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

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

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van der Beugel en Schmelzer.
Secretaris: J. Middelburg.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
l. De kwestie van de Indonesische verstekelingen (#Zie ook notulen MR 17/10/58, punt 3b.)
Minister Samkalden deelt omtrent de terugzending van het deel van de Indonesische
verstekelingen, dat niet in Nederland kan worden toegelaten, mede, dat de Kamercommissie in
meerderheid met dit beleid instemde, maar dat twee leden schriftelijk vragen hierover hebben
gesteld, waardoor de zaak meer in de emotionele vlak is gekomen.

3. Buitenlands beleid
- - -
i. Amerika, Indonesië en Nieuw-Guinea (#Zie ook notulen MR 31/10/58, punt 3d.)
Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat bij de besprekingen, die Minister Luns met Dulles in
Washington heeft gehad, de steun van de Amerikaanse Ambassadeur in ons land van grote waarde
is geweest. Na deze besprekingen heeft Minister Luns in overleg met Dulles een verklaring in New
York afgelegd. Daarin wordt gezegd, dat Dulles (naar aanleiding van de bezorgdheid van de
Nederlandse Regering, dat Indonesië de ontvangen wapens tegen Nieuw-Guinea zal aanwenden)
heeft bevestigd, dat de VS op krachtige wijze het beginsel volgen, dat geen geweld behoort te
worden gebruikt om territoriale veranderingen te bereiken en dat dit beginsel zowel op de situatie
rond Formosa als ook op andere vergelijkbare kwesties betrekking heeft, inbegrepen Nieuw-
Guinea. Dulles onderstreepte ook, dat de VS geen reden hebben om te geloven, dat Indonesië het
gebruik van geweld tegen Nieuw-Guinea overweegt. Hij gaf uitdrukking aan het vertrouwen van
de Amerikaanse Regering, dat de verklaringen in deze zin van de Indonesische premier en de
Minister van Buitenlandse Zaken de uitdrukkelijke politiek van Indonesië weergeven. Op een
vraag van Minister Luns (naar aanleiding van deze verklaring) wat de VS zouden doen, indien deze
Amerikaanse verwachtingen niet zouden worden bewaarheid en de Indonesiërs Nieuw-Guinea
toch zouden aanvallen, antwoordde Dulles, dat de Amerikaanse Regering niet in een positie is om
tevoren verklaringen hierover af te leggen, maar dat hij verwachtte, dat als dat zou gebeuren de VS
logistieke steun zouden geven en andere wegen zouden vinden om ons te helpen. Daarbij zou
Nederland kunnen rekenen op dezelfde vormen van hulp als zijn verleend in andere delen van de
wereld, waarbij hij Libanon en Straat Formosa aanhaalde. Definitieve beloften kan de
Amerikaanse Regering in het openbaar niet doen, omdat zij daartoe tevoren machtiging van het
Congress nodig zou hebben. Op een vraag van Israël aan de  Amerikaanse Regering heeft men
een overeenkomstig antwoord gegeven. Spreker meent, dat een en ander het maximum is wat ten
aanzien van de kwestie Nieuw-Guinea te bereiken is. De Minister-President stemt hiermede in.

Minister Helders stelt de vraag of de topleiding van de Amerikaanse politiek over
voldoende gegevens beschikt ten aanzien van de vraag wat Nieuw-Guinea politiek en militair
betekent. Staatssecretaris Van der Beugel heeft de indruk, dat dit wel het geval is.

Spreker doet vervolgens mededeling van een gesprek, dat Minister Luns heeft
gehad met de Secretaris-Generaal van de VN Hammarskjöld. Daarin heeft Minister Luns o.a. naar
diens indruk gevraagd over een gedachte, dat Nederland zou aanbieden de vestiging van een
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trustschap door verschillende landen over Nieuw-Guinea. Hammarskjöld heeft geantwoord, dat
hij daarop eenzelfde negatief antwoord zou moeten geven als vorig jaar op de vraag over het
denkbeeld van een trustschap over Nieuw-Guinea van Nederland. Ook ten aanzien van een
trustschap door de VN was zijn antwoord negatief. Minister Cals stelt de vraag of dit polsen van
Hammarskjöld na de verwerping van de motie-Burger wel juist is. De Minister-President is van
mening, dat de motie-Burger (waarin na de wijziging alleen gevraagd werd de Kamer een overzicht
te geven van de mogelijkheden ten aanzien van een trustschap) toen geen zin meer had; men kan
hierover ook zonder een motie van de Kamer vragen stellen bij de behandeling van de begroting
van Buitenlandse Zaken. Minister Helders vindt het zeer waardevol, dat Minister Luns deze vragen
heeft gesteld. De Minister-President zou het niet onjuist vinden als Nederland het trustschap over
het westelijk deel van Nieuw-Guinea kreeg, want dan zou het voor Indonesië zeer veel bezwaarlijk
zijn er een aanval op te doen, maar dit krijgt men in de VN niet gedaan. Daarom vraagt
Hammarskjöld hem het rumoer daarover te sparen.
- - -


