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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 13 aug. 1962 
*'s Middags te 4.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President. 
 
Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Beerman, Klompé, Korthals, Luns 
en Visser (afwezig zijn de Ministers Van Aartsen, Cals, Marijnen, De Pous, Toxopeus, Veldkamp 
en Zijlstra). 
 Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Bot, Calmeyer en De Jong. 
 Secretaris: J. Middelburg. 
 
Nieuw-Guinea 
De Minister-President herinnert eraan, dat door het aanvankelijk aangekondigde memorandum van 
U Thant aan Sukarno de vlaggenkwestie is ontstaan. Ter oplossing hiervan zou geprobeerd 
worden door de Nederlandse vertegenwoordigers, dat van 1 oktober 1962 tot 1 mei 1963 drie 
vlaggen naast elkaar zouden wapperen nl. de Nederlandse, de Indonesische en de VN-vlag. 
Inmiddels heeft de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken Subandrio gezegd, dat de 
oplossing met drie vlaggen voor hem onaanvaardbaar is. Daarop is aan U Thant de suggestie 
gedaan, dat tot 1 januari 1963 drie vlaggen zouden waaien en daarna twee (de Indonesische en de 
VN-vlag). De Nederlandse vertegenwoordiger heeft aan U Thant geantwoord, dat dit voor 
Nederland onaanvaardbaar is, eraan toevoegende, dat op zijn minst een volgende afspraak nodig 
is, nl. de Nederlandse naast de VN-vlag tot 1 januari 1963 en in de volgende periode de 
Indonesische naast de VN-vlag. Minister Luns heeft naar aanleiding van deze laatste suggestie aan 
onze delegatie in New York geseind, dat het blijkt, dat Mr. Schürmann verder is gegaan dan de 
instructie toeliet. Spreker heeft eraan toegevoegd, dat op de vlaggenkwestie geen commentaar 
moet worden gegeven voordat hierover met de Regering contact heeft plaats gehad. 
 De Minister-President deelt vervolgens mede, dat in dezelfde bespreking U Thant 
bevestigde, dat Generaal Rikhye had gezegd, dat een troepenmacht van 1000 à 1200 man als 
veiligheidstroepen nodig waren, welke hij zich voorstelde uit Pakistan te recruteren. 
 Staatssecretaris Calmeyer is van oordeel, dat van Nederlandse zijde met recrutering 
uit dat land akkoord kan worden gegaan. De Minister-President vervolgt, dat het voorstel van 
Generaal Rikhye om de bevoorradingen van de Indonesische parachutisten door een vliegtuig van 
de VN te laten geschieden door de Indonesiërs is aanvaard. Voorts zou worden besproken, dat 
zowel Nederland als Indonesië een verbindingsman bij de VN-administrateur zouden hebben, die 
de functies zou kunnen vervullen, die normaal tot de taak van een consul behoren. U Thant had 
het plan om zondag en deze maandag de nog open punten te regelen, zodat dinsdag in een 
officiële zitting de overeenkomst ondertekend zou kunnen worden. 
 Minister Luns deelt mede, dat de Amerikaanse Ambassadeur Rice vanmorgen bij 
hem is geweest. Deze deelde mede, dat een herhaalde stap bij de Indonesische Regering was 
gedaan in verband met de militaire aanvallen op Nieuw-Guinea en dat deze stap nog nooit zo kras 
was geweest. Thans zou de Indonesische Generaal Jani aan de strijdkrachten laten weten, dat 
verdere infiltraties niet meer plaats mochten hebben. 
 Staatssecretaris De Jong doet mededeling van inlichtingen, die hierover zijn 
ontvangen. Hij licht de Raad voorts in over de actie van een Nederlands Neptune-vliegtuig en een 
jager afgelopen zaterdag tegen kleine Indonesische motortorpedoboten. Intussen hebben weer 
landingen op Misool plaats gehad en zijn nieuwe parachutisten overgebracht naar Kaimana. 
 Staatssecretaris Bot stelt de vraag of opnieuw bij U Thant geprotesteerd wordt 
tegen de actie van de Indonesische marinevaartuigen. Minister Luns wil dit nog in beraad houden. 
Hij merkt op, dat het Nederlandse protest tegen de Indonesische agressie in de wereldpers wel 
indruk heeft gemaakt. 
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 Staatssecretaris De Jong deelt mede, dat opnieuw enkele Indonesische Hercules-
vliegtuigen zijn gesignaleerd bij Merauke. Er zijn nog geen berichten ontvangen, dat hiermede ook 
parachutisten zijn overgebracht. 
 Minister Klompé stelt de vraag of de Regering wel met het overleg in New York 
moet doorgaan, gezien het handelen van de Nederlandse delegatie zonder instructies of tegen de 
instructies in en gezien ook de omstandigheid, dat Indonesië doorgaat met zijn infiltraties op 
Nieuw-Guinea. 
 De Minister-President merkt op, dat voor het eerste toch de Regering 
verantwoordelijk is. Minister Visser zou toch onder ogen willen zien of men onzerzijds in New 
York zal moeten doorgaan. Spreker acht het denkbaar een grote perscampagne te ontketenen, 
waarbij duidelijk wordt, dat Nederland niet het minste vertrouwen in de Regering van de 
Verenigde Naties heeft. Daaraan zou dan kunnen worden toegevoegd, dat Nederland zich, gezien 
de militaire dreiging, uit Nieuw-Guinea trekt, na zich eerst op het sterkste punt te hebben 
geconcentreerd. Minister Luns zou hier ten zeerste voor zijn, als dit een mogelijke politiek was. Als 
de Nederlandse Regering zo zou besluiten, wordt het Indonesische plan uitgevoerd. Een 
aantrekkelijke kant van het gaan naar de Veiligheidsraad is, dat de Nederlandse delegatie niet met 
Indonesië behoeft mee te werken aan de indiening van een hypocriete, gemeenschappelijke 
resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit staat spreker bijzonder tegen 
en hij is ook niet voornemens bij de indiening en behandeling ervan zelf naar de Algemene 
Vergadering te New York te gaan. Spreker meent voorts, dat wat Minister Visser opwerpt ook 
niet in overeenstemming is met het gezichtspunt van de chefs van staven. 
 Staatssecretaris De Jong merkt op, dat in geval Indonesië een grote aanval doet onze 
strijdkrachten hiertegen geen beschutting zullen kunnen geven. Nederland kan echter, zolang geen 
overdracht heeft plaatsgevonden, niet ontslagen worden van de plicht het land te besturen. 
 De Minister-President verwacht, dat in geval Nederland zich thans tot de 
Veiligheidsraad wendt, Indonesië een grote aanval zal doen, waartegen niet voldoende 
bescherming kan worden geboden. Hierdoor zal een groot aantal slachtoffers vallen, zonder dat 
daarmede het belang van de Papoea's gediend wordt. Iets anders is of men maar met de 
bespreking in New York openlijk moet doorgaan, als Indonesië zijn militaire aanvallen niet staakt. 
 Staatssecretaris Bot stelt de vraag waarom de besprekingen in New York niet drie 
dagen worden stopgezet in de gedachte van een schot voor de boeg. Minister Korthals acht het ook 
een bijzonder slechte zaak om in New York met de besprekingen door te gaan. Maar nu de 
Indonesiërs zich erop hebben ingesteld, dat voor 17 augustus een overeenkomst over Nieuw-
Guinea tot stand moet zijn gekomen, zal, als de Raad een andere weg wil, de Raad voltalliger dan 
thans moeten zijn. Spreker wijst op de mogelijkheid, dat de publieke opinie in Nederland zich 
tegen het tekenen van een te ongunstige overeenkomst stelt. De Minister-President stelt 
daartegenover, dat de bevolking zich evenzeer tegen de Regering zal keren, als dezer dagen een 
oorlog met Indonesië zou uitbreken. Minister Korthals ontkent dit niet. 
 Minister Luns heeft vrijdag de Koninklijke machtiging verzonden voor 
ondertekening van de overeenkomst, met de instructie, dat de Nederlandse vertegenwoordiger 
alleen mag tekenen als de Ministerraad hiervoor toestemming heeft gegeven. 
 Minister Visser doet het voorstel op de kortste termijn te bestuderen of Nederland 
Nieuw-Guinea direct zal abandonneren met concentratie van de Nederlanders op Biak. Men laat 
dan de hersenschim vallen, dat Nederland thans nog iets voor de Papoea's zou kunnen doen. 
Minister Beerman merkt hiertegenover op, dat als Nederland de souvereiniteit over Nieuw-Guinea 
overdraagt aan de Verenigde Naties, de Papoea's altijd een aanspraak op zelfbeschikking (over 
acht of negen jaar) bij de Verenigde Naties houden. Als Nederland echter Nieuw-Guinea 
abandonneert, zullen de Verenigde Naties elke bemoeienis hiermede laten vallen. In deze situatie 
moet men niet zijn gevoel laten spreken maar met verstand moeten handelen. De dwangpositie, 
waarin Nederland komt, gaat steeds verder, doordat Indonesië met zijn voorbereidingen voor een 
grote aanval geleidelijk aan gereed komt. 



 Minister Klompé kan zich niet verenigen met de suggestie van Minister Visser, 
aangezien bij de uitvoering daarvan niets meer over zou zijn van drie belangrijke grondslagen voor 
het Nederlandse beleid, nl. de zelfbeschikking van de Papoea's, de beperking van de opoffering 
van mensenlevens, de handhaving van de internationale rechtstoestand. Spreekster zou wel 
kunnen meegaan met de gedachte van Staatssecretaris Bot om niet tot een afbreken maar tot een 
schorsing van de onderhandelingen te komen, zodat eerste de Indonesische aanvallen stop gezet 
kunnen worden. In dit verband is ook van belang, dat Minister Luns opdracht heeft gegeven niet 
tot tekenen over te gaan zonder instructie van de Ministerraad. 
 Minister Luns antwoordt, dat zodra Dr. Van Roijen voor tekening van een 
overeenkomst staat, de Amerikaanse Regering zo grote druk op Nederland (en Indonesië) zal 
uitoefenen, dat lang uitstel van tekening nauwelijks mogelijk zal zijn. Spreker meent daarom, dat, 
in geval men nog bezwaren of wensen heeft, deze vandaag aan Dr. Van Roijen kenbaar moeten 
worden gemaakt. 
 Staatssecretaris Bot is het evenmin eens met Minister Visser. De Nederlandse 
Regering moet bereid zijn elk moment met de onderhandelingen in New York verder te gaan, 
zodra de verzekering is gegeven, dat Indonesië geen aanval meer op Nieuw-Guinea zal doen. Men 
moet ervoor oppassen, dat de Nederlandse Regering verweten wordt, dat zij alles accepteert 
zonder tegenwerpingen of bezwaren te maken. 
 De Minister-President heeft er bezwaar tegen om in dit kleine gezelschap de 
beslissing te nemen, dat tot schorsing van de onderhandelingen te New York moet worden 
overgegaan. Hij is ervan overtuigd, dat na schorsing Indonesië een grote aanval zal doen. 
 Minister Luns leest vervolgens een concept voor van een telegram, dat hij naar 
onze Nederlandse delegatie wil zenden. Hierin wordt medegedeeld, dat de Ministerraad zich heeft 
beraden over de jongste marine-incidenten en de parachutistenlandingen op Nieuw-Guinea. De 
Regering acht het niet mogelijk met de besprekingen op politiek en militair gebied in New York 
verder te gaan, zolang Indonesië zich op deze wijze gedraagt. Opdracht wordt gegeven met de 
besprekingen niet door te gaan tot de Regering zich de volgende dag nader beraden heeft. Voor 
het Nederlandse standpunt zal de volledige steun van de Amerikaanse Regering moeten worden 
gevraagd, waarbij moet worden herinnerd aan de toezeggingen, die Minister Rusk in Athene aan 
spreker heeft gedaan. 
 Minister Beerman voert tegen het zenden van een telegram met deze inhoud aan, 
dat het thans gaat om Indonesische speldeprikken; het is geen grote aanval. Hij herinnert eraan, 
dat Dr. Van Roijen heeft gezegd, dat hij het niet uitgesloten achtte, dat Indonesië met dergelijke 
speldeprikken zou doorgaan. De Regering weet op het ogenblik niet eens of de jongste 
Indonesische marine-activiteiten en de pogingen tot het uitwerpen van parachutisten zijn 
afgeslagen. Spreker acht het dan niet juist om thans een beslissing tot opschorting te nemen. 
 De Minister-President stelt voor de in het buitenland verblijvende ministers voor een 
nieuwe vergadering van de Ministerraad op te roepen en in afwachting daarvan niet het telegram 
aan onze delegatie te zenden. De Raad verklaart zich na een korte verdere bespreking hiermede 
akkoord. 
 Staatssecretaris Bot brengt vervolgens nog de kwestie van het molestrisico ter 
sprake. Toen spreker uit Nieuw-Guinea terugkeerde is afgesproken, dat een wetsontwerp inzake 
dekking van molestrisico op Nieuw-Guinea zou worden gemaakt. Spreker heeft thans vernomen, 
dat Financiën op het standpunt staat, dat dit wetsontwerp niet verder in behandeling moet worden 
genomen. De Minister-President vraagt zich af of dit wetsontwerp nu nog bij de Kamer ingediend 
zou moeten worden. Staatssecretaris Bot wijst erop, dat het achterwege laten ervan kan 
meebrengen, dat bijv. de voorziening van gas en elektriciteit op Nieuw-Guinea uitvalt. Minister 
Visser verwacht, dat de Nederlanders na de overeenkomst tot overdracht van het bestuur vrij snel 
eruit zullen kunnen trekken. Staatssecretaris Bot zegt, dat dit wel afhangt van de garantie van hun 
veiligheid, de salariëring en de voorziening van eerste levensbehoeften, waartoe ook water en 
elektriciteit behoren. Minister Beerman wijst op de mogelijkheid, dat Indonesië na de VN-periode 



de bedrijven op Nieuw-Guinea gaat nationaliseren, waarna de Nederlandse staat schadevergoeding 
zou moeten betalen. Staatssecretaris Bot merkt op, dat bepaalde toezeggingen in dit verband zijn 
gedaan en dat de Regering tegenover de Kamer haar woord gestand zal moeten doen. Minister 
Korthals stelt voor dit standpunt de volgende dag verder te bespreken, als Minister Zijlstra 
aanwezig is. 
 Minister Luns leest vervolgens het telegram voor, dat hij naar Washington zal 
zenden (met afschrift naar de delegatie in New York). Daarin wordt medegedeeld, dat de 
Ministerraad heeft besloten vijf in het buitenland vertoevende ministers voor een vergadering van 
de Raad op dinsdag terug te roepen. Daaraan wordt het verzoek verbonden het tijdschema 
zodanig te laten zijn, dat met de beslissing van deze nieuwe vergadering rekening kan worden 
gehouden. De Raad stemt hiermede in. 
 Minister Luns heeft vernomen, dat Staatssecretaris Bot met de voorzitter van de 
Tweede Kamer over de behandeling van de te sluiten overeenkomst heeft gesproken. Dr. 
Kortenhorst meende, dat in geval de Regering de stukken voor 22 augustus indient, het 
afdelingsonderzoek twee weken later zou kunnen plaatsvinden. De Minister-President acht twee 
weken te lang; men zal moeten zeggen, dat de Kamer een korte termijn zal moeten aanvaarden. 
Minister Luns meent, dat mondelinge behandeling van het ontwerprijkswet tot goedkeuring van 
een overeenkomst op 13 september zou kunnen plaatsvinden. 
 Staatssecretaris De Jong deelt mede, dat de commandant van de strijdkrachten heeft 
verzocht toe te staan een aanval op Indonesische marinevaartuigen, die infiltraties op Nieuw-
Guinea voor hebben, mogelijk te maken binnen een grotere strook dan de 3-mijlszone. Spreker 
meent enerzijds, dat Nederland bezwaarlijk de territoriale wateren kan uitbreiden, nu het niet in 
oorlog is, maar hij gelooft anderzijds, dat de Nederlandse Regering niet van kwade trouw beticht 
kan worden, als binnen een strook van gemiddeld 25 km uit de kust boven water varende 
Indonesische schepen (en vliegtuigen) met de koers naar Nieuw-Guinea worden aangehouden. De 
Raad verklaart zich hiermede akkoord. 
 De Minister-President stelt voor de afwezige ministers onmiddellijk op te roepen en 
de vergadering de volgende dag om twee uur aan te vangen. De Raad besluit aldus. 
 Minister Visser dringt erop aan, dat de betrokken ministers met vliegtuigen van de 
lijndienst terugkeren, aangezien het ditmaal moeilijk is hen met militaire vliegtuigen op te halen. 
 


