie ook notulen MR 13/10/61, punt 13k.)
Staatssecretaris Van Houten deelt mede, dat de panden van de Indonesische regering in Den Haag
en Wassenaar op 19 oktober geveild zullen worden. Minister Van Aartsen heeft vernomen, dat de
ambassades van de Philippijnen en van Ceylon bereid zijn te verhuizen, als de
Rijksgebouwendienst andere huizen beschikbaar zou stellen. Minister Cals merkt op, dat hij ook
belangstelling voor Backershaegen heeft, als daarin een instituut voor hogere
wetenschapsbeoefening kan worden gehuisvest. Minister Van Aartsen wijst erop, dat bij dit huis in
Wassenaar niets bijgebouwd zou mogen worden. Minister Cals merkt op, dat de huizen aan de
Prinsessegracht, waarvoor hij belangstelling heeft voor de huisvesting van onderdelen van zijn
departement, op de monumentenlijst staan.

De Raad verklaart zich akkoord met het bod, dat op deze huizen zal worden
gedaan.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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