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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 9 mei 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Helders, Hofstra, Klompé,
Luns, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Vondeling, Witte en Zijlstra (afwezig is Minister
Cals).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

3. Buitenlands beleid
- - -

3.b. De NAVO-conferentie in Kopenhage
- - -
[Minister Luns] Tenslotte heeft de Amerikaanse minister onaangekondigd de kwestie Indonesië
aangesneden en daarbij gewezen op het gevaar, dat Indonesië zou afzakken naar het communisme
met het risico, dat de verbindingen zouden worden verbroken. Van Amerikaanse zijde zou
Indonesië duidelijk worden gemaakt, dat een aanval op Nieuw-Guinea niet zou worden geduld.
Spreker heeft in aansluiting op deze verrassende mededeling ook zijn ernstige bezorgdheid over
de situatie in Indonesië uitgesproken. Hij heeft vervolgens geconstateerd, dat de Indonesiërs de
Nederlandse eigendommen in Indonesië zich hebben toegeëigend en dat vrijwel alle Nederlanders
over enkele maanden uit dit gebied zullen zijn vertrokken. Het ziet ernaar uit, dat Sukarno geen
oppositie meer behoeft te vrezen, als hij nalaat de communistische doeleinden te weerstreven.
Spreker heeft voorts gegevens verstrekt inzake de Indonesische aankopen van Russisch militair
materieel. Hij heeft de bevriende landen bedankt voor hun houding ten aanzien van de
wapenleveranties. Intussen zal de nieuwe situatie wellicht tot versterking van het militaire apparaat
op Nieuw-Guinea moeten leiden ten nadele van onze defensie-inspanning in Europa. Hij heeft
eraan toegevoegd, dat Nederland bij een aanval op Nieuw-Guinea niet geïsoleerd zal zijn.

De Minister-President zou het ook van veel belang achten als de Amerikaanse
regering duidelijk aan Indonesië liet weten, dat zij een aanval op Nederlands Nieuw-Guinea niet
zal laten doorgaan.
- - -

3.f. Indonesische verstekelingen op repatriantenschepen
Minister Samkalden heeft 's morgens in de krant gelezen, dat de twee Indonesische verstekelingen,
die niet tot ons land zijn toegelaten, in Genua zouden debarkeren. Spreker zou ondershands aan
enkele regeringen (België, Frankrijk) willen laten weten, dat de betrokkenen niet worden
toegelaten. Minister Klompé stelt voor, dat contact wordt opgenomen met de betrokken
ambtenaren van Maatschappelijk Werk.

Kenmerk: Ministerraad.
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