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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 8 juli 1960
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Klompé, Korthals, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus, Visser en Zijlstra (afwezig is
Minister Luns).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punt 3), Van Houten,
Roolvink (punten 3, 10, 27g en h), Schmelzer (punten 3 en 6) en Veldkamp.

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

4. Buitenlands beleid
- - -
c. De confiscaties in Indonesië (Zie notulen MR 4-12-1959, punt 2i.)
Minister Beerman stelt de vraag of van Indonesië antwoord is ontvangen op het Nederlandse
voorstel de kwestie van de confiscaties van Nederlandse eigendommen voor het Internationale
Hof te brengen. Staatssecretaris Van Houten zal nagaan of hieromtrent reeds een rappel is
gezonden.
- - -

27. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Aankoop patrouillevliegtuigen voor Nieuw-Guinea
Minister De Pous heeft vernomen, dat de patrouillevliegtuigen op Nieuw-Guinea, die niet meer de
lucht in mogen (Martin Mariners), vervangen zullen worden, waarvoor Defensie Neptunes in
Amerika wil kopen en waartoe men vandaag een letter of intent zou willen tekenen. Intussen
zouden voor dit doel ook Friendships van Fokker aangeschaft kunnen worden. Weliswaar is de
actieradius van deze toestellen 2.000 mijl tegenover 2.300 van de Neptunes, maar deze laatste
vliegtuigen kunnen allen van het vliegveld op Biak opereren, terwijl de Friendships aan een veel
kortere landingsbaan voldoende hebben.

Minister Zijlstra heeft het verzoek van Defensie tot kredietopening voor deze
aankoop gekregen zonder dat een suppletore begroting hiervoor is goedgekeurd. De betrokken
bewindsman zal dan te zijner tijd aan de Kamer duidelijk moeten maken, waarom deze haast
nodig was. Voorts deelt spreker het standpunt van Minister De Pous, vooral nu met de aankoop
van 15 vliegtuigen een bedrag van f. 88 mln. is gemoeid. In Engeland zou men steeds de voorkeur
aan aanschaffing van een Brits vliegtuig geven. Er komt nog als politiek punt bij, dat de Verenigde
Staten in een bepaalde situatie de levering zouden kunnen blokkeren, wat bij de levering door
Fokker niet het geval is.

Minister Visser wijst er in zijn antwoord op, dat hij voortdurend bezig is na te gaan
of aanschaffingen in Nederland mogelijk zijn, aangezien Defensie op een groot bedrag van het
Nederlandse nationale inkomen beslag legt. Voor de verdediging van Nieuw-Guinea dacht men
op defensie nog vier jaar met de Martin Mariners te kunnen doorgaan, maar na de vele
ongelukken heeft men deze op de grond moeten houden. Het benodigde toestel moet niet alleen
voor het verkennen, maar ook voor verdediging dienen. Fokker kan een en ander wel in de
Friendship inbouwen, maar dan wordt het eigenlijk een nieuw toestel, dat nog eerst beproefd
moet worden. De nieuwe vliegtuigen moeten er echter op korte termijn zijn.

De Minister-President concludeert, dat de Martin Mariners op korte termijn
vervangen moet worden, waardoor de bestelling niet bij Fokker geplaatst kan worden.

Kenmerk: Ministerraad.
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Minister De Pous is bereid zich nu hierbij neer te leggen; spreker heeft met Minister
Visser afgesproken, dat Economische Zaken tijdig van aanschaffingsplannen van Defensie op de
hoogte zal worden gesteld.
- - -


