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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 6 juni 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

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

Voorst zijn aanwezig Staatssecretaris Van der Beugel (bij de punten 2 en 3) en de
Staatssecretarissen Veldkamp en Schmelzer (bij punt 12).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
c. De verdediging van Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 16-5-1958, de punten 3d en 3e. #Zie ook
notulen MR 13/6/58, punt 2h.)
Minister Staf herinnert eraan, dat over de verdediging van Nieuw-Guinea in de AVR gesproken
zou worden. Intussen hebben de Ministers Luns, Helders en hijzelf erover gesproken, maar een
combinatie van enkele Kamercommissies, in totaal 50 leden omvattend, zou deze kwestie over 14
dagen willen bespreken. Spreker zou dan willen mededelen, wat de Regering van plan is. De
Minister-President stelt de vraag of de Regering het verantwoord kan achten aan 50 Kamerleden te
vertellen, wat zij ten aanzien van de verdediging van Nieuw-Guinea van plan is; dit staat dan na
enkele dagen in de krant. Spreker meent, dat tevoren medegedeeld zou moeten worden, dat de
Regering dit eenvoudig niet in details in deze vergadering kan uiteenzetten. Spreker stelt als
praktische vraag of op den duur de Doorman bij de verdediging van Nieuw-Guinea kan worden
ingeschakeld. Minister Staf antwoordt, dat dit schip niet te gebruiken is als er kans op is, dat het
met straaljagers wordt aangevallen; het is bestemd voor de bestrijding van het duikbootwapen.
Minister Vondeling is verwonderd over het antwoord van Minister Staf, aangezien bij discussies
over de betekenis van het vliegkampschip steeds het belangrijkste argument was, dat dit schip in
Nieuw-Guinea voor de verdediging gebruikt zou kunnen worden. Nadat het gedurende enkele
jaren verbouwd is, blijkt dit niet het geval te zijn. Minister Staf antwoordt, dat de situatie veranderd
is door de aankomst van de MIG-vliegtuigen in Indonesië.

Minister Suurhoff acht het moeilijk dat, terwijl was afgesproken dat de kwestie van
de verdediging van Nieuw-Guinea eerst in een vergadering van de AVR zou worden besproken,
Minister Staf thans reeds een beslissing van de Ministerraad vraagt. Minister Hofstra meent, dat
niet tot wijziging van de sterkte in Nieuw-Guinea (met haar weerslag in Nederland) moet worden
overgegaan, zonder voorafgaande beslissing in de Ministerraad.

De Minister-President is van oordeel, dat de Ministerraad niet thans reeds kan
beslissen, maar dat men eerst een voorstel met de financiële en andere consequenties voor zich
moet hebben. Minister Staf stelt voor, dat eerst de Ministers die van de AVR deel uit maken
(zonder de deskundigen) over deze kwestie spreken. Hij hoopt aan het einde van de volgende
week een stuk hiervoor te kunnen rondzenden. Minister Samkalden had gaarne, dat de
Ministerraad er ook nog van hoorde. De Minister-President concludeert, dat de nota van Minister
Staf eerst in kleine kring en eventueel nog in de Ministerraad zal worden behandeld, maar dat geen
mededelingen in details aan de Kamercommissies zullen worden verstrekt.

d. De activiteit van Oltmans
De Minister-President deelt mede, dat de journalist Oltmans hem te spreken had gevraagd, wat
spreker op advies van Minister Luns niet heeft gedaan. Hij heeft hem geantwoord, dat hij het
wegens diens agitatie tegen Nederland in het buitenland bezwaarlijk achtte hem te ontvangen,
maar dat hij zich tot Mr. Josephus Jitta van zijn Kabinet kon wenden. Uit het gesprek met deze
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bleek, dat het zijn bedoeling was zich schoon te wassen van de beschuldiging, dat hij zich met
landsverraderlijke activiteiten had beziggehouden, maar hij heeft opnieuw een indruk van
onbetrouwbaarheid achtergelaten. Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat in Washington
geïnformeerd is of het bekend is, dat Oltmans een lezingenreeks bij de Amerikaanse universiteiten
zou gaan houden.
- - -


