
b 

,,*i no. 269 
,,i/ j i 

Y 
t?.SoI.,6).P,ñ&. tegen legering 

van troepen op olieterrein Sorong, 

7- X : D O  E / *  1 

Dl3 

11 augustus 1960 

&,-: DO 
Dl3 

11 augustus 1960 
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Hedenmiddag verzocht 8 mij een bespreking bij te wonen 

opeus met 8taatisecretaris calrneijer over de moeilijkheden, 
emonden bij het verkrijgen van gebouwen voor de legering 

.PiP.M. in Sorong, voor welke bespreking een vertegenwoor 
er van d i t  W.nisterie was uitgenodigd; ook de Secretaris- 

p het Ministerie van Binnenlandse Zaken varr Unister 

nieuw uit te zienden troepen op het emplacement v m  de 

raal van Binnenlanase Zaken nam aan dit overleg deel. 

goals U mij hedenmorgen mededeelde, waren in N.N.G. reeds 
geruime tijd besprekingen aan de gang tussen het Gouvernement 
en de oliemaatschappij over de overname vsn gebouwen en in- 
stallaties, die na het 8.8. vertrek van de oliemaatachappij 
zouden worden achtergelaten en door het Gouvernement zouden 
kunnen worden gebruikt, 

Irmiddels was in het kader van de maatregelen ter ver- 
sterking van Be defensie van N.H.G. besloten om in 8orong 
2 oompagnih soldaten te legeren, in * o f a a l  450 mai3; de5e 
troepen norden daar over maan8 vernacht. Om deze militairen 
onder te brengen BOP men nuttig gebruik kannen xuaken van enige 
barahken die op het olieterrein aidn gelegen en het sou mer 

ogelijk geweest aijn deae bara.iskim te betrekken bij het 
ex gebouwen can instellingen, dica het Qouvernement van de 
.P.M. zou overmeuneqindien nien de zaak aldue, &oor oiviele 
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instanties ha8 laten regelen zouden er ook naar het oordeel 
van Unister Toxopeus geen moeilijkheden zijn gerezen. 

De K.L,had echter kwartiermeesters gezonden om. de legering 
van de troepen in Sorong v o o r  te bereiden. De pogingen van deze 
militairen om met de terreinchef van de oliemaatschapgij tot 
een regeling te komen voor de legering van troepen atuitte op 
grote weerstand van de oliemaatschappij; toen get;racht werd 
de barakken v o o r  dit doel over te néamen werd dit door de 
Iu.f.l.P.ñU. geweigerd en ook bleek men niet bereiä deze gebouwen 
teamen met de andere installaties enz. aan het Gouvernement 
te verkopen, nu bekend was geworden dat zij zouden dienen am 
äaarin Msderlandse troepen onder te brengen. W.niPrter !bXOpeUS 
had vernolpen, dat de weigering van verkoop van de barakken 
onder denee omstandigheden ook door het Stat gartpoarnt en het 
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n Offioe eou ei jn gesanctioneerd.*-' .P.P.N. ie een 
de maa%scPiappij, waarin de Koninklijke Shel l  voor 4M 
reaseerd ia en de Amerikanen voor 6@)0 

Zoalsi door de B.P.M. aan U en later ook aan Minirster 
6 Toxopeus is uiteengezet, zijn de oliemaateohappijtm b~ voor 

langen in Indoneélil, waar Bukarno reeds in zijn rede 
augustus van het vorig jaar' meldintg; maakte van mogelijke 

I: ( 8  natiogaiaatie van gemengde bedrijven en thans geruchten Be 
ronde doen over een binnenkort te verwachten nationalisatie 

is er een tegenstroming, die SMkarno in het belang Van de 
* Y  van Shell( en rnogeli jk andere oliebedrijven) Zoals bekend 
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Indonesische economie v m  dergelijke maatregelen zou willen 
weerhouden en de oliemaatschappijen willeti nu alles ver- 
mijden, wat de linkee groepen in Indonesië, die krachWg 
op nationalisatie blijven aandringen, in de kaart zou 
sgelen. Algemeen bestaat de verwachting dat Ir Sukarno op 
17 augustus a.s. in zijn rede iwtï doen blijken of tot 
maatregelen tegen de oliemaatschappi jen zal worden over- 
gegaan of niet. 

. 

dtaatseecrefari~ Oaheijer acht de barakken absoluut 
nodig voor 'een behoorlijke legering van de troepen, W. o. 
veel militiepliohtigen, ook om kritiek in het parlement 
te mmnijden, dat de soldaten onvoldoende zouden worden 
verzorgd; om de b,arakken goed in opde te maken voor de 
legering vrln militairen, %OU uit erli jk medio augustucs 
net een vertimering moeten worden begonnen. 

Ninister Toxogeura wilde alle medewerking geven om een 
behoorlijke onderbrenging van de soldaten te verzekeren, 
doch wee8 op de Neäerlandse belangen, die bij de B.P.M. 
zijn betrokken en wilde dus iEoveel mogelijk rekeniqg 
houden met redelijke verlarigens van de EJ. N. G.P. R. , waarvan 
de B.P.M. tegenover (?le Hederlandse regering als woordvoerder 
optrad. 

'Poen de oliemaatscl$apgij geweigerd had de barakkan te 
verkopen heeft ~n alch beraden hoe hierover op aäere wijze 
de beamhlkkirag zou kunnen worden verkregen en daarbij rees 
de gedachte over vordering; de B.P.I.-directie voerde echter 
am, dat d e m  maatregel door de Lndonesilrs &OU kwmsn worden 
voorgeateld als een soort v v  nation~lieatiemaatregel van 
&@zelfde aard, als Bie, weUre de oliemaatschappijen van 
SnBonesische zijde juist willen voorkomen en als onrecht- 

1 matig bestrijden. 
Miniarter Toxopeus heeît daarom naar een andere oplorssing 

gezooht, m.1, de verplichting van de N.N.8.P.M. tot i 

verbonden zou zijn, da-b men dan een beroep zou moeten 
8osrrn op het beiataan van bijl;ondire omstandigheden, z o a l s  
OorlOg, oorlogsgevaar e. d. , hetgeen in strijd zou aijn met 
O ~ E J  t.a.v. IndonesiFf gevoerde beleid, doch de Xinirster ver- 
klaarâe 
van 1946 no. 24 in Artikel 4 de mogelijkheid van eenvoudige 
inkwartiering aonâer voeding en onderhoud van troepen ook 
in nomale vrede8omstandigheden toestaa't. 

tiering op dege basis %onder meer op te dragen wilde Uniater 
T Q X O ~ ~ U B  hier echter niet toe overgaan zonder overleg met 
de B.P,M., om aoveel mogelijk inet de belangen van de olie- 
maatischappij rekening te houden en tevena,r;o mogelijk,äe 
medewerking van de N.N. G.P.M. te verkrijgen, hetgeen 0.m. 
van betekenis kan eijn voor wat betreft het gebruik van 

Ik heb de linister gevraagd of hieraan niet -BF= 

âat het betrokken Staatsblad (van Hederlanäs Indië) 

Hoewel het Oouvernement het recht %OU hebben de inkwar- 
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i n s t a l l a t i e s  t e r  voorziening in e lec t r i c i t e i t ,  water enz. 
De adinister heeft derhalve de B,P,Btl. gevraagd hoe de M.N.G. 
.M. tegenover inkarartiering zou ataan ea-âe toeoegging ver- 

gen, d a t  de heer Brouwer, na overleg met de Bri.tsie en 
rikeranse d i r e ~ t i ~ l a d e n , u i t e r i  jk morgsnmid8ag een reactie 
geven, sods% àaarmeda, rekenh4g kan worden gehouden b i j  

e t  nernen v a  de uiteindelijke besrliasing, waarvoor ldiniislter 
oxopeua in de Mini@ttrrelad van 12 dezer dan een voorstel zal 

äoen. 

i Ik s t e l  derhdve voor d i t  memorandum t i j d i g  am T t e  
doen toekomen, tiie de Ministerraad 5 a l  bijwonen, m e t  het 
advies het vooraitel van Sisisater IPoxopeua t e  steunen voor 
w a t  betreft  de Pnkwartiering, ook indien de M,H.G.P.H. opnieuw 
bezwaren zou aaken sonder een aeoeptabel tegenvoorstel te 
doen voor wat betreft  het onderbrengen van de 2 compagni88n. 

gekomen kunnen wmden, dat de voorbereidende maatregelen 
terzake en elke publicatie, worden uitg s&e d t o t  17 augwtus 
ia  verband mcet de mogelijke bekendmak &&or Preeiiaent 
Sukarno van de maatregelen, die eventueel tegen de oliemaat- 
schappijen i n  Indoneerig z;uìïen worâsn genomen. 

ZO noâia sou de oliemaatschapgij nog i n  mverre tegemoet 
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