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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 8 aug. 1958
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Trêveszaal.

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

Voorts is bij punt 16 aanwezig Staatssecretaris Schmelzer.
Secretaris: J. Middelburg.

- - -

3. Buitenlands beleid
- - -
c. Vraaggesprek over Nieuw-Guinea
De Raad is van mening, dat niet van regeringswege aan een vraaggesprek over de defensie van
Nieuw-Guinea moet worden deelgenomen.
- - -
f. De verhouding tot Indonesië en Nieuw-Guinea (#Zie ook notulen MR 14/8/58, punt 3c.)
Minister Luns heeft de Amerikaanse Ambassadeur op bezoek gehad, die hem mededeelde, dat de
Amerikaanse Regering had besloten wapens aan Indonesië te verstrekken (o.a. vrachtauto's, jeeps
en kleine wapens), terwijl voor opleiding van Indonesië legerofficieren op Amerikaanse militaire
scholen plaatsen beschikbaar zullen worden gesteld en een lening van de Exim-Bank zal worden
verstrekt voor enkele burgervliegtuigen en voor de bouw van een kunstmestfabriek in Zuid-
Sumatra. De bedoeling van een en ander zou zijn de anti-communistische elementen te
versterken. Op dezelfde dag zou Generaal Nasution worden ingelicht. Voorts zou Amerika de
Raad van de NAVO op de hoogte stellen. Het is niet de bedoeling publiciteit aan deze
maatregelen te geven. Inzake de kwestie van de schadevergoeding aan Nederland wordt gezegd,
dat een weigering van Amerika om aan enkele behoeften van Indonesië tegemoet te komen dat
land alleen maar meer en meer afhankelijk van het Sowjetblok zou maken. Omtrent het verband
van deze wapenleveringen met Nieuw-Guinea stelt de Amerikaanse Regering voorts, dat Dulles
aan de Nederlandse Ambassadeur Van Roijen op 27 mei heeft verklaard, dat de Nederlandse
Regering zich geen zorgen behoeft te maken, noch nu noch in de toekomst, over de houding van
Amerika tegenover Indonesische militaire aanvallen op Nederlands-Nieuw-Guinea. De
Indonesische leiders zijn hiervan op de hoogte gesteld. Vóór de levering van de wapens zal
Amerika dit nogmaals aan de Indonesiërs duidelijk maken. Spreker heeft tegenover de
Ambassadeur zijn teleurstelling uitgesproken over het feit, dat ondanks de stellige verzekeringen,
de Amerikaanse Regering niet tevoren met de Nederlandse overleg heeft gepleegd. Voorts heeft
hij de Ambassadeur erop gewezen, dat in de Raad van de NATO op initiatief van Amerika op 27
maart een onderlinge afspraak is gemaakt over het niet leveren van wapens aan Indonesië. Spreker
heeft vervolgens gevraagd hoe Amerika de conditie voor het verstrekken van wapens heeft
geformuleerd, dat Indonesië tegen Nederland geen geweld zal gebruiken. De Ambassadeur zegde
toe hiernaar te vragen, maar merkte op, dat Amerika nu sterker gebonden was om op te treden.
indien Indonesië zich tot een militair avontuur tegen Nieuw-Guinea zou laten verleiden. Spreker
heeft voorts verzocht zijn ernstige teleurstelling over te brengen over de weigering om de conditie
van schadeloosstelling te stellen. Spreker heeft vervolgens een gesprek gehad met de Australische
Ambassadeur, die zijn Amerikaanse ambtgenoot erop heeft gewezen, dat met iedere levering van
wapens aan Indonesië Amerika's verantwoordelijkheid toeneemt voor het geval Indonesië iets
tegen Nederlands-Nieuw-Guinea zou ondernemen.

De Minister-President merkt op, dat het duidelijk is, dat Australië op den duur het
grootste belang erbij heeft, dat Indonesië niet op Nieuw-Guinea komt.

Kenmerk: Ministerraad.
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Minister Luns voegt hieraan toe, dat in feite de Nederlandse positie verbeterd is.
De Minister-President erkent, dat in politiek opzicht de toestand beter is, maar de Amerikaanse
Regering doet niets om Indonesië tot schadevergoeding te brengen. Minister Luns is voornemens
aan de Amerikaanse Ambassadeur te zeggen, dat de Nederlandse Ministerraad wel geschrokken is
van deze weigering van de Amerikaanse Regering. Spreker deelt voorts nog mede, dat hij op het
memorandum, dat hij twee weken geleden aan de Amerikaanse Ambassadeur heeft gegeven nog
geen antwoord heeft ontvangen.
- - -


