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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 16 jan. 1956
*'s Morgens te 11 uur en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra
(afwezig is Minister Beyen).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. De Lebak-herdenking (Zie notulen MR d.d. 28 november 1955, punt 2b.)
Minister Cals deelt mede, dat met een van de initiatiefnemers (Prof. Stuiveling) een bespreking is
gevoerd, waarbij is opgemerkt, dat in 1960 een grote Multatuli-herdenking zal plaatsvinden.
Daarom bestaat er z.i. minder aanleiding tot een afzonderlijke Lebak-herdenking, die bovendien
het gevaar loopt een sterk politiek karakter te krijgen. In overweging is gegeven de uitnodiging
aan de Ministers in te trekken, maar de Belgische Minister van Onderwijs Collard heeft de
uitnodiging reeds aanvaard. Spreker meent, dat het in deze omstandigheden het beste lijkt als
alleen de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de uitnodiging aanneemt om in
het erecomité zitting te nemen. De Minister-President meent ook, dat dit de beste oplossing is.
Spreker zal antwoorden, dat de kwestie-Lebak kan worden gezien als de stoot tot het
schrijverschap van Multatuli en dat daarom de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen de uitnodiging zal aanvaarden. Minister Kernkamp zal eveneens bedanken.
- - -

Middagvergadering
- - -

3. Buitenlands beleid
- - -
f. De besprekingen met Indonesië in Genève (Zie notulen MR d.d. 13 januari 1956, punt 1a.)
Minister Luns deelt mede, dat volgens de laatste radioberichten de Indonesische Regering
besloten heeft haar delegatie terug te roepen uit Genève, teneinde nog nader over de situatie te
spreken. Minister Anak Agung wil de besprekingen in Genève liever niet onderbreken of
afbreken; er zullen echter enkele Indonesiërs naar Genève gaan om het regeringsstandpunt aan de
Indonesische delegatie duidelijk te maken. De Minister-President ziet als voornaamste reden, dat de
basis voor dit Indonesische Kabinet weg is.

Minister Luns vervolgt met de mededeling, dat het Nederlandse antwoord niet via
Stikker aan Anak Agung bekend is gemaakt. Ons standpunt is volkomen geheim gehouden; de
diplomatieke posten zullen ook pas later ingelicht worden. Anak Agung had gehoopt Engeland
tot bemiddeling of een stap te bewegen. De Engelse Ambassadeur is met een persoonlijke
boodschap van de Engelse Minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, bij spreker geweest,
waarbij deze liet weten wat Anak Agung had gezegd. Indonesië zou Nieuw-Guinea gedurende
tenminste vijf jaar niet meer noemen en ook niet in de VN brengen, indien overeenstemming
over de voorgestelde conclusie van de bespreking in Genève werd bereikt. Spreker heeft
geantwoord, dat de Indonesische delegatie in Genève een dergelijke toezegging niet heeft gedaan
en dat zoiets ook volkomen irrelevant is, aangezien dit Kabinet binnen twee maanden weg zal
zijn. Bovendien kan men verwachten, dat de Indonesiërs gezien de gewijzigde samenstelling van
de VN dit punt weer in de VN aan de orde zullen stellen. In Washington heeft Van Roijen de
stap gedaan, welke spreker de vorige week heeft aangekondigd over onze teleurstelling, dat
Amerika niet bereid is geweest een stap te doen bij de Indonesische Regering inzake de
Nederlandse arrestanten. De Indonesische Regering heeft de advocaat Mr. Van Empel nog niet
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toegelaten. Spreker deelt vervolgens het een en ander mede over het contact met
vertegenwoordigers van de Nederlandse ondernemingen in Indonesië.

Minister Witte stelt de vraag hoe de Nederlandse delegatie dacht de richtlijnen van
het Kabinet te volgen. Minister Beel constateert, dat dit thans niet meer aan de orde komt. De
Minister-President acht de positie van de Nederlandse delegatie gemakkelijker, aangezien de
Indonesiërs indien zij zouden terugkomen om de besprekingen voort te zetten ook wijzigingen
van de teksten zullen voorstellen.

Minister Zijlstra beveelt aan, dat men als een nieuwe conferentie zou worden
gehouden niet de besproken stukken als uitgangspunt neemt, maar het protocol van 1954, dat
nog bij de parlementen ligt. De Raad stemt hiermede in.

Minister Luns heeft nader vernomen, dat de Indonesische zaakgelastigde Kwee om vijf uur op
Buitenlandse Zaken komt met de vraag te mogen vernemen wat het standpunt van de
Nederlandse Regering ten aanzien van de in Genève besproken vraagstukken is. Spreker zou
hierop willen laten antwoorden, dat Nederland bereid is de onderhandelingen voort te zetten.
Indien de Indonesische delegatie zou terugkomen, zal dit niet voor donderdag over een week zijn.

Minister Zijlstra acht het ook niet in het Nederlandse belang om een indruk te
geven van de aard van de wijzigingen, die onzerzijds zullen worden voorgesteld, maar wel, dat de
Nederlandse delegatie met wijzigingen komt. Minister Donker stelt met het oog hierop voor aan
de verklaring van Minister Luns het volgende toe te voegen: de onderhandelingen, 'die immers
nog niet tot een definitief resultaat hebben geleid'. Minister Beel zou eraan willen toevoegen: 'en
de Nederlandse delegatie zal dan het Nederlandse standpunt mededelen'.

Minister Van Thiel meent, dat men met deze toevoeging moet oppassen, aangezien
bij de schorsing van de besprekingen in Genève van Indonesische zijde werd gesteld, dat de ter
tafel liggende teksten als te nemen of te laten moesten worden gezien. Minister Luns antwoordt,
dat men met zekerheid kan aannemen, dat de Indonesische delegatie als zij terugkomt, ook
wijzigingen zal voorstellen.

Minister Luns deelt nader mede, dat hij met Blom heeft besproken, dat deze aan Kwee zal zeggen,
dat tussen de delegaties besprekingen plaats vinden en dat hij niet gemachtigd is om aan Kwee
het Nederlandse standpunt mee te delen; als de Indonesische Regering echter op diplomatiek
niveau de besprekingen zou willen voeren, zal het uiteraard mogelijk zijn het een en ander over
het Nederlandse standpunt te zeggen.
- - -
i. De Nederlandse delegatie naar de ECOSOC
Minister Luns herinnert eraan, dat vorig jaar voor de vergadering van de Economische en Sociale
Commissie van de VN Mr. Stikker als leider van de delegatie is benoemd. Aangezien dit jaar
minder bijeenkomsten zullen plaatsvinden, waardoor Stikker minder dan twee maanden van zijn
post weg zal zijn, stelt spreker voor ermede akkoord te gaan, dat hij weer als voorzitter van de
Nederlandse delegatie zal optreden. Minister Suurhoff zal gaarne overleg plegen over de verdere
samenstelling van de Nederlandse delegatie. Minister Luns zal zich hierover met Minister
Suurhoff verstaan. De Raad verklaart zich akkoord met de herbenoeming van Mr. Stikker.
- - -


