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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 nov. 1962
*'s Morgens te 9 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Korthals,
Luns en Visser).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 2i, 12 en 13i),
Bot (punt 2g), Calmeyer (punten 2a, 10 en 13a), Gijzels (punten 2d en 5), Van Houten (punten 2
en 3), De Jong (punten 2a, 10 en 13a) en Scholten (punt 4).
Secretaris: J. Middelburg.
2. Buitenlands beleid
--g. Indonesië (Zie notulen MR 5 november 1962, punt 15.)
Staatssecretaris Van Houten heeft vernomen, dat wegens ziekte van Djuanda het EersteMinisterschap in Indonesië zou worden waargenomen door de Ministers Subandrio en Leimena
tezamen.
Minister Zijlstra stelt de vraag of van Nederlandse zijde niet te lang wordt
afgewacht hoe het gaat met het herstel van de diplomatieke betrekkingen. De Minister-President
wijst erop, dat in contacten van Nederlandse kant in New-York en Washington heel sterk is
betoogd, dat Nederland dit herstel zeer zal waarderen. Ook de VN-administrateur Abdoh heeft dit
herstel aanbevolen, wat onzerzijds is beaamd, mede in het belang van Nieuw-Guinea. De
weestand tegen het herstel komt duidelijk uit Djakarta, waarbij het hoofdargument is, dat men
geen herstel wil, voordat de Nederlanders uit Nieuw-Guinea zijn vertrokken. Met verwijzing naar
een artikel in de NRC en een bericht in de Volkskrant (dat van officiële zijde is tegengesproken),
acht spreker ook met het oog op contacten van het bedrijfsleven herstel van de diplomatieke
betrekkingen zeer wenselijk. Toch meent hij, dat van Nederlandse zijde geen verdere stappen
kunnen worden gedaan dan reeds genomen zijn.
Minister Cals heeft gezien, dat pas kort geleden is bekend gemaakt, dat de
Nederlandse regering iemand heeft benoemd ten behoeve van het leggen van de eerste contacten.
Hij dringt erop aan, dat het overduidelijk wordt gemaakt, dat Nederland tot herstel van de
diplomatieke betrekkingen bereid is. De Minister-President is het ermede eens, dat naar buiten
duidelijk moet blijken, dat de Nederlandse regering voorstander is van een herstel van de
diplomatieke betrekkingen.
--13. Ingekomen stukken en mededelingen
--o. Wijziging artikel 1 grondwet inzake Nieuw-Guinea
Minister Toxopeus deelt mede, dat de Raad van State in zijn advies over het voorstel tot schrapping
van Nieuw-Guinea uit artikel 1 van de grondwet heeft voorgesteld dit gehele artikel te schrappen.
Spreker wijst erop, dat veel argumenten ervoor en ertegen kunnen worden aangevoerd; hij stelt
voor, mede gezien de tijdnood, om geen wijziging in het voorstel te brengen. Hij zal dan ook nog
overleggen met de gevolmachtigde Ministers Lampe en Pos. De Raad verklaart zich met het
voorstel akkoord behoudends instemming van de Rijksministerraad.
---
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