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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 17 nov. 1961
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en op 20 nov. te 12 uur voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé,
Korthals, Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp, Visser (punten 1 - 6, 9 - 12 en 15a - 15h) en
Zijlstra (punten 2c gedeeltelijk, 2f, 7, 8, 14 en 15a, 15c - 15k), (afwezig zijn de Ministers Cals en
Luns).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punt 8), Bot (punt 2a),
Calmeyer (punten 12 en 15i), Gijzels (punt 14), Roolvink (punten 7 en 15a), Schmelzer (punten 7,
15a en 15g) en Scholten (punten 10, 12, 14 en 15j).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Buitenlands beleid
a. Nieuw-Guinea (Zie notulen RMR 10 november 1961, punt 2c.)
De Minister-President deelt mede, dat de behandeling van de ontwerpresolutie inzake Nieuw-Guinea
enige vertraging ondervindt, zodat op zijn vroegst aan het eind van de volgende week een
beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kan worden verwacht. Intussen
zullen dan de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer worden gehouden, waarbij Minister
Luns nog niet aanwezig zal kunnen zijn. Een en ander betekent, dat de Regering in de Eerste
Kamer weinig over deze zaak zal kunnen zeggen. De behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer, die oorspronkelijk op 6 december zou plaats hebben, is
naar januari verschoven. In de afgelopen dagen hebben twee leden van de Nieuw-Guinearaad van
zich laten horen. Het lid Bonay heeft een open brief gepubliceerd, waarin hij o.a. als een bezwaar
noemt, dat in de Nieuw-Guinearaad Nederlanders de boventoon zouden voeren. Er is voorts een
brief van het lid van de Nieuw-Guinearaad Achmed. Staatssecretaris Bot deelt mede, dat Bonay,
die tot de parlementaire delegatie behoorde, die een bezoek aan Nederland heeft gebracht, ook
naar Antwerpen is geweest, waar hij contact heeft gehad met functionarissen van de Indonesische
ambassade. Daartegen kon men weinig bezwaar maken, aangezien het niet bekend was, dat hij
naar Antwerpen zou gaan. Bij terugkeer is hem - onder uitdrukkelijke mededeling, dat hij geen
verantwoording behoefde af te leggen - gevraagd of hij wilde zeggen wat het doel was van deze
ontmoeting met Indonesiërs en wie hij in Antwerpen ontmoet had. Aangezien de Troonrede nog
moest worden uitgesproken en ook de rede van Minister Luns in de VN nog moest worden
afgerond, kon het van belang worden geacht te weten of de heer Bonay hier namens de delegatie
c.q. de Nieuw-Guinearaad was opgetreden of á titre personnel; zijn medeleden van de delegatie
waren over de ontmoeting met Indonesische functionarissen evenwel zeer ontsticht. De brief van
Achmed is in zoverre vervelend, dat de Gouverneur het zenden daarvan niet had voorzien; hij
heeft niet de contacten, dat hij van dergelijke gevoelens op de hoogte is. Omtrent de Papoeavlag
had de Gouverneur in Hollandia voorgesteld, dat deze elke dag gehesen zou worden en de
Nederlandse vlag alleen bij plechtigheden en bijzondere feestdagen. Spreker heeft hieromtrent
gezegd, dat een dergelijk vlagvertoon buiten Hollandia de indruk zou maken, dat Nederland al
afstand van het gebied heeft gedaan. De instructie is gegeven, dat steeds twee vlaggen gehesen
moeten worden. Het is nodig de Gouverneur een ruggesteun te geven, aangezien de voorstellen
en ontwikkelingen in de VN met betrekking tot Nieuw-Guinea tot een nerveuze stemming in
Hollandia kunnen leiden. De Raad stemt met het beleid inzake het hijsen van de vlaggen in.

Staatssecretaris Bot antwoordt op een vraag van de Minister-President, dat het
bezoek van een tweede delegatie uit Nieuw-Guinea aan Nederland werd aangekondigd. Daarop
heeft spreker - zonder hiertegen principiële bedenkingen te willen uiten - gezegd waarom het goed
zou zijn, als deze delegatie nu niet zou komen. Anderzijds heeft spreker de Gouverneur te kennen
gegeven, dat indien de Nieuw-Guinearaad zou insisteren, dan beter een beslissing op dit ogenblik
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over hun komst kon worden genomen. Immers een dergelijke beslissing als de Nederlandse
resolutie door de Algemene Vergadering van de VN wordt aanvaard, maakt de indruk alsof de
Nederlandse regering belangrijke figuren op Nieuw-Guinea wil instrueren, voordat de VN-missie
naar Nieuw-Guinea komt; als de resolutie niet zou worden aanvaard, zou de indruk van een
dergelijke beslissing evenmin gunstig zijn. Men zal nu tegen eind november arriveren.

De Minister-President deelt mede, dat de volgende zogenaamde
Bilderbergconferentie in New York wordt gehouden onder voorzitterschap van ZKH de Prins.
Aangezien Dr. Rijkens deze conferentie eveneens zou bijwonen, heeft spreker aan de secretaris
van de conferentie Drs. Van der Beugel laten weten, dat hij dit bezwaarlijk vond nu de conferentie
in New York is, waar tegelijkertijd de VN de Nieuw-Guineazaak behandelt. Dr. Rijkens heeft
daarop laten weten, dat hij bereid was niet naar deze Bilderbergconferentie te gaan, maar intussen
wel naar New York te moeten gaan, daar hij reeds met drie mensen afspraken had gemaakt.
Contacten met Indonesiërs zou hij daarbij vermijden. Het is spreker zojuist gebleken, dat Dr.
Rijkens bedankt heeft als penningmeester van de Bilderbergconferenties en de Fondation
Européenne en blijkens mededelingen aan het ANP "op verzoek van de Nederlandse regering".
Spreker heeft naar aanleiding hiervan een communiqué laten uitgeven, waarin dit laatste wordt
tegengesproken en de juiste toedracht wordt medegedeeld. De Raad stemt hiermede in.
- - -
e. Steun aan Nederlanders e.a. in Indonesië
Minister Klompé maakt de Raad deelgenoot van haar grote zorg, dat in Indonesië de geldelijke
steun aan de kleine groep Nederlanders e.a. niet meer uitbetaald kan worden. Zij stelt voor, dat zij
deze kwestie met Mr. N. Blom zal opnemen. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
- - -

15. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
k. Spijtoptanten
Minister Beerman verwacht bij de behandeling van zijn begroting opnieuw een aanval op het
regeringsbeleid inzake de toelating van spijtoptanten. Het is echter duidelijk, dat de richtlijnen
tegenwoordig veel soepeler worden toegepast dan eertijds. In het jaarverslag over 1959 en 1960 las
spreker, dat spijtoptanten van 50 jaar of ouder niet meer in Nederland aan de slag komen.
Minister Zijlstra is van mening, dat Minister Beerman rustig aan zijn beleid moet vasthouden. Het
is niet te verwachten, dat een motie terzake de meerderheid zal behalen. De Minister-President heeft
begrepen, dat sinds de instelling van de speciale commissie een ruimere interpretatie van de
richtlijnen plaats heeft en dat Minister Beerman daarvoor geen wijziging van de richtlijnen nodig
heeft. Hij meent, dat de Minister in de Kamer het beste kan formaliseren, wat hij in feite doet.
Minister Beerman acht dit ook het beste.


