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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 16 mei 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen, Trêveszaal.

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

Tevens zijn aanwezig (bij de punten 1 t/m 3) Staatssecretaris Van der Beugel en
(bij de punten 12 en 13) Staatssecretaris Schmelzer.

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

3. Buitenlands beleid
- - -
d. Verklaringen van Dulles over Indonesische aanval op Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 9 mei 1958.)
Minister Luns herinnert aan de uiteenzetting van Dulles op de NAVO-conferentie in Kopenhagen
over de ontwikkeling in Indonesië. Toen nu Dulles de Amerikaanse Ambassadeur in Djakarta had
laten zeggen, dat hij niet over de mogelijkheden van een militaire aanval van Indonesië op
Nederlands Nieuw-Guinea had gesproken, heeft spreker de Amerikaanse zaakgelastigde laten
komen en hem gezegd, dat hij uiteraard niets over de geheime besprekingen in Kopenhagen zou
kunnen zeggen, maar wel over wat Dulles zelf aan spreker in Washington had gezegd. Op
sprekers verzoek heeft onze Ambassadeur Van Roijen ook deze verklaring van Dulles met het
State Department opgenomen. Na een gesprek van Van Roijen met Dulles heeft laatstgenoemde
een verklaring aan de pers laten geven, waarin staat, dat de Amerikaanse Regering geen aanval van
Indonesië op Nederlands Nieuw-Guinea verwacht.

e. Uitwerking van samenwerking met Australië inzake Nieuw-Guinea
Minister Luns heeft de Australische Ambassadeur ingelicht over het vorige punt; daarbij heeft hij
van de gelegenheid gebruik gemaakt om te wijzen op de uitblijven van een verdere uitwerking van
de samenwerking inzake Nieuw-Guinea, waartoe vorig jaar was besloten. De Australische
Ambassadeur achtte technische afspraken wel mogelijk, maar Australië had de gewoonte geen
politieke afspraken tevoren te maken; dit was ook niet met Engeland gedaan, terwijl Australië toch
in beide wereldoorlogen aan Engelse zijde had meegestreden. Een bezoek van spreker aan
Australië achtte de Ambassadeur op het ogenblik niet opportuun, maar sprekers gedachte om in
begin 1959 naar de bijeenkomst van de ECAFE in Australië te gaan, juichte hij wel toe.
Vervolgens is nog gesproken over de Nederlandse strijdkrachten op Nieuw-Guinea. Spreker voegt
hieraan toe, dat naar zijn indruk het niet zo'n vaart zal lopen met een militaire aanval van
Indonesië op Nieuw-Guinea. Dit zou alleen acuut kunnen worden, als Rusland hierin belang
stelde, maar dat lijkt hem niet het geval te zijn, want Nieuw-Guinea is op zichzelf van weinig
belang, terwijl het ligt binnen het maritieme machtsbereik van het Westen.

Minister Staf verwacht, dat bij de behandeling van defensiebegrotingen in de Eerste
Kamer ook over de verdediging van Nieuw-Guinea en de samenwerking met Australië zal worden
gesproken. Vorig jaar is overeengekomen, dat men naar meer technische samenwerking in beide
delen van Nieuw-Guinea zou streven. De Chefs van Staven in Australië stonden vrij afkerig hier
tegenover, maar de Voorzitter niet. Er is ook over gesproken, dat de Australische luchtmacht Biak
als tussenstation voor vluchten op Malakka zou gebruiken. Dit is reeds een jaar geleden
besproken, maar er is weinig gebeurd. Spreker meent, dat het wel wenselijk is binnenkort een
vergadering van de AVR te houden om de technische kant van deze zaken te bespreken.

Minister Helders deelt mede, dat hij juist een brief over deze aangelegenheid aan de
Minister voor Defensie heeft opgesteld.

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos 407
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/15945



De Voorzitter stelt voor de technische kanten, waarover Minister Staf sprak, in de
AVR te behandelen. De Raad besluit aldus. Daarna zal het onderwerp opnieuw in de Ministerraad
kunnen komen.
- - -

7. Indonesische maatregelen tegen het Nederlandse bedrijfsleven (Nota van de Minister van Buitenlandse
Zaken a.i. d.d. 22 april 1958, nr. 58740, met bijlagen; zie notulen MR 25 april 1958, punt 3e. #Zie
ook notulen MR 30/5/58, punt 2a.)
Minister Klompé herinnert eraan, dat de vorige keer is besproken, dat een passage op blz. 2 in de
brief aan de samenwerkende organisaties (bijlage V) zou worden vervangen. De Voorzitter merkt
op, dat in het antwoord niet wordt gezegd, dat de leiders van de betrokken bedrijven in vorige
jaren te weinig gelet hebben op de Indonesianisatie en/of internationalisatie van de bedrijfsleiding.
Minister Zijlstra meent, dat dit niet in deze brief opgenomen moet worden, maat dat het wel
mondeling gezegd zou kunnen worden.

Minister Samkalden stelt voor de besproken passage op blz. 2 te schrappen en niet
door een andere te vervangen. De Raad besluit aldus; vervolgens worden op de blz. 3, 4 en 5 nog
enkele redactiewijzigingen aangebracht.

Minister Zijlstra acht het nog wel de moeite waard om de wensen inzake fiscale
tegemoetkomingen, die in de samenvatting op de laatste bladzijde van bijlage III zijn vermeld
(datum van fiscaal inwonerschap en vrijstelling van belastingheffing voor nakomende uitkeringen),
nog in bespreking te brengen. Minister Struycken zal als Minister van Financiën a.i. dit onder de
aandacht van Financiën brengen.
- - -


