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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 24 nov. 1961
*'s Morgens te 10.30 uur aangevangen en 's middags voorgezet, Trêveszaal.

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

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot (punt 2a), Van Houten (punt 2),
Roolvink (punten 8, 12 en 17b), Schmelzer (punten 5 en 8) en Scholten (punt 6).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Buitenlands beleid
a. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 17/20 november 1961, punt 2a.)
De Minister-President deelt mede, dat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over
het punt Nieuw-Guinea verschillende ontwerpresoluties zijn aangekondigd. De indruk bestaat, dat
geen hiervan een kans maakt (ook de Nederlandse niet) met uitzondering van die van de
Brazzavillelanden, indien Nederland hiertegen geen bezwaar maakt. In deze resolutie wordt
voorgesteld, dat onder leiding van de Verenigde Naties een gesprek tussen Indonesië en
Nederland zal plaats vinden op de grondslag van het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's en dat
als dit gesprek niet vóór 1 maart 1962 tot resultaat leidt een VN-missie erheen zal gaan om een
aantal hoofdpunten na te gaan, zoals het houden van een referendum. Blijkens de berichten acht
Minister Luns deze resolutie voor Nederland wel aanvaardbaar. In overleg met de
Staatssecretarissen Bot en Van Houten zijn nog enkele wijzigingen genoemd, die de delegatie zou
kunnen suggereren (o.a. inzake het erbij betrekken van de Nieuw-Guinearaad), maar de
Brazzavillelanden hebben zich tegen elke wijzigingen in het concept verzet.

Staatssecretaris Van Houten heeft de vorige dag de ambassadeur van India
ontvangen, waarbij spreker heeft gezegd, dat de Nederlandse regering bijzonder teleurgesteld is,
niet alleen doordat de VN-delegatie van India zich tegen de resolutie heeft verklaard, maar ook
omdat zij alles heeft gedaan om Nederland een stok tussen de benen te steken en in haar
interventie een geheel vertrokken beeld heeft gegeven.

Staatssecretaris Bot deelt omtrent de situatie op Nieuw-Guinea mede, dat men daar
de indruk heeft, dat de Nederlandse regering door de knieën zal gaan, vooral na wat bekend is
geworden over de activiteiten van de groep-Rijkens, Prof. Duynstee e.a. De Papoea's koesteren de
wens het lot in eigen handen te nemen, als het met de zaak mis zou gaan. Op 29 november a.s. zal
de tweede groep uit de Nieuw-Guinearaad naar Nederland komen. Spreker deelt vervolgens nog
een en ander mede over de moord op de bestuursambtenaar Hilkemeyer, alsmede over de
nasporingen naar de zoon van Rockefeller.

Minister Toxopeus meent, dat de Raad de resolutie van de Brazzavillegroep kan
aanvaarden, mits deze niet in ongunstige zin geamendeerd wordt.

Minister De Pous stelt de vraag of het de bedoeling is, dat ook Indonesië in de
commissie wordt opgenomen, die in de resolutie wordt genoemd. De Minister-President antwoordt,
dat noch Nederland noch Indonesië in de commissie zitting zullen hebben.

De Raad komt na enige verdere discussie tot de conclusie, dat aan Minister Luns
een telegram zal worden gezonden, waarin wordt medegedeeld, dat de Ministerraad de
ontwerpresolutie van de Brazzavillegroep heeft besproken en dat in zijn aandacht wordt
aanbevolen te trachten in deze resolutie ook de Nieuw-Guinearaad te betrekken.
- - -
e. Betaling van onderstand in Indonesië (Zie notulen MR 17 november 1961, punt 2e.)

Kenmerk: Ministerraad.
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Staatssecretaris Van Houten heeft bericht ontvangen, dat er een regeling tot stand is gekomen met
het Internationale Rode Kruis, waardoor met onderstandbetalingen in Indonesië kan worden
begonnen.
- - -


