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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 1 juni 1953
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Beel, Beyen (bij de punten 1
- 2g, 3b - 3d en 10), De Bruijn, Cals, Kernkamp, Van de Kieft, Luns (bij de punten 1 - 2g, 3b - 3f
en 10), Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (van punt 2f af) (afwezig is Minister
Donker).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
g. Maritieme versterking van Nieuw-Guinea (Zie notulen MR d.d. 26 Mei 1953, punt 2m.)
Minister Staf heeft nagegaan wat aan versterking van de verdediging van Nieuw-Guinea in
verband met de infiltratiepoging kan worden gedaan. Daarbij is gebleken, dat de beste oplossing
is, dat aflossingen van marineschepen in Korea en in Curaçao via Nieuw-Guinea plaatsvinden,
zodat de drie marineschepen bij Nieuw-Guinea, welke zelfstandig kunnen optreden, geregeld
enige weken worden versterkt met een schip, dat gaat aflossen of is afgelost. Op een vraag van
Minister Algera of er voldoende landmachtpersoneel is, antwoordt spreker, dat versterking
daarvan - ook volgens de Gouverneur - niet nodig is. De Minister-President acht een grotere
versterking, gezien het kleine aantal infiltranten (19 man, waaronder de bemanning van de
prauw), niet nodig. De Raad verklaart zich met de voorstellen van Minister Staf accoord.
- - -

Middagvergadering

3. Buitenlands beleid
- - -
d. Reizen van de Ministers Luns en Kernkamp naar Nieuw-Guinea en het Verre Oosten (Zie notulen MR
d.d. 26 Mei 1953, punt 2h.)
Minister Luns deelt het een en ander mede over de voorbereidende besprekingen met betrekking
tot zijn reis naar verschillende landen in het Verre Oosten. Daarover is uit Djakarta bericht
ontvangen, dat de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken een bezoek van spreker op
prijs zal stellen. Naar aanleiding van een vraag van Minister Staf in de vorige vergadering meent
spreker, dat het een averechts effect zou hebben als hij thans zou mededelen niet naar Djakarta
te komen in verband met de infiltratiepoging in Nieuw-Guinea. Uitnodigingen van India en
Pakistan heeft spreker eveneens aanvaard, terwijl hij kort in Bangkok zal zijn om het verzoek van
Birmese Ministers te reciproceren.

Minister Kernkamp heeft nader besloten, ondanks zijn aanvankelijk bezwaar met
het oog op de kwesties aangaande de RTC-West, om Minister Luns bij zijn bezoek aan Nieuw-
Guinea te vergezellen. Hij acht dit van betekenis omdat ook een commissie uit de Kamer een
bezoek zal brengen en Gouverneur Van Baal een bezoek van spreker gaarne tegemoet ziet. Het
ligt in de bedoeling, dat spreker via Australië naar Nieuw-Guinea zal reizen. De Raad verklaart
zich accoord met deze reizen.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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