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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 10 aug. 1962
*'s Morgens te 10 uur aangevangen, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Beerman, Klompé, Korthals, Luns
(bij de punten 2 en 13b - 13g), Veldkamp en Visser (afwezig de Ministers Van Aartsen, Cals,
Marijnen, De Pous, Toxopeus en Zijlstra).

Voorts zijn aanwezig: de Staatssecretarissen Calmeyer, (bij punt 2c), Gijzels (bij de
punten 12, 13b en 13f) en De Jong (bij punt 2c).

Secretaris: J. Middelburg.

2. Buitenlands beleid
- - -
c. Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 8 augustus 1962 punt 2b.)
Minister Luns zegt, dat uit het weekbericht nr. 17 blijkt, dat weer nieuwe Indonesische infiltraties
hebben plaats gehad. Spreker meent, dat deze weer aan de Verenigde Naties gemeld moeten
worden met het verzoek dit bericht rond te zenden naar de leden van de Veiligheidsraad; voorts
zal een demarche bij de Amerikaanse regering moeten worden gedaan.

Staatssecretaris De Jong deelt mede, dat vorige nacht een telegram is ontvangen
over landingen op Misool en op eiland voor het schiereiland Onina (ongeveer 140 man). Minister
Luns stelt voor, dat hij voor een kort communiqué hierover zal zorgen. De Raad stemt hiermede
in.

Minister Luns heeft 's morgens een bericht uitgegeven om tegen te spreken, dat de
Regering al veel eerder het memorandum kende dat U Thant aan president Sukarno heeft
gezonden; dat stuk was op 31 juli gedateerd en dat hebben wij pas op 8 augustus ontvangen.

Spreker heeft deze morgen de Amerikaanse Ambassadeur Rice ontvangen, aan wie
hij heeft uiteengezet hoe verontwaardigd en geschokt de Nederlandse regering is door deze affaire
met het memorandum en de vlaggekwestie en door misleiding. Rice achtte het onwaarschijnlijk,
dat de Amerikaanse regering dit op zich zou laten zitten. Er is een scherp telegram van de
Amerikaanse Minister Rusk aan de Amerikaanse Ambassadeur in Djakarta, Jones, dat de
Indonesische militaire acties onmiddellijk moeten ophouden. Spreker merkt vervolgens naar
aanleiding van punt 6 van het weekoverzicht op, dat men bij de ratificatie van een overeenkomst
over Nieuw-Guinea kan racen met de klok, maar toch daarbij het staatsrecht in het oog moet
houden. Spreker heeft geen bezwaar, dat de in het overzicht vermelde handelswijze wordt
gevolgd, maar het wordt wel een rennerij.

De Raad concludeert, dat een snellere ratificatie mogelijk is dan de Voorzitter van
de Tweede Kamer dacht.

Minister Visser heeft gezien, dat de Indonesische Ambassadeur in Australië heeft
verklaard, dat na de totstandkoming van de overeenkomst geen infiltraties meer plaats zullen
hebben. De Minister-President zegt, dat Dr. Van Roijen ook banger is voor militaire acties door
Indonesië vóór de overeenkomst dan daarna.

Minister Luns zegt voorts, dat de bewindslieden, als de capitulatie door Nederland
is getekend, niet opgewekt moet doen. De Minister-President is voornemens via de Wereldomroep
op een juist moment ook de bevolking van Nieuw-Guinea erover in te lichten. Hij dacht, dat dit
omstreeks 14 augustus het beste zou kunnen gebeuren. Spreker zal de tekst van zijn toespraak
tevoren aan de ministers toezenden.

Minister Luns heeft zich erover verwonderd, dat de voorlichtingsambtenaar met
Dr. Van Roijen over een en ander heeft gesproken. Minister Visser acht het ook vreemd dat deze
verlof heeft, nadat hij drie maanden op Nieuw-Guinea is geweest.
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De Minister-President meent, dat de scherpe nota die onzerzijds aan de Amerikaanse
regering is gezonden heel goed heeft gewerkt. Minister Luns moet zien hoe het verder loopt. De
Amerikaanse functionaris Harriman heeft zich heel bedenkelijk hierover uitgelaten.

De Minister-President zou aan de afwezige ministers willen zeggen, dat ze niet nu
terug moeten komen, want pas morgen zullen de eerste berichten binnen kunnen zijn over het
gesprek van Dr. Van Roijen met U Thant over de vlaggekwestie. Minister Luns noemt voor
Bunker en U Thant als verzachtende omstandigheid, dat Dr. Van Roijen gezegd had, dat het
hijsen van vlaggen na 1 oktober een zaak van de Verenigde Naties was. De Minister-President acht
het het ernstigste, dat U Thant het memorandum stilletjes aan Sukarno heeft gezonden en dit niet
aan ons heeft meegedeeld.

Minister Luns heeft het aanvankelijke idee, dat - ingeval Nederland in de
vlaggekwestie geen genoegdoening krijgt - aan Dr. Van Roijen de instructie zal worden gegeven te
wachten met elke verdere technische bespreking.

Verder merkt spreker op, dat aan Dr. Van Roijen telegrafisch is medegedeeld, dat
hij zich met de Verenigde Naties moest verstaan over technische hulp aan Nieuw-Guinea en over
de bereidheid van Nederland om f. 10 mln. hiervoor beschikbaar te stellen. Op de vraag van Dr.
Van Roijen of dit voor de gehele periode van 7 jaar zou gelden heeft spreker aanvankelijk ja
geantwoord, maar na beraad is nu gezegd: in ieder geval voor drie jaar. De Minister-President is als
Minister van Financiën a.i. onthutst over deze kwestie. Volgens de Secretaris-Generaal Mr. Van den
Dries had Minister Zijlstra zijn ernstig misnoegen hierover kenbaar gemaakt; dit zou ook in strijd
zijn met de afspraak in de laatste Ministerraad. Spreker meent zelf, dat dit laatste niet het geval is,
omdat toen gezegd is, dat de betrokken bewindslieden het samen zullen bekijken en dat er later
een beslissing over zou worden genomen. Minister Luns heeft aanvankelijk een bedrag van f. 50
mln. per jaar genoemd en nu is het dus $ 10 mln. of ongeveer f. 36 mln.

Als in de vlaggekwestie geen bevrediging wordt verkregen zal spreker aan Dr. Van
Roijen zeggen, dat hij op nadere instructies moet wachten en dan moet weten wat de Amerikaanse
regering doet. De Minister-President concludeert, dat de besprekingen op het financiële en militaire
vlak thans wel doorgaan, maar dat wordt afgewacht hoe de vlaggekwestie zich ontwikkelt.

Minister Luns heeft met de Minister-President gesproken over de vraag of naast de
VN-vlag de Nederlandse vlag moet waaien of dat beter verlangd kan worden, dat de Papoeavlag
ernaast wordt gehesen.

Minister Klompé de vorige dag geluiden van de commandant op Nieuw-Guinea
Schout bij Nacht Reeser vernomen, dat voor evacuatie hulp van de Amerikaanse vloot niet nodig
is, dit lijkt haar politiek niet verstandig. Minister Luns herinnert eraan, dat hij het zeer belangrijk
vindt, dat de Amerikaanse vloot in de buurt is, voor het geval Indonesië een grote aanval zou
beginnen. Staatssecretaris Calmeyer merkt op, dat de Amerikaanse schepen alleen aan de
noordelijke kust van Nieuw-Guinea komen.

Minister Luns haalt een artikel van het Kamerlid De Kadt in Het Parool aan,
waarin deze schrijft over 'het einde van de politieke tropenkolder' en voorts stelt, dat het gehele
geval ineengeschrompeld is, waarbij achter het Kabinet om het beleid in handen van Dr. Van
Roijen zou zijn.

Staatssecretaris Calmeyer komt terug op uitlatingen van Minister Luns in de vorige
vergadering, waarin hij zijn ongenoegen heeft geuit over het optreden van de Nederlandse
strijdkrachten op Nieuw-Guinea. Spreker herinnert eraan, dat een vorig Kabinet had besloten het
vliegveld op Biak in orde te maken om bij een eventuele Indonesische militaire aanval op Nieuw-
Guinea hulp van bevriende mogendheden te kunnen ontvangen en inschakelen. Dit Kabinet heeft
toen op voorstel van Defensie besloten om maatregelen te nemen, dat de Indonesiërs niet op een
eenvoudige wijze dit vliegveld op Biak in handen zouden kunnen krijgen. In de Algemene
Verdedigingsraad is op 24 maart 1960 over versterking van de verdediging van Nieuw-Guinea
gesproken; toen is besloten een aantal Hunters erheen te brengen, waarbij Minister Luns toen een
symbolische versterking met Hunters al voorstond. Minister Luns heeft toen gezegd, dat een



adequate versterking van de defensie van Nieuw-Guinea zoveel slachtoffers zou vergen, maar dat
hij al blij was als 4 of 5 Hunters erheen gezonden werden.

Staatssecretaris Calmeyer bevestigt, dat Minister Luns de versterking met
symbolische Hunters toen voldoende vond. De radarinstelling op Biak zijn nu pas gereedgekomen
(met een straal van 120 km). Bij Kaimana en andere plaatsen aan de zuidkust zijn wel vliegveldjes,
maar de radar die voor Hunters nodig is ontbreekt er. Als de luchtverdediging voor geheel Nieuw-
Guinea in orde was gemaakt, had dat betekend, dat geheel Nederland zonder enige
luchtverdediging was gekomen. Spreker denkt dan nog niet aan de grenzen die het
begrotingsplafond stelt en aan het feit, dat er onvoldoende aantal manschappen op Nieuw-Guinea
is. Dit is ook nooit de bedoeling geweest, omdat de politieke conceptie was dat Amerika Indonesië
voldoende zou afschrikken om met een gewapende aanval te beginnen. Minister Luns zegt ter
voorkoming van misverstand dat hij geen kritiek heeft op uitvoering van de taak van de
Luchtmacht op Nieuw-Guinea.
- - -


