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INTRODUCTIE 

Nederlands machtsvertoon rn de Oost 

Op 30 mei 1960 verliet het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman de haven 
v.m Rocterdam om een wcrcldrei~ te maken v.m meer d.111 een half j.rnr. Her 
zou de l.rngsrc rei.~ worden die het schip noit rnu ondernemen. Het wa~ tk• 
bedoeling om rond Afrika heen naar Amcralië cc va ren, v.111 d.1.1rna:tr Ncdcrla nds 
Nieuw-Guinea en vervolgens door naar Japan. De Karel Doorman zou op 1.ijn 
reis worden vergezeld door een rweecal rorpcdohootjagers, Hr. Ms. Limhurg 
en Hr. Ms. Groningen. Her eskader werJ gl'cumpletcerd tloor de c:mker dl' 
Mijdredu. De vier schepen \"OrmJen ret'Atmen Sn1.1lJed v. Het officiële doel 
van de reis w.ts 'labrvenoon, J.u wil leggen het bevorderen v.m de Neder· 
landse .(f,mul111ill. De s1.hepen zouden daartoe on<lerwcg verschillende h.wem. 
aandoen. 

Hee ging cducr niet alleen om 11/11g-, maar ook om machtNenoon. He be~luir 
om ~maldeel v uit re zenden was een zet in her Nederlands-lndoncsisclu· 
schaakspel om Nieuw-Guinea; het had in de eeme pla.1r~ de heJocling om de 
verdediging van Nieuw-Guinea te vcrsn:rkcn. De Nederlandse regering wenste 
de wereld, en vooral 1 ndonesië, duidelijk cc maken dat Nederland nier wu 
cnegcven aan de toenemende Indonesische diploma1ieke en militaire druk om 
N ieuw-G ui nca af te staan. ErzmuJcn daarom mil i rai re ocfèni ngen plaatsvinden 
in de wareren rond Nieuw-Guinea. De Koninklijke Marine moest h:1:1r tarulcn 
laten zien. Het smaldeel zou bovendien militaire versterkingen moeten over
brengen naar Nieuw-Guinea, mee name gevcclnsvliegruigen \'an de Koninklijke 
Luchtmadu. Dit alles vorm<le een reden voor versd1illende landen mer belan
gen in Je regio, zoals de Verenigde ~raten en Groor-Britrannië, de reis van 
Smald1:cl v nauwkeurig te volgen. Men 111a.1k1e 1.ich in \'Vashington en Lon<l1:n 
zorgen over de gevolgen van het Nederlandse machrsvercoon voor de labiele 
politieke verhoudingen in Indonesië, waar een grote co11111u111isrische partij 
(de PKI) groeiende invloed uicoefonde op de onberekenb.trc prcsiden1 Sukarno. 



INTRODUCTIE 

Dit bock gaar over Je reis van de Karel Doorman, maar in brcJere zin ook 
over de Nederlandse dekolonisatiepoliriek. Er zijn verschillende manieren om 
de geschiedenis van de Nieuw-Guineakwescie te schrijven. Men kan een 
chronologisch overzicht presenteren, waarbij alle relevante gebeurtenissen van 
begin rot eind de revue passeren. Oir bock is daarentegen een msc-stUfÓ'· De 
aandacht wordt gericht op een bepaalde gebeurtenis, maar dan wel op w'n 

manier dar alle aspecten van de Nieuw-Guineakwcstie aan de orde komen. De 
reis van de Karel Doorman naar Nieuw-Guinea bevat immers de geschiedenis 
van de Nederlandse dekolonisariepulirick in een norcndop en is een fraaie 
illustratie van de Nederlandse onmacht her cij van de naoorlogse geschiedenis 
te keren. 

De reis van Smaldeel v werd in poliriek opzidu een grote mislukking. 
Verschillende landen keerden 1.ich af van her Nederlandse machcsvercoon. 
Sommige sloren 1.elfa hun havens voor de Nederlandse schepen, die wclhaasr 
als dieven in de nacht, of Vliegende Hollanders, over de wereldzeeën moes ren 
varen. Nederland geraakre in een internationaal politiek isolement, althans 
voorwvcr her ging om N icuw-Guinea. Ook de NAVO-bondgenoten, met name 
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, hadden weinig begrip voor de 
uil7.cnding van Smaldeel v. 

De reis droeg ook bij aan de cocncmendc onvrede over de Nieuw-Guinea
polirick in Nederland zelf. Deze omstandigheden zouden binnen twee jaar in 
hoge marc hijdragen aan het daadwerkelijke verlies van Nieuw-Guinea. De 
uitzending van de Karel Doorman illusrrcerdc daarmee eens te meer aan welke 
beperkingen de uitoefening van militaire macht onderworpen kan zijn. De 
Nederlandse regering zond een formidabel machtsmiddel naar de wateren rond 
Nieuw-Guinea, maar her zou allemaal weinig uithalen. 1 nregcndccl, her bcsluir 
werkte eerder contraproductief. De reis toonde namelijk aan hoc kwetsbaar de 

Nedcrland~e posicic op Nieuw-Guinea in zowel politiek als militair opzicht 
was geworden. 

Hee smaldeel voer aldus naar Nieuw-Guinea, terwijl de zon van het Neder
landse koloni,1li~me onderging. Dit maakte de reis v.m de Karel Doorman rot 
een spcct:u.:ulalre, m;iar ook tragische gebcurtcitls. Om de aclucrgronden van 
de reis van Smaldeel v goed te kunnen begrijpen, zullen wc m1 allereerst enkele 
eeuwen teruggaan in de gcsd1icdcnis. Hoc is bijvoorbeeld cc verklaren dat 
Nederland nog steeds over w'n enorm gebied in Zuidoost-A1.ië beschikrc? En 
waarom had Nederland rot aan 1960 vastgehouden aan her bc1.ir van Nicuw
Guinea? De grocc dckolonisatiegolf van de jaren vijftig was Azië immers al 
gepasseerd. 
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Het conflict om Nieuw-Guinea 

Nederland en Indonesië waren in de loop van de jaren vijfcig onverwenlijk 
tegenover elkaar komen te staan. Daarbij speelden verschillende kwesties een 

rol, maar her bclangrijksrc, alrhans meest gcl:i<len conflict was wndcr rwiffcl 
dat rondom Nieuw-Guinea. Indonesië eiste de soevereiniteit over Nederlands 
Nieuw-Guinea op. terwijl de Nederlandse regering weigerde aan die cis toe te 
geven. Nederland hield na de dekolonisatie van Nederlands-Indië meer Jan 
tien jaar lang mee een opvallende halsstarrigheid vast aan die laatste rcsranc 
koloniaal bezit in Zuidoost-A1.ië. Tijdens de zogehccen 'Ronde-rafclconfèren
tie', van augustus rot november 1949, was Nieuw-Guinea huiren de socverci
nitcicsoverdracht gebleven. Men sprak toen af dat binnen een jaar een beslissing 
zou worden genomen over de toekomsc van Nieuw-Guinea. Nederland en 
Indonesië werden hcc echter nier eens, en daarmee was een slepend conflict 
geboren. 

Het vah achteraf nier zo gemakkelijk vast re stellen waarom Nederland zo 
hardnekkig vasrhicld aan Nieuw-Guinea. Vl1ór 1950 was er eigenlijk nauwelijks 
aandacht voor dit gebied geweest. Er waren bovendien geen grote economische 
belangen in het geding. Her bclangrijk~rc publieke argumcnr aan Nederlandse 
kanr luidde dat de bevolking van Nieuw-Guinea de gelegenheid zou moeten 
krijgen haar eigen roekomsr re bepalen, dar wil zeggen haar zclfheschikkings
rechr uir re oefenen. Overdraclu van her gebied aan Indonesië zou op dat 
zdfllcschikkingsreclu vooruirlopen. Bovendien meende men in Den Haag dat 
Nieuw-Guinea voor het \X'esten van strategische betekenis was.' Op de ach
tergrond speelde zonder rwijtèl hardvochtigheid tegenover Indonesië en tegen
over 1.ijn charismatische en autocratische leider Sukarno een rol. De Neder
landse vasthoudendheid kan daarom op goede gronden vooral worden be
schouwd als een teken van frustratie en ressencimenr. 

De ironie van de geschiedenis is dar her Nederlandse pleidooi voor zelfbe
schikking van lrian Barar, zoals Nicuw-Guinc,1 <loor de Indonesiërs wordt 
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genoemd, inmiddels weer in een ander Jaglicht is komen cc sra.111. Tegen het 
einde van de cwintigstc eeuw is het streven naar zelfstandigheid onder de 
Papoea's op Nieuw-Guinea sterker geworden. De gewelddadige Indonesische 
onderdrukking van Je1.e beweging, enigsûns vergelijkbaar met die op Oosr
Timor en in Atjeh, leidr in rccrospccrief tot een zekere her.vaardering van de 
Nederlandse oriëntatie op zelfheschikking van Nieuw-Guinea. \'<Ic zullen daar 
aan het slot van dit bock nog kon op ccrugkomcn. 

Nieuw-Guinea 

Nederlands Nieuw-Guinea was in vergelijking tot Nederland een enorm gebied. 
Her vormde de helft van een gigantisch eiland; het andere deel behoorde sinds 
1920 toe aan Auscralië. Liggend in de oosrclijke uilhot:k van her voormalige 
Nederlands-) ndië, wa~ her qua omvang groter Jan Java en Sumatra. Het was 
twa.1lf maal zo groor als Nederland, maar in vergelijking met het moederland 
uitermate dun bevolkt. Eind jaren vijftig omvatte de totale bevolking ongeveer 
700.000 zielen. Grote dden van N icuw-Guinca vormden onontgonnen gebied . 
Ongeveer 200.000 à 300.000 inwoners waren in feite niet onder bestuur 
gebracht. Slechts 120.000 mensen kenden 'periodieke hestuursaanraking'. zoals 
dar in ambtelijk jargon werd genoemd.> De bevolking was in culcurcd en 
ecnisch opzicht bepa:1ld nier homogeen: zo werden er verschillende talen 
gesproken . Bovendien woonden er indertijd ook verschillende oveneese min

derheden in her gebied. Dar betrof uiteraard de groep van ongevecr 16.000 
Nederlanders, van wie een belangrijk deel na de soevereiniteitsm•erdrachr was 
overgekomen vanuit 111<.lonesië. Andere exogene minderheden werden gevormd 
door 9000 Ambonezen, 1)00 Chinezen en 4000 Indonesiërs uit andere delen 
van Indonesië. Deze immigr.mten waren vrijwel allemaal woon.1chtig in de 
urbane centra a.111 de noordkust. 1 

Zowel Nederland als Indonesië claimde ' historische rechten ' op het gebied 
te kunnen l.uen gelden. V.111 1 ndoncsische k:tnc werd in de ecmc pla.m gesteld 
dar Nederland~ Nieuw-Guinc.1 <lcd had uitgemaakt van Nederlands-lrn.lië en 
daarom betrokken h.1d moeten zijn bij de soevcreiniteit~ovcrdr.1cht v.1n 1949. 
In de rweede plaars was Nieuw-Guinea ook vÓl)r de Nederlandse aanwezigheid 
verbonden geweest met elders in .irchipd gevestigde vorstendommen, met 
name die op de Molukken. Van Nedcrl.111Jse kanr werd daarentegen volge
houden dat Nieuw-Guinea zich altijd in etnisch, cultureel en economi~ch 
oplicht van de rest v.m ln<loncsiè had onderscheiden. Overtuigend was her 
Nederlandse sc.mdpunr in dir oplicht niet. De op de Molukken heersende 
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sulcam mcr n.1mc die van Tidorc, rernacc en Barjan ~ h.1dJcn al \'Oor de 

koloni.1lc tijd cont:tcten met het l.m:re Nieuw- Guinea. De Portugezen, die 11Lh 

in de jaren 1)20 ve~cigdcn in Tidorc en Ternate, en later t.le ~panjaarden, 
ondernamen van daar uit hun eerste reizen 11.1.1r Nieuw-Guinea. In 1545 namen 
de Spanjaarden het gebied, .1lrham in naam, in bezit en gaven het zijn koloniale 

naam: Nueva Guinca:1 
De Nederlander~ verschenen begin 1.cventiende eeuw in de regio, nadar de 

Spaanse a.111wc1ighci<l wa" vcr/\vakt. Her ging Je Verenigde Onsr-lndi~l'.hc 
Compagnie (voc) d.tarbij voor alles om de vesriging v,111 een monopolie op de 
productie en handel in specerijen. 1 n 1606 werd op ge1.ag van de voc ccn eerste 
vcrkenningswcht ondernomen naar de kusten van Nieuw-Guinea. Er bcswncl 
belangstelling voor het gebinl, meJe vanwege de slavenhandel. De voc-mchccn 

waren echter weinig succesvol en Nieuw-Guinea hlcef voor de h.mJclscom
pagnie vervolgern. !>teeds onherbergz.1.1m en gevaarlijk. 

GeJurendc Je zeventiende en .1dmiendc eeuw be'iteedde de voc eigenlijk 
n.mwclijks a:mdacht .1an Nieuw-Guinea. Tegen het einde van de achttiende 
eeuw ver1.wakte de macht van de voc en verschenen koloniale rivalen in Je 

regio. Toen de Nederlandse Republiek in 1795 ten ofTer viel a.111 de Franse 
expansie, namen de Engelsen de Nederlandse koloniale gebieden in bCl'it. Zij 
waren na de hanse cijJ bereid een groot <lcd van Je Ncderl.111dsc bezittingen 
in Zuidoost-Azie terug re geven. Zij streeft.Jen immers na.tr het onrsr.1:tn van 
een kracluig Nederlands koninkrijk dat, samengevoegd met het latere Bclg1e, 
een tegenwicht zou moeten bieden tcgen hernieuwde Franse expan~icdrih. 
Inmiddels w.1s de Verenigde Oost-Indische Comp.1gnie opgeheven, en h.1ar 
voormalige bezittingen. ook het westelijk deel van Nieuw-Guinea, werden 
door de Engelsen overgedragen .1.111 de 'Souvereine Vor~r der Vereenigde 
Nederlandcn': koning Willem 1. 

De belangstelling voor Nieuw-Guinea nam in de eerste helft van Je negen
tiende eeuw enigszins toe. Dar werd mede gescimuleerd door de vrees dar de 
Nederlandse invloed zou worden aangevochten, vooral door de vanuit Amaralië 
opererende Engelsen. Daarom werJ in t828 een expcditie naar Nieuw-Guinea 
ondernomen. Uit naam van de koning werd toen het ge<leehe van Nieuw
Guinea ten westen van de q1ste oosrerlengtcgraaJ, het deel van Nieuw-Guinea 
dar de Engelsen in 1814 hadden teruggegeven, uitgeroepen ror NeJerlands bezit. 
Maar van enig bestuurlijk initiatief was vooralsnog geen sprake. Een in 1ll:!.8 
gevestigde ne<ler1.etting zou al binnen tien jaar vanwege allerlei ontberingen 
worden opgeheven. Pas in de jaren 1850 vestigden 1ich de eerste - overigens 
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Duicse - zendelingen op Nieuw-Guinea; daarmee onc.scond de eerste blanke 
neden.ecring, en wel aan <le Dorcl1-baai, bij het lacere Manokwari. 

1 n hel tijdvak van het moderne imperialisme, v.maf de jaren 1870 toe 1914, 
groeide de Nederlandse activiteit op Nieuw-Guinea. In deze periode onder
wierpen de koloniale mogendheden grote delen v.m de wereld .1an hun sr.1ar
kundige gcz.1g. Hoewel Nederland ciders in de wereld nier <lecln.1111 a.m de1.e 
cerritoriale expamie, breidde het zijn gezag in verschillende delen van de 
lndonc.:sische archipel aanzienlijk uit. Bij deze onrw1kkcl111g p.1sce ook de 
onrsluicing v.111 Nieuw-Guinea. Er oncsconden nu vaste scheepvaarrverbindin
gcn, en rond de eeuwwisseling werden de eerste hescuursposten ingericht: re 
l~akfak. Manokwari en Mer:mke. Ma.1r van een bestuurlijke 01mluiting van de 
binnenlanden was nog geen sprnkc. L.1ccr 1.ou resident J.P.K. van Eechou<l 

deze periode kcmchctscn als een tijd waarin 'ons ge1.ag in Nieuw-Guinea 
gevestigd werd door ijzeren wapen horden CL-gen de bomen te spijken.:n. waarna 
meestal ijlings de horen moescen worden opge1.0d1C om her vege lijf re reJden '.1 

Inmiddels had hec Bricse gouvernement in Aw.cralië begin j.iren cacluig 

gecrachc her gededte van het eiland ten oosten v.111 de 141e oosrerlengtegraaJ 
in bezie re nemen. Na aanvankelijk ver1.er vanuit Londen werd de :widkmr 
van Nieuw-Guinea in 1884 tot Bries protectoraar verkla:ud, en veertien jaar 
later werd her 'verheven' tot een kolonie. Daarbij werd de door de Nederlanders 
eenzijdig vastgcsceldc grens van de 141sce ooscerlengregraad in acht genomen. 
In herzelfdc jaar nam Duitsland het noordoostelijk deel v.111 Nieuw-Guinea in 
bezie; het wi<loostelijke deel bleef Brits. Vanaf 1920 zou het gehele oo~relijk 
Jecl van het eiland worden besmurd Joor Australië als mandaatgebied van de 
Volkenbond. De grens russen her oostelijk en westelijk deel van het eiland 
werd daarbij gehandhaafd. 

Gedurende her incerbellum nam de aandacht voor Nieuw-Guinea verder 
roe. D.1arbij speelden 1.0wel internationale als binnenh111dse - dat wil zeggen 
Nederl.mds-lm.lischc - ontwikkelingen een rol. Opnieuw was het de vrees voor 
buirenlandse belangstelling. onder meer van Japanse kam, <lie her gouverne
menr in Baravia stimuleerde ror meer activiteir. Hee aanral besmurspostcn werd 
uitgebreid en geleidelijk aan werd het gehele gebied in kaart gebracht. Ook 
missie en zending breidden hun werkterrein uit. Bovendien ontstonden <le 
eerste vormen van moderne economische acriviceit. Zo richtten de Bataafache 
Petroleum Maatschappij (BPM) en een aantal Amerikaanse oliemaatschappijen 

de Nederlandse Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij op, om de mogelijk
heden van oliewinning in de Vogelkop te onderweken. 

12. 

llET CONl'UCT OM NIEUW-GUINE1\ 

1 n de tussenrijd kwamen in Nederlands-Indië de eerste rekenen van nacionale 

bewustwording op. Gedurende de jaren twintig bood het koloniale gezag nog 
enige ruimte aan deze uiringsvormcn, maar dar veranderde in de jaren derrig. 
regen de achrergrond van de groeiende inrernarionale spanningen in Je Oost
en Zuidoost-t\1.iarische regio. De repressie nam in <le jaren derrig wc; zo werd 
Je persvrijheitl, die in de jaren twintig enigszins was verruimd, weer drastisch 

ingeperkt. Er werd van Nederlandse kant weinig begrip getoond voor her 
Indonesische nationalisme, ook niet voor de gematigde uitingsvormen daarvan, 

zoals eind 1936 bleek uir de afwijzing van de peticie-Soerardjo, waarin gepleit 
werd voor een geleidelijke omwikkeling naar Indonesische autonomie. 'Een 
gemisce kans', 1.0 oordeclc de voormalige bescuursambcenaar N.G.B. (;ouka.'' 
Deze hardvochtigheid srimuleerde een breed en vooralsnog onderhuids :mci
Ncdcrlands scnrimcnc onder <lc lndonc.~ischc inrdlige11t~ia. 

Deze ontwikkelingen gingen aan Nieuw-Guinea voorbij, maar had<len in
<lirecc toch gevolgen voor her gebied. Te midden v.111hetopkomen<l1 ndonesisch 
narionalisme en Je groeiende insd1akeling v.m 'inheemsen' in her koloni.1lc 
bescuur, voelde Je Indo- Europese minderheiJ zich in toenemende mate he 
<lreig<l. De lndlSl:he Nederlanders, vaak bchorenJ tor de be,cuurlijkc arnhce 
narij, vreesden hun bevoorrn.hre pm1rie cc verliezen. In 19i.3 onmon<l de Nieuw 
Guinea Beweging, mcr als doel het srichten v:m een Nederlandse. vooral 
Indo-Europese volksplanting. Dat leidde in 1929 cor de migrarie van een eersre 
groep kolonisten; ook in de jaren <lenig zouden nog enkele groepen naar 
Nieuw-Guine.1 vertrekken. Deze cxpcrimemen verliepen desasrreus, om<l.H de 
Indo-Europeanen in her geheel niet opgewassen waren tegen de huicengewoon 
moeilijke omsrandigheden op Nieuw-Guinea. Niettemm was het idee geboren 
<lar Nieuw-Guinea een toevluchcsoord zou kunnen vormen voor Je in het 
nauw gebrachte Indo-Europese minderheid in Nederlands-lrn.lië. 

In het voorjaar van 1942 werd Netlcrlands-lndië \'eroverd door Japan. Daar
mee kwam in fcice een einde aan her Nederlandse koloniale gezag. 1 n Je jaren 
na de oorlog zou Nederlands-Indië, als gevolg van de onaA1ankclijkheidssrrijd, 
nooit meervollcJig onder Nederlandse controle geraken. Nieuw-Guinea maak
te tijdens de oorlog een ahvijkende ontwikkeling Joor. Slechts het noordelijke 
deel van het gebied werd bezet door de Japanners. Maar Merauke bleef in 
NeJerlanJse l1anden. Hee was een van Je weinige plekken in her koninkrijk 
waar de Nederlandse vlag cijdens Je oorlog kon blijven wapperen. 

Open om het eiland werd niertemin hevig gevochten. Nieuw-Guinea vormde 
een van de belangrijke slagvelden van Zuidoost-Azië. Er verbleven tijdens Je 
oorlog l10n<lerdduizendcn Amerikaanse en Auscralische milicaircn. Nieuw-Gui-
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nea en Je omringende eilandengroepen vormden een bd.mgrijke, en la.mee, 
verdedigingslinie tegen een Japanse invasie van Australie, Jat slechts van 
Nieuw-Guinea wordr gcM"heiden door Je Straat v.m Torre~. Deze srraregischc 
bereken is zou na de oorlog een belangrijke overweging vormen in de Austra
lische op~tdling tegenover her Nederlands- Indonesische wnfüct om Nicuw
Guinca. 

Na hevige geveclnen werJ het noordelijk deel van her eiland bevrijd in het 
najaar van l~H4 · Op 8 i.epcembcr vesrig<le de geallieerde opperbevelhebber 
gener.tal Douglai. MacArrhur 7Îjn huofdkw.irrier voor enige maanden in Hol
landia, hetgeen in sterke mate bijdroeg aan de enorme uitbreiding Jic de larere 
honli.Jsra<l tijdens de oorlog onderging. Hoewel er nog maandenlang haarden 
van Japans ven:et be~tonden, was Nieuw-Guinea eerder bevrijd d.111 Je overige 
delen van NeJerl.mds-lndië, '-Cel ecr<lcr dan de hoofdsra<l Batavia. Oc1e 
omstandigheden werkten een vergrote auronomie in de hand. .... 

Nieuw-Guinea werd al snel na Je bevrijding feitelijk een zdfo:md1ge resi
dentie. Ook al was het dan op bescheiden schaal, de polnicke onrwikkeling 
werd nu eer hand genomen. Van EechouJ, de commandant en larere resident 
van Nieuw-Guinea, sm:efde ernaar de Papoea's re betrekken bij her bcsruur, 
de politie en de militaire verdediging. Het was Je bcdoding taken die voorheen 
veelal door Moluhe functionarissen werden vervuld, nu 10 veel mogelijk door 
Papoe.1·~ te l.Hen uitvoeren. 

Buiten de socvercinitcitsovcrdrachc 

De geschiedenis v:m Nederlands Nieuw-Guinea biedt, zoals eerder opgemerkt, 
eigenlijk nauwcliJks een verklaring voor het feit dat Nederland 11.1 t949 met 
zoveel h.1r<lnekkigheid vasthield aan Je soevercinireit over het gebied. 1-lec had 
vrijwel altijd een bestuurlijke eenheid gevormd met de Molukken en w.1s 
bovendien eeuwenlang verwaarloo.\d. Pas na de oorlog werd Nieuw-Guinea 
een zclfoam.lige residentie met Hollandia als hoofdstad, hetgeen een zekere 
.mtonnmie impliceerde, die nog werd versterkt door de revolutionaire bewe
gingen die ciders in Nederl.mds-1 ndië onrsronden. Ma.1r her w.1s vooral de 
gang van zaken rond de naoorlogse Jekolonisaric, en alle emoties Jie daarmee 
gcp.1ard gingen, die bepalend waren voor de uit7.on<leringsposirie w.1.1rin 
Nieuw-Guinea zou ger.1kcn. 

Direcc na de Japanse overgave werd, op t7 augustus t945· door Sukarno en 
Hacra de onafh.mkdijkheiJ van de Repuhlik !ndmmi11 uitgeroepen. Gedurende 
de weken na deze prodamarie vond een golf van ami-Nederlan<lse, rcvolucio-
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naire gewelddadigheid plaats. Tijdens de Japanse bezening was tic verwijdering 
russen her Nederlandse gezag en de Indonesische bovenlaag pijnlijk duidelijk 
geworden door Je aanvankelijke sympathie en sreun voor de Japanse hezc11<:rs. 
Het nationalisme breidde zich rijdens de hei'.ectingsjaren bovendien uic naar 
dt: massa van de Indonesische bevolking. N;i de Japanse 1:apitularie bleek al 
snel dat er geen ma:ttschappelijkc basis meer was voor een voorrzecring van Je 
Nederlandse sm:vereiniteir. Nederland stond machteloos tegenover de ontstane 
revolutionaire massabeweging.' 

Na enkele weken arriveerden Britse croepcn om de orde te herstellen. In het 
oostelijke Jeel van de archipel lukte <lat. Op t 5 juli 1946 droeg Je geallieerde 
bevelhebber re Makassar het gei'.ag over Borneo, Banka, Bil iron en Je zogeheten 
Grote Oost weer over aan Je Nederlanders. l n Malino vond vervolgens een 
conferentie plaars. waar verccgcnwoonJigers uit die gebieden her eens werden 
over het herstel van een, heel 1 nJonesië omvattend, confcder:nief sra:usverb:md: 
de Verenigde Staren van lnJonesii.'. Maar Java en Sumatra. de belangrijkste 
delen van 1 ndoncsië, bleven in handen van Je Ncpuhlik. 

De Briuen voelden er niets voor een langdurige strijd aan cc gaan om ook 
deze gebieden voor de Nederlanders re heroveren. Zij drongen daarom sterk 
aan op een diplomariekc oplossing van her conflicr; alleen op deze cmulicies 
waren zij bereid in te grijpen ren behoeve van de tiemluizendcn NeJerlamlers 
die werden bedreigd door her revolutionaire geweld. Onderhandelingen met 
de Rt'puhlik bleken Jus onvermijdelijk, al waren dergelijke gesprekken moeilijk 
te verren:n voor \'cle Nederlanders, mcr name omdar Sukarno tijdens de 
bezcrting had samengewerkt met de Japanners. 

De ccrste officiële onderhandelingen tussen Je Nederlandse regering en de 
Repuhlik vonden pl.1.m in <tpril t94Cl op de Hoge Veluwe. l:.r kwam geen 
overeenkomst tot stand. De regering-Sd1ermcrhorn-Drees erkende weliswaar 
begin mei de feitelijke controle van de Rcpuhlik over Java, maar weigerde dit 
voor wat becrefr Sumarra. Ondertussen nam de verbittering aan Nc:Jcrlandsc 
kanr toe. Tijdens de c:1mpagnes voor de eerste naoorlogse verkieûngen viel 
vooral de KVI' de Hoge-V cluweconferenrie fel aan. De Hoge-Vcluweconfèrentie 
was volgens Je J(VP-ers 'een weck Jer schande' gewccst. Na de vcrkie1.ingen 
werd een eerste rooms-rode coalitie gevormd, onder leiding van KVP-politicus 
L.J.M. Bed. Her door de KVt• uitgedr:igen koloniale ressenrimenc werd nu een 
belangrijke factor bij hec bepalen van het n:gcringsbcleid ten aanzien van 

N cderlands-1 nd ië. K 

Ondanks alle Haagse opwinding waren voortgezccre onderhandelingen o n
afwendbaar. Er volgden nieuwe besprekingen, van Nc:Jerlan<lse kant gevoerd 
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door een Commissie-Generaal onder leiding van voormalig premier W. Scher
merhorn. In november 1946 kwam te Linggadjaci een voorlopig akkoord tot 

stand. Nederland erkende hierin de facto het gezag van de Repuhlik over zowel 
Java als Sumatra. Er zou een Verenigde Staten van Indonesië worden opgericht, 
waarvan de Repuhlik deel zou uicmaken. Nederland en 1 ndonesië zouden 
tezamen een Ncderlands-lndoncsiscl1e Unie vormen, onder her Huis van 
Oranje. De Nederlandse ernnomische belangen in Indonesië zouden worden 
gerespecteerd. Gedurende een overgangsperiode, tijdens welke op een bepaald 
moment de soevereiniteit 1.ou worden overgedragen, lOU een gemeenschappe

lijke interim-regering worden gevormd. 
In Oen Haag werden deze resultaten met gemengde gevoelens ontvangen. 

Een meerderheid van de regering en van de Tweede Kamer wenste her akkoord 

volgens h.1.1r eigen standpunc te interprercrcn, of..vcl 'aan re kleden' . De-Le 
interpretatie berrof vooral her lichte karakter van de voorziene Unie en Je 
gezagsverhoudingen gedurende de interim-periode. De Haagse aankleding van 
de overeenkomo;t van Linggadjati droeg bij aan een steeds moeizamer verhou
ding met de Rt1mhl1k. Toen het akkoord uiteindelijk in her voorjaar van 1947 
officieel werd ondenekend, had het <loor alle interpretatieverschillen eigenlijk 
al nauwelijks meer betekenis. De intensieve onderhandelingen die hierop 
volgden, hrachren geen soelaas, en in juni was de ecrsre groorsch.1lige militaire 
confrontatie tussen Nederland en de Repuhlik n;tbij. 

De overeenkomst van Linggadjati repre niet over Nieuw Guinea. Het was 
pas tijdens her 'Haagse aankleden' van de overeenkomst dat werd gesproken 
over een aparte status voor het gebied. Daarbij dachr met name de KVI' opnieuw 
aan de mogelijkheid van kolonisatie, in het bijzonder door Indische Neder
landers. In aansluiring op een advies van de Commi'isie-Generaal luidde een 
regeringsverklaring van 10 december 1946 dat Nieuw-Guinea een aparte status 
moest kunnen krijgen. De mogelijkheid diende opengehouden re worden 'voor 
groocere volksplantingen van Nederlanders, op de ecrsrc plaats van Indische 
Nederlanders, die onder een eigen bestel wil[dJen leven ':1 

Het zag er niettemin aanvankelijk nier naar uit <lar Nieuw-Guinea een 
bijzondere rul zou gaan spelen gedurende de jaren van de Indonesische onaf
hankelijkheidsstrijd. Bij de eerste onderhandelingen russen Nederlanders en 
Indonesiërs werd er niet gerept over dit gebiedsdeel, en tijdens de Hoge
V eluweconfcrencie werd er evenmin aandacht aan Nieuw-Guinea besteed. Ook 
op de Malino-confcrenrie, die in juli 1946 plaatsvond, werd uitgegaan van een 
geheel Indonesië omvarcende federatie. Er werd geen uirwndering gemaakc 
voor Nieuw-Guinea, ook niet door de delegatie van de Nederlandse regering. 
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Op een minderhedenconferentie, die drie maanden later werd gehouden te 
Pangkalpinang op her eiland Bangka, werd voor het eerst gesproken over een 
mogelijke autonome sratus voor Nieuw-Guinea. Deze pleidooien waren op
nieuw geh:tseerd op her streven naar Nederl:mdse of Nederlands-! nllische 
'volksplantingen' in het gebied. Enkele aanwezigen pleinen in Pangkalpinang, 
met deze gedacluc in het aclucrhoofd, voor een rijdclijke af~cheiding van 
Nieuw-Guinea. Gouverneur-generaal H.J. van Mook spr:tk 7.Îjn sreun uir voor 
mogelijke volksplantingen op Nieuw-Guinea. Maar dat was bepaald nier her 
standpunt van de meerderheid van de gedelegeerden. Tijdens een conferencie 
in Den pasar, tijdens welke de deelstaat Oost-Indonesië, of Grote Oosr, werd 

opgericht, kwam Nieuw-Guinea opnieuw aan de orde. Her wu immers, gezien 
zijn ligging, deel gaan uitmaken van Oost-Indonesië. Van Mook plcitrc hier 

wederom voor een aparte status voor Nieuw-Guinea, maar hij erkende dat her 
gebied altijd op enigerlei wijze met Indonesië verbonden zou moeren blijven.1u 

In de russcmijd hadden de Britse croepen zich teruggetrokken uit Indonesië 
en was er een omvangrijke Nederlandse legermacht opgebouwd. Da:1rmce was 
de marigcnde Britse invloed verdwenen. Het :1anral militaire incidenren russen 
Nederlandse en repuhlikein..e eenheden nam in de winter v,111 1946 en het 
voorj.1.1r van 194"" toe. De ondertekening van het definitieve akkoord van 
Lingg:tdj.ui, in m.1arr v.m dJr jaar, Ieme de problemen geenszins op. Toen 
duidelijk werd <.lar de onderh.mdclingen over de uilVoering van Lingg.1dj.1ti op 
niets zouden uitlopen, werd in Den Ha.1g het gevoelen sterker d.u een miliraire 
confronr.1rie onvermijdelijk w.1~. 1 n Nederl.md was de financiële toest.md 
bovendien nijpend geworden, door de sragnarie van zowel de handel in Europ.1 
als die tmsen Nederland en lndone~ié. Tegen deze achtergrond werd in Den 
Haag het besluir genomen om de economisch belangrijke gebieden van JavJ 
en Sumatra onder Nederlandse controle re brengen. Men hoopte op deze wijze 
voorzo'n 300 miljoen gulden aan voorraden in h:mden te krijgen. Dit offensief, 
genaamd 'Operatie Product', vond pla:tts in de zomer van 1947. 

Operarie Product was een milir:1ir succes. Beschermd door Nederlandse 
militairen keerden de Nederlanders terug naar hun bezittingen. Maar er ont
stonden tegclijkerrijd internarion:tle complicaties. De VN-V eiligheidsraml riep 
op roe een staakt-her-vuren en ror hervaning v:tn de onderhandelingen. In 
eerste instantie stelde de Nederlandse regering dat het ging om een binnenlandse 
aangelegenheid, maar korte rijd later accepteerde Nederland bemiddeling door 

een Commissie van Goede Diensten. In januari 1948 kw:1m vervolgens een 
overeenkomst rot srand die genoemd werd naar het Amcrik:1:111se oorlogsschip 
waarop de gesprekken plaarsvonden: de uss Renvillc. Her akkoord v.111 Ling-
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gadjati werd hier in feite grou:ndecls onderschreven. Her was opnieuw de 
kwestie van de overgangsperiode die de uirvoering van <leze oven:enkomst in 

de weg stond. 
Nederlan<l geraakte nu in een toenemend internacionaal isolement. Ook de 

Verenigde Scacen, die Den Haag roe dan toe vaak ter wille waren geweest, 
keer<len 1.ic.:h in hec najaar van 1948 van Nederlan<l af. Dac werd nog scerker 
toen de Rrpublik een communistische opscan<l op Java neersloeg. De Ameri
kanen zagen de Repuhlik nu als een pmenciële me<lestander in de strijd regen 

her communisme. 
In december 1948 vond een nieuwe militaire actie tegen de Republik plaats. 

Sommige lc<len van her inmiddels diep verdeelde kabinec-Drees hoopren door 
dir offensief alsnog met <le gematigde Republikeinen toe een vergelijk re komen. 
Andere waren erop uir de Repuhli/..· wc een deelstaat cc reduceren. M ilicair liep 
alles van een leien dak. In snel cempo werd het Republikeinse bolwerk Djok
jakarta veroverd en Sukarno en Haua werden gevangengenomen. Maar de 
Veiligheidsraad gelastte Nederland zich uit Djokjakarra terug te rrekken en de 
leiders van de Repuhlik vrij te laren. Hij stdJc hoven dien een nieuwe VN-com
missie in, de United Nacions Comrnineeon lndonesia (UNCI), om een oplossing 
cc vin<lcn. De ervaren ou<l-minister J.H. van Roijen slaagde er vervolgens in 
om, in overleg mee de 1 n<lonesische diplomaat Mohamed Rum, een doorbraak 
te bewerkstelligen, die de weg vrijmaakte voor de RonJe-tafclconfcrcntie. In 
augustus begonnen Nederland, <le Republik, alsmede een Jdcgarie van de 
overige 1 ndonesische gebieden, onder auspiciën van de UNCI, te onclcrhandclcn 
over een definitieve oplossing. Deze Ron<le-tafdconferenrie (1nc) zou in 
december 1949 uitmonden in Je officiële soevereiniteicsnvcr<lraclu. 

TijJcns de voorbereiding van de Rundc-t;1fckonferentie werd in Den H.1ag 
opnieuw uitgebreid aandacht bc.~reed aan Nieuw-Guinea. Onderhand over
heerste het standpunt dar Nieuw-Guinea buicen de socvereiniteitsoverdr;tehr 
diende cc blijven. In de ministerraad werden Joor miniseer J.H. \ •;m Maarseveen 
de volgende ovenvcgingcn naar voren gebracht om Nieuw-Guinea een aparte 
status te geven: 1 n<lonesië ha<l geen moreel recht op het gehie<l; Nederland 
was, 1.0als ook Van Mook al ha<l gesteld, bcrer in staat her gebied lot ontwik
keling te brengen; her was goed een pied il terre te behou<len om aldaar Nederland 
wclgcz.indc personen op cc vangen; het was van belang voor Je Koninklijke 
Pakerva:m Maatschapij (KPM) over havens op Nieuw-Guinea te beschikken; 
Nieuw-Guinea zou de pick zijn waarnaar vanuit het overbevolkte Ne<lerland 
geëmigreerd zou kunnen worden; ren slocre was Nieuw-Guinea volgens Van 
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f\l:a.1rscvcen v.m belang al~ milit.1ir ~teunpunt, met n.1111e voor Je KoninklijkL 
l\tarine." 

Vcr~chillende v.m de1e argumenten w.1ren aanvechtbaar. Tot d.111 roe kt(I 
NcJerlancl immers weinig ge<laan voor de onrw1kkcling van Nieuw-Guinea. 
De hctekeni~ van Nieuw-Guinea voor <le Kf'M was rwijlclachug. Emigr.uie naar 
her gebied leek weinig .1anlnkkd1jk gC1ien de dcs.1'itrcu1.c experimenten uit <lc 
jaren dertig. Het b opvallen<l dar de :.i.m<lpunccn Jie konc tiJd lmer zo' n 
belangrijke rol 7.ou<len spelen, nier wer<len genoemd. Zo werd er nier ge~pmken 
over het zeHbcschikking~rechc van de Papoea\, niet over de strategische bere
ken is van het eilan<l en ook niet over mogelijk te exploiteren grondstoffen. De 
minisrcrraaJ ging niettemin wnder problemen akkoord mcr Van Maar~evecm 
voorscellen . N 1cuw-Guinea dien<le bui ren de soevereinireicsoverdr.1cln re blij
ven. Her kabinet, en mcr name premier \V/. Drees, wenMcn geen nieuwe 
corKe~sies meer aan de 1 ndonesiërs te doen. Bij <le hcl1andcling v.111 de regc· 
ringsnot.1 over <le RTC werd in augustus 1949 in de Tweede Kamer tluidelijk 
d.1t ook de grote partijen zich, mee uirwndering v.111 de Partij van <le Arbeid 
(f'VDA), uicdrnkkclijk uirspraken voor handhaving v.111 de NederlJndse 50evc
reiniteir over Nieuw-Guinea. D.1r berekende <lar p.1rlemencaire aanvaarding 
van de soc\ereinircirsoverdradu op losse schroeven zou komen te staan als er 
geen uirwndcring zou worden gemaakt voor Nieuw-Guinea. 

TijJens Je Ronde-tafelconferentie dreigde Nieuw-Guinea inderJ.1ad een 
onoverkomelijk probleem cc gaan vormen. Er ~.aren n.1ast <lc UNCI drie <lclcgatie.~ 
rond de rafel: de Rep11hlik, de federalisten - <lic de overige delen van Indonesië 
vercegcnwoordigden - en Nederland. Om een impasse te voorkomen, sccldc 
<le UNCI aanvankelijk voor om Nieuw-Guinea onder trustees/Jip van de VN cc 
pl.1:men. Dir wa~ voor de fcder.1li~ten onaanv.1ardb.1.1r. Op voor~tcl \',111 <le 
UNCI werd vervolgens bc~lotcn Je behan<lcling van hec probleem uit re 'rdlen. 
De sr.um quo betreffende het gebied werd gch.mdha.1fd, rn;1;1r er zou binnen 
een 1aar 11.1 de soeverciniteir~overJr.1clu een regeling moeten worden overeen
gekomen. De dclegarie' van de Nepuhli~· en de feJeralisren m.1.1kten er geen 
halszaak van en gingen met <lir compromis akkoord. Zij wensten 111 ecrsce 
inscancic de buit van de soeverciniteicsover<lracht binnen re halen. 

In de ijskast 

Mee de soevcreinitcitsovcrdr.1clu van het voormalige Nederlan<ls-ln<lië kwam 
een einde .1.111 een tijdperk. In april 1949 w.1s NederlanJ hovcndien rocgetrc<len 
tot de Noord-Atlancische Verdragsorgani~atie (NAVO). Na an<lerl1alve eeuw 
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van neutralire1l was Nederland lid geworden van een militaire alli.mcie. Door 
deze gebeurtenissen was de NederlanJsc status in de wereld drastisch gewij1.igd. 
Van een koloniale mogendhci<l was Nederland een kleinere, Noor<lwesr
Eumpcsc staar geworden, onderdeel van de Pax Americ111ut en bovendien 
betrokken bij het op gang komende proces van \Xlcst-Eurnpesc integratie. 
Vanuit Oen Haag moest nu mcr een geheel andere oogopslag naar de wereld 
worden gekeken dan voorheen. De tegenslelling tussen Oost en Wesr, de 
Atlanrischecenhcid onder Amerikaanse leiding en West-Europese economische 
aanecnsluiring dienden nu de cemralc uitgangspunten van de Nederlandse 
buicenl;mdsc politiek cc worden. 

Het langdurige conflict met de Ncpuhlik was evenwel in Den Haag voor 
velen een fru!>trerende ervaring geweest. 1-fandhaving van her Nederlandse 
gezag over Nieuw-Guinea m.1akce de pijn nog enigszins dragelijk. Zoals de 
politicoloog Lijpharr stelt. kan het streven naar het behoud van Nieuw-Guinea 
niet los worden ge7.Ïcn van het traumatische verlies van Nederlands-Indië.12 

Zo oordelen ook anderen, zoals de Ucreduse historici Van Goor en De Jong: 
het lèir dar Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht werd gehouden, 
vloeide voort uit 'frustratie over het verlies van InJië' .11 De Nieuw-Guinca
sentimenccn waren in velerlei opzicht gchac;ecrd op een hang naar her verleden: 
bezit van het gebied leek Nederland nog de status van een nier lomer Europese 
mogen<lheid re geven. Her Nieuw-Guineaconflicr was Jaarmce eigenlijk vanaf 
het begin een 1~1ak van prestige en ressentiment. De in her geding zijnde emoties 
stonden bovendien h.1aks op de nieuwe uitgangspunten van her Nederlan<lse 
buitenlandse bclei<l: Atlantische !>amcnwerking onder Amerikaanse leiding en 
Europese economische integratie. 

Direct na Je socvereinireirsoverdrachr werden in snel tempo verschillende 
hesruurlijkc maatregelen genomen om her Ne<lerlandse gezag op Nederbndc; 
Nieuw-Guinea re besren<ligen. Deze maatregelen impliceerden dat Nieuw
Guinea op afzienbare termijn onder Nederlandse voogdij zou blijven. Daarmee 
werd de basis gcleg<l voor een langdurig conflict met de regering in Djakarta, 
die zich op hec standpunt stelde <lar Nieuw-Guinea rot Indonesië behoorde. 
De betrekkingen met Indonesië werden regen <leze aduergrond snel moeizamer. 
Ook Je betrokkenheid van Nederlandse militairen hij een couppoging cegen 
her Sukarno-bcwind in 13:m<lung, de hoofdstad van de Jeclstaar P;1sundan , 
deed het wantrouwen in 1 n<lonesië groeien. 

In de loop van 1950 voegden de <leclsraren van Pasundan en Oost-Java zich 
bij de Rcpublik. Andere deelstaten volgden die voorbeeld, waardoor de confe
deratieve staatsstructuur, zoals overeengekomen tijdens de ltTC, ophield re 
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bestaan. Deze ontwikkelingen riepen op de Zuid-Molukken een streven naar 
onafhankelijkheid op. In Nederland groeide de bitterheid toen de fèderarieve 
smatssrructuur, waarover in de voorafgaande jaren zo vaak was gesproken, werd 
algeschafr en vervangen door een eenheidsstaat. De Nederlandse sentimenten 
werden nog versterkt door her hardhamlig neerslaan van de opstanJ op Ambon. 

Nieuw-Guinea was niectemin het belangrijkste struikelblok in de relaties 
mssen Nederland en Indonesië. In december 19so vond de conferentie plaa1s 
die was overeengekomen in Je 1rrc-akkoor<len. Al tijdens Je voorberei<lingen 
hleek dar <le Nederlandse en Indonesische standpunten mijlenver uiteenlagen . 
Van l ndonesische kanc werd gcsreld dat Nieuw-Guinea zowel hiswrisch, 
etnisch als geografisch hij 1 n<lonesië hoorde. Ojakana was bereid cot aanzienlijke 
concessies, maar op voorwaarde dar Nederland de soevereiniteit zou overdragen. 
Er werden economische preferenties in her vooruitzicht gcsrclJ; Nederlanders 
zouden worden opgenomen in het bestuur; Nederlandse immigranten waren 
welkom; er zouden garanties worden gegeven voor missie en zending; bovendien 
zou ;1an Nieuw-Guinea autonomie worden verleend. 

Achteraf bezien was dit een aanlokkelijk voorstel {veel ;ianrrckkelijker dan 
de uiteindelijke uirkomsr in 1962), maar overdracht van de soevereiniteit aan 
In<lonesië was voor Nederland onaanvaardbaar. Het tegenvoorstel Nieuw
Guinea onder cc brengen bij de Nederlands-Indonesische Unie onder hand
having van her Nederlandse bestuur {en meczellhcschikking in her vooruitzicht) 
was voor de Indonesiërs echccr orwertcerbaar. Nieuw-Guinea was immers deel 
van Indonesië. De onderhandelingen liepen derhalve op niets uir. 1·1 

Minister van Buitenlandse Zaken D. U. Stikker, een zakelijk behartiger van 
de Nederlandse economische belangen, had inmiddels zo zijn twijfels. In de 
ministerraad verklaarde hij dar er war hem betreft over de overdradu van 
Nieuw-Guinea te praten viel. Immers, de NederlanJse belangen in Indonesië 
mochten niec vanwege het, uit economisch oogpunt, marginale Nieuw-Guinea 
in de waagschaal worden gelegd. Stikkers flexibele opstelling brachr hem in 
conflict met de Tweede Kamer en vooral met 7.ijn eigen vvn-fracrie. De vvn 
diencJezclfa een motie in w:iarin her beleid van Je regering inzake Nieuw-Guinea 
werd afgekeur<l. Er ontstond een kabinetscrisis en begin 1951 trad Je regering
Drees :if. N:ienigewcken werd her kabine1-Drces hersteld; het zou tot september 
1952 :1anblijven. Stikker werd wederom minister van Buirenlandse Zaken. In 
hec regeringsprogramma werd vastgesteld dat er in het parlement geen twee
derde meerderheid was te vinden voor soevereiniteitsoverdracht van Nieuw
Guinca. Nieuw-Guinea ging dus, zoals her toen heette, 'in de ijskast': er kon 
over Nieuw-Guinea niet gemarchandeerd worden. Dat creëerde helderheid in 

1 1 
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Den Ha.1g, m.1.1r lei;<le tevem de b.t~Ï<; voor een tien j.1ar <lurenJe confronr.ttie 
mee lmlone~ie. 

l nmiddels was Nederland begonnen inrern:trionale srcun te vinden voor 1ijn 
standpumen, mer name bij de westerse bondgenoten. D.1arbij werden \'er~chil
lcnde. deels eerder gehanteerde, argumenten aangevoerd: namelijk dar Nieuw
Guinea geografisch noch ecniscl1 rot l n<lonesië behoorde en dar 1 ndonesië niet 
in staar was om Nieuw-Guinea rot ontwikkeling te brengen. Boven<lien wer<l 
gewezen op de <ïtr.uegische betekcni~ van Nieuw-Guinea, dit regen de achrer
gron<l van het in Oost- en Zuidoost-Azië oprukken<le 1..ommuni~mc. Ten ~lutte 
werd ook gewe-ten up de mogelijk in Nieuw-Guinea aanwezige grondstoffen. 
Sommige van deze oordelen maken adneraf een opportuni~tische indruk. Toch 
is het zeker nier ï'.o d.1t Nederland begin jaren vijftig volledig .11leen 11tond. w.mt 
vooral \ ' :lil Aw.cr.1lischc zijde werd al snel srcun uitgesproken voor her Nnlcr 
land~e streven Nieuw-Guinea uit Indonesische handen te houden. Daarbij 
speelden herinneringen a.111 de betekenis die Nieuw-Guinc.1 in de oorlog had 
gehad een belangrijke rol. 

Geen overdracht aan Indonesië 

In september 1952 tr.1<l her <lcrde kabinet Drees .1an, be!>taande uit de l'VDA en 
de drie confessionele parrijen. De VVD maakte geen deel meer uit \'an de coalitie. 
Al tijdens de formatie werd v.lSCgestcld d.1t de ijsk.1stformule zou worden 
geh.mdhaafd. Met Indonesië zou er nier over Nieuw Guinea worden onder 
handeld. Bovendien zou Nederland de Papoea-bevolking tot omwikkeling 
brengen, z.odar deze te zijner tijd haar rcclu op zelfbeschikking zou kunnen 
uitoefenen een argument dat in de komende jaren een steeds belangrijker 
rol zou gaan spelen in de Nederlandse diplomatie. De partijloze J.W. Beyen 
werd minister van Buitenlandse Z:.1ken en de jonge diplomaat J.M.A.H. Luns 
minister zonder portefeuille. Beyen was verantwoordelijk voor mulribrerale 
betrekkingen, dat wil zeggen vooral voor de Europese integratie, terwijl Luns 
de ver:mtwourdclijkhcid kreeg voor de bilaterale betrekkingen en voor niet
Europese kwcscies. Luns kon zich op grond van deze taakverdeling concentreren 
op een kwestie die hem, alsook zijn politieke menror, de KVl•-leidcr C.P.M. 
Romme, na aan her harr lag: Nieuw-Guinea.'1 

Luns 1.ou in de volgende jaren een krachtig stempel drukken op her Neder

landse Nicuw-Guineabdeid. Tot op hec einde hleef de minisrer van mening 
dar Nederland niet moest toegeven aan de lndonesiscl1e pressie. Hee in het 
geding zijnde kolonialistisch ressentiment stond inmiddels haaks op het na-
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oorlogse streven n.1ar Ad:mrische samenwerking en Europese integr•Hie, d.H 
volgens \'ersd1eidene au1e1m vanaf 1949 het Ncderl:111dse buitenlandse beleid 
zou hebben bcpaald.11

' Staande voor de keuze tmscn Je Arlantische aaneenslui
ting en de koloniën had Ncderlan<l in 1949 gekozen voor het eerste, w mee111 
bijvoorbeeld Jaquec.'7 De Nederl.rndse poliriek ten a;111zien van Nieuw-Guinea 
en Indonesië komt ecluer niet overeen met dele vaststelling. Het Nieuw
Guinea-bcleid zou Je Nederlandse oriënrarie op de Verenigde Staten en de 
loyaliteit aan de NAVO verscheidene malen doorkruisen. Hee zou overigens 
onjuist zijn te veronderMcllcn d.n Luns in deze z.1.1k op eigen houtje opereerde. 
Hij vertolkte het beleid v.111 de achrereenvolgendc kabinetten waarvan hij deel 
uitmaakte en hij werd in Je ministerraad. als her om Nieuw-Guinea ging, 
zelden of nooit tegenge\prokcn, zeker niet door premier Drce\. 

Her cnnflicr groeide in de loop v.m de j.iren vijftig stccdo; meer uit tor een 
prestigekwestie. Nieuw-Guinea had een geringe economische hcrekeni11, zeker 
vergeleken met tic Nederlandse economisi..he belangen in Indonesië. Er kwam 
dan ook oppo~itie v;inuir het bedrijfsleven, vooral vanuit Ncderland~c bedrijven 

die nog in 1 ndm1e11ië .u:rief waren. l n 1953 omstond op initiarief van P. Rijkens, 
presidenr-direcreur van Unilever, een pressiegroep die zich ren doel srel<le her 
1 ndonc<ïiebclcid van l uns re matigen en de minister .1.111 re zetten mt meer 
bereidheid tot compromi5.\en. De groep-Rijkens slaag<le er vooralsnog niet in 
poliricke i1wloed uit te oefonen. In tegendeel, midden jaren vijfog heerste in 
Den Ha.1g brede politieke comensus dar Nederlan<ls Nieuw-Guinea nier aan 
Indonesië mocht worden overgedragen. 

Er werden in de jaren na de soevereiniteitsoverdracht, en dan vooral op 
initiatief van Djakarta, enkele pogingen ged:1an de Nedl·rlands-lndonesische 
betrekkingen te verbeteren en de Nieuw-Guineakwestie op te lossen. Een eerste 
poging tot een diplomarieke oplossing vond pla:us in januari 1952, toen een 
ln<lonesische missie onder leiding van Je <liplomaat Supomo in Den Haag 
arriveerde. Dat was nog tijdens her minisrerschap van Stikker. De onderhan
delingen leidden rot niets, en de missie-Supomo werd teruggeroepen in verband 
met een kabinetscrisis in Djakart:t. 1 n her voorjaar van 1954 nam de 1 ndonesische 
regering opnieuw het iniriarief tot her voeren van onderhandelingen. 1 n 1 ndo
nesië was inmiddels een gematigde en pro-westerse coalitie aan de m;icln, 
hetgeen perspectief bood op een voor beide panijen aanvaardbare oplossing. 
Nederland weigerde evenwel over Nieuw-Guinea van gedachten re wisselen, 

in overeenstemming met het regeringsbeleid terzake. Er kwam niettemin een 
conceptregeling tor Mant! die bedoeld was om bepaalde onderdelen van Je 
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R 1 c-:1kkoorden van 1949 te vervangen, maar die noch in Djakana noch in Den 

Haag werd goedgekeurd. 
De Nieuw-Guineakwestie groeide in de loop van de jaren vijftig uit tot een 

zaak die ook op andere cerreinen van de Nederlandse buitenlandse politiek 
invloed uitoefende. Dat vloeide onder meer voort uic her feit dar het conflict 
midden jaren vijftig een steeds sterker internationaal karakter kreeg. In decem
ber 1954 was Indonesië crin geslaagd de kwestie voor Je eerste keer op de 
:tgenda van (Ic Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geplaatst te 
krijgen. Een resolucie die opriep tot een vreedzame oplossing en onderhande
lingcn haalde weliswaar geen rweederde meerderheid, maar de meeste zojuisc 
onafüankclijk geworden Afro-Aziatische landen steunden Indonesië. Neder
land kreeg steun van de meeste bondgenoten en v:111 de pro-westerse Latijns
Amerikaanse landen. De Verenigde Sraren onchiclden zich evenwel cor Ne
derlandse ergernis van stemming. Eind 1955 hoog de Algemene Vergadering 
zich opnieuw zonder resultaat over de Nieuw-Guineakwestic. 

In Oen Haag werd niet onverdeeld positief geoordeeld over de bemoeienis 
van de Algemene Vergadering. In de Verenigde Naties begon zich in loop van 
de jaren vijftig een anti-westerse meerderheid af re rekenen als gevolg v:111 de 
toc.:stroom van een grooc aancal nieuwe Aziacische en Afrikaanse lidsraren. Deze 
Afro-Aziatische !.inden leken zich aaneen re sluiten, hecgeen onder meer werd 
gesymboliseerd door een conferentie die in 1955 in Ban<lung plaatsvond. De 
meest vooraanst:t:m<le in Ban<lung aanwezige politici waren de Indiase premier 
Nehru, de Eb')'ptische president Nasseren de Chinese minister van Buitenlandse 
Zaken Tsjoe-En-Lai. De conferentie vergroorre hec internationale prescige van 
gastheer Sukarno. Er werd onder meer een resolutie aangenomen tegen het 
koloniali.;me. Ook Nieuw-Guinea kw.11n eer sprake. Nederland werd opgeroe
pen onderhandelingen te aanvaarden gericht op een vrccd1~-m1e overdracht. 

De nieuw onaA1ankclijke staten dreigden de Verenigde Naties in Nederlandse 
ogen wc een anti-westers platform re maken. Bovendien ontstond in Den Haag 
het gevoelen dar de Verenigde Staten niet ahijd krachcdadig genoeg opcraden 
regen deze nieuwe opponenten. Dergelijke onvrede over de rol van vs kwam 
onder meer tot uitdrukking tijdens de Suezcrisis in 1956. De crisis werd ingeluid 
wen de Egyptische presidenc Nasser aankondigde dac Egypte de Frans-Britse 
Suezkanaalmaacschappij zou gaan nationaliseren. In overleg en samenwerking 
met Israël trachtten Groot-Brittannië en Frankrijk de kanaalzone te bezetten, 
hetgeen maar gedeeltelijk gelukte. Nederland steunde het Franse en Bricse 
wapcngekletcer, terwijl de Amerikaanse regering aandrong op een diplomatieke 
oplossing. De Amerikanen b.1seerden hun voonichtige ben.1dering op de vrees 
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dat een hardhandige aanpak van Nasscr Egypte in hec communistische kamp 
zou drijven. Deze redenering zou Luns larer ook vaak worden voorgehouden 
als her ging om lndonesië.18 

In december 1955 werden er voor de laatste maal hilaterale onderhandelingen 
russen Nederland en Indonesië gevoerd, eerst in Den Haag en later in Genève. 
Wederom weigerde Nederland over Nieuw-Guinea te spreken. Er kwam niet
temin een akkoord cot stand op grond waarvan de Unie zou worden afgeschaft 
en een nieuwe financiële regeling tussen de cwee landen zou worden opgcsrcld. 
De gesprekken liepen spaak vanwege de Nederlandse cis een speciale geschil
lenregeling aan de financiële overeenkomst toe te voegen. Adueraf is Luns 
ervan beschuldigd de onderhandelingen bewust re hehben gewrpedecrd. De 
minister heeft altijd volgehouden d.1r de Indonesische delegatie op<.lrachc had 

gekregen de onderhandelingen re doen sp.1aklopen. Dat zou lijn gebleken uir 
informatie die hij 'v.111 ome inlichringendienst' had ontvangen.''' Hoc dan ook, 
de confcrenrie mislukte, waarmee de laarsre k.ms om de betrekkingen met 
1 ndonesie te \'erhereren, passeerde. Van.tf dit moment 1nmlen de !.ta ndpu men 
inzake Nieuw-Guinea zich aan beide zijden verh:mlen. 

Vanaf 1956 liep de Nederlandse Indonesi'iche tegemrelling Meed<; meer uir 
de hand. In februari 19s6 legde Indonesië 1.ijn lidmaatschap van de. overigen11 
al non-existente, Nederlands-! ndonesische Unie eenzijdig op. Enkele maa1ulcn 
later nam her lndonesi!>che parlement een wet aan waarin de complete RTC

akkoorden van tafel werden geveegd. Ook aan Nederlandse kant werden de 
<;tandpuntcn harder. !:en grondwetswij1iging voegde Nieuw-Guine.1 hi j het 
Koninkrijk. Vanaf dat moment werd in Oen l l.1.1g wn.;equent gesproken over 
' Nederlands Nieuw-Guine.1 '. l:en wijûging van de statm van her gebied vereiste 
nu bovendien een tweederde me<:rderheid in her parlement. 

Daarmee dreigde datgene cc gebeuren wac Stikker, alsmede verschillende 
economi"ch belanghebbenden verenigd in de grocp-Rijkcns, hadden gevreesd: 
het Nicuw-Guineawnflicc legde de nog Meeds omvangri1ke Nedcrl.mdsc be
langen in lndone~ië in de waagsch.1al. Maar de invloed van het hedrij(.;levcn 
bleek in dele '/.aak nier groot te zijn. Het standpunt van de regering bleef dar 
Nederland niet aan de toenemende lndonc.sische pres~ie 1ou moeten toegeven. 
Overdracht van Nieuw-Guine.1 zou de betrekkingen met her r.1dicalisercnde 
Indone~ir: sleclm tijdelijk doen verbeteren, meende minister-pre.;idenr Drees. 
De n:uionalisatie van her westerse bedrijf.sleven leek hem onahvendhaar, omdat 
Indonesië in communistisch va.1rw.1rer geraakte. Her was een a.1mechrhaar 
scandpunt, omdat in 1957 zou blijken dar .1llccn de Nederlandse he1it1i11gen 
in 1 ndonc.sië zouden worden aangep.1kr; andere we\cerse belangen in l ndonesie 
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werden ongemoeid gclarcn. ZeUs gemengde Ncderlands-Bricse ondernemin
gen, zoals U nilcvcr en Shell, omsprongen de dans. Lacer, cijdens alle verwik
kelingen rond de reis van de Karel Doorman, 1.0u de stacus van deze Brirs
Nederlandsc multinarionals nog een belangrijke rol spelen. 

In 1957 kwam de N ieuw-Guineakwcscic opnieuw aan Je orde in de Algemene 
Vergadering van de VN, 1.0wcl in fchruari als in november. In beide gevallen 
rnislukre de lrulonesischc poging om de Algemene Vergadering te bewegen 
een rcsolucie aan re nemen waarin een beroep wen.l gedaan op heide parrijen 
her conflict langs bilacer:ile weg met vrce<lzame middelen op te lossen. Deze 
diplomacieke tegenslag droeg bij aan een verdere radicalisering v.111 de 1 ndo
nesi~che politiek een aamicn van Nieuw-Guinea. Er kwam nu een c.unpagne 
op g.111g regen het Nederl.mdsc bedrijf.~levcn die 1ich in eerste imc.mcie ridme 

ccgen de Kl'M, welke nog een belangrijkt: rol !.peelde in het binnenland!.e 
'chcepvaartvcrkecr in lndonc~ië. Kl'M-schepen werden gcnaa~t. De Koninklijke 
Marine kwam v.muic Nieuw-Guinea in .1ccic om enkele van deze vaartuigen 
cc ont7.cncn . 

Begin c.leccmbcr 1957 vond vervolgens een rcch van bezettingsacties plaats 
cegen Nederlandse bedrijven, geleid door de vakbonden en communistische 
accivi~rcn. De regering in Djak.tna leek de greep op de geheunenisscn re 
verliezen. Op 10 december gelastte de clH:f-scaf van het leger, generaal Nasution, 
1ijn commandanten daarom de hezcrre Nederlandse bedrijven onder milic.1ir 
ge1A1g te plaatsen. Enige ma.inden bleef her lot \'an de Nederlandse bezittingen 
omeker; clc ln<lonc,,Ïc;Lhc regering wekte de indruk Jc:lC te willen ruilen tegen 
overdrachr van Nieuw-Guinea. Toen Nederland nier inging op een dergelijke 
koehandel. werden de Nederlandse bezittingen Jcflniricf genationaliseerd. 

lnmiddcl~ waren de mee'itc staat\hurgcrc; van de oud-kolonis.tror uitgewe
zen. ' ' De Ncdcrl.mds-lndoncsic;chc berrckkingcn waren op een .1lrnllum diep
tepunt gekomen. Zo.11~ De Gcm schrijfr: 'Voor het heilige doel v.111 het behoud 
van Nieuw-Guinea werden het loc van 50.000 l.111dgcnmcn en een ge•cl1ar 
bedrag aan investeringen van f 4 i1 5 miljard opgeofferd."' 

Slot 

Het contlict tus~en Nederland en Indonesië w.1~ in de jaren 1956-19)7 onhe 
hccrshaar geworden . Diplomarickc toc11.1dcring ll'ek 11irge~loccn. Tor zijn er 

gemis ltad miniseer Lun~ moeten constateren d.H Ncdcrl.md in 1.ijn confronracie 
met Djakarra nauwelijks 'óteun ondervond van de overige wc\ecrsc l.uulen. 

Pogingen om dergelijke Meun re verwerven, liepen op nicrs uit. Ook de 
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Amcrik.1.111sc regering stelde 7.Îch renrghoudend op en beriep zich op h.1.1r 
neuualc sc.mdpunt Înlakc de Nicuw-Guine.1kwestic. Voorlichtig trachtten de 
Amerikanen in de jaren 1956 en 1957 de rclarie met Indonc<;ië te vcrbereren 
om cc voorkomen d.1t het bewind v.m Su".1rno geheel in communi,ti,Lh 
va.1rw.1ter terecht zou komen. 

In lndone\Îc leken de politieke verhoudingen "lich in de loop van deze jaren 
niecrcmin verder ec radic.1li\cren. Suk.1mo wendde 1iLh Mec<h n:1drukkclijkcr 
tot de Sovjet-Unie en de i1wlnc:d van de communic;rischc l'KI nam me. Hee 
verlet tegen de ccnrr.1le regering in Djakana groeide en met name op Sumatra 
en Cclcbc~ onrscond openlijke rcbell1c regen !'luk.mm. Indonesië leek af te 
glijden naar volc;trekrc ch.1os. 1 c midden van ;1llc policicke tc:gcmtcllingcn 
proclameerde <le prc~idcnr 1.ijn plannen voor een 1ogchetcn 'gclcic.lc demoLr.1 

tic'. De prcsidcncil'lc nuchc zou drasti~ch moeten worden vcrs1<:rkt. Hl'tconfl1c1 
met Nederland om Nieuw-Guinea \'Ormdc daarbij een van de politieke aan
knopingspunten om de lndone~ischc bevolking weer ;1chrer de prcsidcm te 

doen scaan. 
l n her volgende hoofd~tuk wllen wc zien hoc het conflicr om Nieuw-Guinea 

ccgcn deze adncrgrond in Je jaren 1958-1959 een sel'cds gcladc11er karakter 
begon te krijgen. Ncdcrlan<l zou in deze jaren trachu:n militaire c;rcun te 
vcrwcrvc11, mee n.1111e \'an de kant van de Verl'nigde ~raren, Grnot- Bricunnic 
en Auseralië, voor hcc ge\•al Indonesië Nicuw-Gui11ca daadwerkelijk zou a:111-

v.1llcn. Kcnni~ ,·an de politieke verwikkelingen Jic d.1.1rmcc gep.1arJ gingen, is 
v.m belang om goed te kunnen begrijpen welke moeilijkheden er allemaal 
0111stondcn men de Ncderl.md~c regering in 1960 be~lool de Kard Doorman 
na.1r N ieuw-Guinc.1 te 1.endcn. 
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Nederland zoekt steun 

Tot het voorjaar van 1958 had eigenlijk nooit bezorgdheid bestaan over Je 
militaire veiligheid van Nieuw-Guinea. Zclfo toen de Nederlands-Indonesische 
spanningen in de jaren 1956-1957 opliepen, maakte men zich in Den Haag nog 
geen zorgen over de verdediging van het over1.eese gebiedsdeel. Dat kwam 
onder meer ornd.1t Indonesië niet in staat werd gc.1cln een effectieve militaire 
a.mval op Nieuw-Guinea uit te voeren. De bewapening van de Indonesische 
strijdkrachten kon worden afgedaan als verouderd en onbetekenend. 

Nog begin mei 19)8 spr.1k luns zich, tijdens een NAVO-raadsbijeenkomst, 
uiter.~r l.1atdunkcnd uir over de 1 ndonc~i~d1e geveclnskracltt tegenover de 
Amerikaanse ~ccretary of State, John hister Dulles. Sprekend ovc:r Nieuw
Guinea, zei Dulles gebchcrend dar het misschien nog nier eens zou gek zou 
;r.ijn .1ls de Indonesiërs de Nederlanders zouden aanvallen. Dan 10uden ze 
immers een 'bloody nose' oplopen. lum hevestigde d.ir de Nederlandse strijd
krachten wel voor zo'n 'blood}' nme' 1.ouden kunnen zorgen. Nederlanders 
waren immers goede militairen en de lndonesiers niet. Dar wa~ wel gebleken 
uit her feit d.ir 'a handful of the Durd1 had been able for many years to cxercise 
complete comrol and aurhority over the many millions of lndonesians'. 1 Dit 
was macl10t:1al, die in de rwecde helft van de jaren vijftig wellicln kenmerkend 
was voor N,wo-vergaderingen. In de winrer van 1957-1~)58 konden Luns en 
Dulles elkaar vinden in hun afkeer van Sukarno. 

Zoals hoven geschersr, heerste er in Indonesië politieke chaos. De regering
Sukarno werd geconfronteerd mcl politieke opstanden, vooral op Sumatra en 
Celebes, mee als politiek centrum de scad Padang. In lèbruari 1958 werd zelfs 
een tegenregering in her leven geroepen. In del.e benarde omstandighnlen 
steunde de president meer en meer op de grote communistische partij van 
Indonesië. de i'KI, al was hij tevens a01ankclijk van de strijdkrachten om de 
opscandighcid op Sumarra en Celebes neer te slaan. De Amerikanen trokken 
hun handen in deze fase van Sukarno af. Zij begonnen m1 zclls de rebellen op 
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~umatr.l en Celebes re sreunen, als een mogelijk regen wicht tegen, of altern.ttief 
voor her in rnmmuniscisch vaarwater gerakende Sukarno-bewind. 

Her was tegen deze achtergrond <lat Dullcs en Luns J.ich vrolijk maakcen 
over de mogelijke 'bloody nose' <lie Sukarno zou kunnen oplopen. Lum zal 
zich verkneukeld hebben over Dullcs' opmerkingen. Dulles zegde hovendicn 
steun we als Indonesië Nieuw-Guinea 1.ou aanvallen. Dullcs' opmerkingen 
leken aan te eonen Jat de Verenigde Staren 7.ich meer achrer Nederlaml 
schaarden dan in <le daaraan voorafgegane jaren het geval was gewecsr. Polirieke 
chao~ en communistische invloed in l ndonesië waren dus gunstig voor Ne
derlaml, 10 zou Luns ook beer concluderen. Een communistische machcsover
name in Indonesië zou wellichc een ernscige tegenslag zijn voor de westerse 
wereld, maar voor Nederland kwam een dergelijke wending nier slechc uit. De 
Verenigde Staren wudcn 1ich dan immers veel nadrukkclijkerops1cllcn tegen
over 1 ndoncsië. 

'A Nation of Checse, Child-Making and Buucr' 

In het \'oorjaar en de zomer van 1958 begon <le onru<;t in Den Haag te groeien. 
Er waren verschillende redenen om .1an te nemen dat de 1 ndonesi'>che militaire 
dreiging tegen Nieuw-GuinL.t toenam. In de eerste plaats hleck het 1 nJonesische 
leger in sraat te zijn de opstandigheid op Sumacra i:n Celebes binnen enkele 
maanden grotendeels ondi:r concrole re krijgen, hetgeen het ;ielfvertrouwen 
van de strijdkrachten <leed groeien. Zo zou chef-staf generaal Nasmion hehhen 
\'crklaar<l dat hec, nu de rebellen op Sumatra en Cclcbe~ w.1ren \'erslagcn door 
het leger, rijd werd her Nieuw-Guincaprobleem aan te pakken. 

In de rwcede plaat\ werd Indonesië inmiddd<; voonien v.111 a.mzienlijke 
hoeveelheden militair m.ucrii:cl uit de Sovjet- Unie en .mdere communi<;ti<;d1e 
l.mden. 1 n decl•mher 1957 h.1d Je lndone<;ische regering het be<;luîr genomen 
om voor honderden miljoenen doll.1rs .ian miliraire middelen :t.m te .!>Lh.1ffcn, 
Jie hcMemd waren voor .tlledric Je krijgsmacludclen. Dit m.uericcl werd in 
hoofdz.1.1k gekocht van Lommuni<;tÎsLhe staten, omdat de westerse l.mJcn, en 
met name de Vercmgde ~r.ucn, n.1.1r lndoncsi-;ch i1uichr Cl' tr.1.1g reageerden 
up Djakarta 's \ crwcken om wapenlever.mtie~. 

De eerste sovjerw.1pen" hegonnen 1 ndone'iie in het voorj.1.ir v;m 19\8 binnen 
te stromen. Deze le\er.uuie<; m.1rkeerden, zo.11<> een Amerik.tanse ~1.uc- Depart 

ment .111.1lyse stelde, '.111 imporr.mt shift in srrategy and expect.11iom'. lnclonc
.!>ischc wapenaam.chaf \\as toe dan wc heschci<lcn geweest, 'direcred principally 
ar m:1i1nen.111ce of ~rrcngrh for imcrn.11 missions'. · Dit \\Crd nu .rnJers. 1 loe\\cl 
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er verschillende personele, technische en logistieke problemen bestonden. 
namen nier ;1lleen de dctènsieve maar ook de offensieve C11f!t1hili1i1•s van Indo
nesië toe. Dit zou ook kunnen betekenen, aldus de analyse van het ~tate 
Dcpartmcnr, dar Indonesië op afoenb.1re termijn - binnen twc:e of drie j.1.1r -
in staar zou 1ijn c:en aatwal op Nederlands Nieuw-Guine.t uit te voeren. 

In het voorjaar v.m 1958 deed 1.ich in de Nieuw-Guineakwestic dus een 
bd.rngrijke kentering voor. Her opcreden v.m het Indonesische leger onder 
leiding van generaal N.1surion tegen de op.!>tandclingen 111.1aktc gro1c indruk. 
Dat optreden 'bcwc:c:' dat de militaire en politieke m.1chr van Dj.1karca ermrig 
ondcrscl1.1r was', 10 schreef Pamo/-journalisc Paul van 't Veer indertijd. lndo
ne~ië was mcr een politiek dicprepunr heen en krabbelde weer mereind: ' N.1 
de dieptem.1.mden van februari tor mei 1958 kreeg Je 1 mlonesische kwestie, 
met inbegrip van Nieuw-Cuim:.1. in internationaal np1icl1r een rotaal nieuw 
aanzien.' ' De \\'estcrse l.mden, in het bij1on<ler de vs. hadden het Sukarno-be
wind te snel afgcscltreven. 

Ook op het Ministerie \ .111 Buitenlandse Zaken in Den Haag werd de ernst 
\,111 de sicu.ttic ingezien. l:.r moc.!>t na de .!>Uccesvolle acties tegen de rc:bdlcn en 
doorcommuni•ai~che wapenleverantie.!> ernstig rekening mee worden gehouden 
'd.tt de cenrr.tle regering .1gres.!>ieve actie!> l;1I ondernemen tegen Nederlands 
Nieuw-Guinea,' lo oordeelde Je Directie A1.ië en Oceanië (ooA) van her 
Ministerie van Buitenlandse Z.1ken al in april 1958. Het 1.ou nog wel even 
duren voorJar Je l ndonesiërs in st.tat w.m.'.n het moderne so\'jerrnatniccl 
effecrief te gebruiken, 1.0 werd binnen DOA gemeend, m;mr door 'nationalistisch 

fonari~me' konden ze wellicht ook minder zorgvuldig met de nieuwe spullen 
omgaan:' Indonesië wu dus op afaienbare termijn in sta.1r zijn N<:<lerl.mds 
Nieuw-Guinc.1 .tan cc vallen. 

1 n dit verband groeiden niet alleen de zorgen over de milit:1ire verdediging 
van het gebied, maar ook over de politieke herrouwb.1arheid v.111 de Papoea
bevolking. Tegenover de Brirse .11nh.1ssaJeur P.1ul l\la'>on verklaarde 1 um in 
janu.1ri 1959 dat hij bang was Jat Je Papoea's zich bij een 1 ndonesische aanval 
.tchter de ln<lone.!>ièr' wuden sLharen. hetgeen geheel h.1aks stond op het 
gebruikelijke Nederl.mdse ~t.mdpunt dat de Papoe.1\ geen lm.lone'>Î,<:he over
heersing wensten. Er dreigden in het geval van een 1 ndonesische invasie 1elr.<; 
11111m1cres onder de blanke bevolking pla;us te vinden, suggereerde Luns. Even
mecl aan Nederland te leveren wapem, rn concludeerde Mason, 1ot1den dus 
niet alleen tegen de lndone"iër, maar ook regen de Papoea's worden gebruikt.1 

Het is moeilijk te bepalen of' de Nederlandse .mgst voor een lndone"i"che 
aanval op Nederlands Nieuw-Guinea terecht w.1s. Het aantal lndonc<;ische 
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infiltraties op Nieuw-Guinea nam in de jaren 1958-1959 roe, al moer daaraan 
worden toegevoegd dat het meestal ongewapende individuen en groepjes betrof. 
Inderdaad sloegen leidende Indonesische policici en milicairen, wals president 
Sukarno en generaal Nasution, soms dreigende t:i.al uit als her ging om 
Nieuw-Guinea. Het is de vr;rng of het in dergelijke gevallen ging om voor 
binnenl.mds gebruik bestemde demagogie, of om da.1dwerkclijke plannen. 

Van Amerikaanse en Britse kam zouden Je Nederlanders steeds worden 
gerustgesteld. Naruurlijk werd erkend dat de 1 ndonesische gevecluskracln 
groeide, en in de nabije toekomst ook verder zou groeien. Amerik.1anse en 
Britse functionarissen verwezen evenwel naar de Indonesische verLekeringen 
dat her Nicuw-Guineaconflicrop niet-gewelddadige wijle zou worden opgelost. 
Dergelijke Amerik.1ansc en Britse uitspraken waren zonder twijfel mede bedoeld 

om Je Nederlanders ror kalmte re m.men en daarom waren '/.e mogclijkerwij~ 
w:i.t a:i.n de rooskleurige bnt. Ma.1r uit Amerikaanse en Britse documenten 
blijkt dat in Londen en Washington ook in besloten kring weinig geloof werd 
gehed1t aan Nederlandse suggeMies dat 1 ndonesië een aanval op Nieuw-Guinea 
voorbereidde. 

Amerikaanse kocrswij1.iging 

Her bovenstaande n.1111 nier weg dat de Nederlandse positie op N ieuw-Guine.i 
kwetsbaarder begon te worden. Dar was vooral een gevolg van her feit dar er 
in de zomer van 1958 een om~lag plaatsvond in de Amerikaanse politiek 
tegenover l ndonesië en Subrno. Zo.1ls wc hierboven hebben gezien, werJ Je 
Amerikaanse opstelling in de winter van 1957-1958 harder. De Verenigde Staren 
steunden :rclfs in her geheim Je opstandigheid regen Sukarno. One opst.111-
dclingen werden als anticommunisrisd1e krachten be,~d1ouwd die het commu
nisrisch-gcoriëmeerde Sukarno-bewind zouden kunnen ver1.wakken of zei(, 
omver zouden kunnen werpen. Zoals ambassadeur Van Roijen in januari 1958 

door de Assistant Secretal")' for Far Eastern Affairs Walter S. Robenson was 
meegedeclJ, hadden de Amerikanen Sukarno zelfs volledig afgeschreven en 
zouden wapenleveranties aan Indonesië volledig worden stopgezet zolang 
Sukarno niet was veiwijderd.6 Dat waren voor Nederland gunstige standpunten. 
Binnen de NAVO had Nederland mede daarom, in maart 195!!, nog steun 
gekregen voor een voorstel om geen wapens meer te leveren aan Indonesië. In 
mei zou Dulles zclfa verklaren dar de Nederlandse regering 7.ich geen zorgen 
behoefde te maken over de Amerikaanse opsrcllingin geval van ecn lmlonesische 
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aanval op Nieuw-Guinea. De Amerikaanse regering had de Indonesiërs inmid
dels laren weren niet akkoord re gaan met een a;mval op Nieuw-Guinea. 

De regering-Eisenhower nam in het Nieuw-C uineaconnin een neutrale 
positie in, m.1.1r Je Verenigde Sraten waren tevens gekam regen oorlog in de 
regio, en dm ook regen lndonesbd1 geweld. Bovendien bestond er in W.1'ih 
ington wel begrip voor de Nederlandse srandpumen. Howard P. Jones, die in 
maart 195!! Amerikaans amba'isadeur in Djakarta 1ou worden, meende zeH~ 
dat de opstelling van het Stace Depanmenr lange rijd 'pro-Dutd1' was geweest. 
De Amerikaanse standpuntbepaling hield volgens hem tot 195!! meer rekening 
met Nederland dan met Indonesië. Dar kwam, volgens Jones, onder meer 
omdat de irwloeJ van Je directie European Affairs, als het ging om l ndonesie, 
soms groter was dan die van l;ar Easrern Alf.1irs. K 

Jonc:.' oordeel w;1s echcer overdreven . Hij was een tegemtandcr van de ror 
voorj.1ar 1958 gevoerde beleidslijn en meende dat die moest worden omgehogcn 
in pro-1 ndonesischc richting. 1 n Den Ha:i.g had men onk niet altijd het gevoel 
gehad dat de Amerikaanse regering nou wvecl sympathie had voor de Neder
landse zaak. Zo besrond er cclcurscclling over het gebrek aan Amerikaanse 

kritiek op Je 1 ndonesi~d1c maatregelen tegen Nederland van de jaren 1956-1 957. 

Het leek er meer op dat de verdeeldheid op her State Deparrmenr een cffooief 
Amerikaans optreden, znwcl ten behoeve van Nederland .1ls ren hehoeve van 
l ndonesië, in de weg srond. 

Ook Jone!. meende achteraf dat er een soort did1otomie be!ttond hin ncn her 
Amerikaanse 1 ndonesië-bclcid tussen meer pro-l ndonesiscl1e en :mri-1 ndone
sisd1e rendensen, nier .1lleen russen het State Oeparrment en hct Penr.1gon, 
m.1ar ook hinnen het Srare Deparrrnent 1.clf: Gedurende de j.1ren 19s8-1960 

wu de tegemtelling binnen het State Departmcmt, en d.m mct n.une ru~'cn 
European t\f f.1irs en br bstern Alf.iir~ . blijven voortduren, m.1ar het oordcel 
van Far Easrern Affairs zou geleidelijk aan invloed winnen.9 

In het voorjaar van 19)!! begon het State Deparrmem 1ijn Indonesië-beleid 
te heroverwegen. Jones speelde daarbij als nieuw benoemd Amerikaans am
bassadeur in Djak;trta een hclangrijke rol. 1 n Den Haag werd Jones al snel 
gezien als een tegenMander van Je Nederlandse hclangen. /..o 1.ag _Jnne~ het 
overigens zelf ook. Acl1tcr.1f wees hij op het fl:it dar 1ijn benoeming tol 

amba~sadeur in Djak.1rr.1 in 19)8 door een columniM· was be~chouwd als 1.:en 
beweging in 1.:cn meer pro-N ederlandse richting. 'He couldn't ha\'e heen more 
wrong', was het commemaar van Jones.iu Luns zou zich imlerda.1d .11 in 
september 1958 in Wa:.hingwn bekl.1gen over het fèit dat Jone~ ' volsrrcln 
orwerscl1illig' stond tegenover de Nedcrl.md~e hclangen. 11 
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De Amerikaanse bclcidswij:1.iging in Je zomer van 1958 w.1s gebaseerd op de 
vcronJcmdling dar Sukarno 7ich in tcgcnstdling coc her .\t,mdpunc uit Je 
\'ooralga.mJc winter - vooralsnog ab prc~iJcnt 1ou h.mdh.wcn. Het h.1J Jm. 
geen 1in Je rebellen op \umatra en Cclebe~ nog l.mgcr te .~ccuncn. Hee werd 
numger ge.ichr Je .111ncomm1111iscischc krachccn in her machtscentrum te 
versterken J.m bij te dr.1gcn aan Je inccmcorcing v.111 1 ndoncsic. De betrek 
kingen mee Dj.1k.trc.t dienden d.1arom te worden vcrbcccrd. len bc.:l.mgrijk 
vehikel voor vergroting van de Wl'..~Cersc mvlocJ, en terugdringing v.1n die '.111 
Je l'KI, waren de stri1<lkrachcen. De Verenigde Staten dienden er daarom toe 
o\'cr cc g.1.111 her l n<lonc~ische leger v.1n wapcm te voor1.icn. want ander., zou 
Jat legcr geheel en al aOtankdijk worden van wapcnJc,·cranries uit Je commu
ni,mchc landen. In de 1omer van 1958 ging pn:sidcnr Eisenhower mee deze 
koemviji'igmg akkoord en in juli werd her besluic genomen 1 n<lone\Ït:, en met 
name de landmacht, np bescheiden scha.il re voor1.icn van wapens. Her ging, 
zoals de Amerikanen bcna<lrukccn, om 'roken .1id', maar het was niccrcmin 

echec 111ilit;1ire hulp. omlcrded \'an een zogehercn 'tvlilirary A.~sistancc Pro-. 
gram. 

De J\111crik.1.11m: koerswij1.iging r.1.ikce de NcJcrl.rndse posirit' en polttiek 
tegenover 1 ndonesiê en leverde dan ook direct sp.mningen op tussen Nederl.111d 
en de Verenigde St.1ten. In \X'.tshington werd aanv.rnkclijk gehoopr d.u dc 
Nedcrl.111Jer~ wel hcgrip zouden kunnen opbrengen voor de nieuwe.: A1rn:ri 
kaame koers; het ging er immers om te vermijden J.1c 1 ndoncsië in het 
communisuschc kamp zou gerakc..·n. In de conrcxr van de Koude Oorlog was 
dar een cruciaal en allesoverheerseml doel, en dat moesten Je Nederlamlers 
roeit kunnen begrijpen. Maar dat viel tegen. Binnen het kabinet bestond grote 
verunrwaar<liging over de Amcrik.1.rnse wapenlever.mtie\. Sommige k.1birn:t
sleden opperden '/clfs in alle opwintlmg om demonsrraticf de NAVO te verlaten.'· 

Op 5 augmtm stelde Je Amerika.111sc ambassadeur in Den Haag. Philip Young, 
mi nistcr Luns officieel np Je hoogte van de nieuwe Amerikaanse beleidslijn. 
Young stond bepaald nier antipathiek 1cgenover Je Nederlandse sran<lpuncen. 
In ûjn hcridugevini; aan \X'ashingw11 bl'Steedde hij alcijJ veel ;1an<ladtt a.111 
de Nederlandse onvrede omtrent de Amerikaame 1 mloncsië-politick. t-.la.1r de 
boodsd1ap die hij nu moesr overbrengen, w.1s nier mis rc \'erMaan. De Amc 
rik.t.111\c regering 1011 l ndoncsiê nier .1llct.:n w.1pcns sd1enken, m.1.1r CC\'ens de 
mogd1jkheden tot lOllllllercide milicaire export n.1ar lndoncsic , ·errnime11. 

Ook andere m.1atregclcn dienden de verhoudingen ttföen de Vercnigdc Staten 
en Indonesië cc verbeteren, w 1.ene .11nb.1s~.1deur Young uiteen. 

, .. 

Lun~ protesteerde hier fel tegen. \X'.1.1rom was er nier mcr Nederl.m<l overlegd? 
Het 1ou pa~~end 111n gcwee\t als de Amerikanen hun loyale Nt\Vo-honJgcnooc 
hierover ecrsr hadden geconsulteerd. Bovendien h.1dden de N,wo-landen vol
gens Luns nog in maarr .1fgesproken geen w.1pens .1an lnclonc..·sië te leveren. 
Hij wilde ook weten welke voorwaarden de Amerikanen hadden verbonden 
.1an de wapenlc\'erantie,. De geleverde w.1pcm zoudu1 immers kunnen worden 
ingezet cegen N ieuw-Guinca. Î\ leer in het algemeen bckl.1.1gdc Luns 1.id1 
opnieuw over het gebrek aan Amenkaansc c;tcun m de Nederlandse conllic1en 
met Indonesië. Het leek helemaal mis te gaan met de Nederlandse i11vloc1.I in 
Zuidoost-Azië. Nederland dreigde, wals hij enkele dagen cerder tegen Y~ung 
haJ gezegd. re worden gercducccrd tor een 'nation of cheese, child-m;1king 
and buucr'. aldus luidde de weerga,•e van Luns' woorden dil· Young doorgaf 

aan \X'ashington.11 

Nederland mekt steun 

De zorgen van Luns waren begrijpelijk. Vooral de wapenleveranties zaten de 
minister hoog. Naruurlijk benadrukte ambassadeur \'ouni; dar her 0111 een zeer 
bescheiden hoeveelheid materieel ging. Bovendien zouden de wapens worden 
geleverd in de verondcrsrelling dar zij niet zouden worden gcbruikr voor 
oflènsicve doclsrdlingcn. Ten slorce herinnerde Young eraan dat Dullcs de 
Nederlanders nog in mei had hcloord dac 'l.Îj zich geen zorgen bchoefi.lcn te 
maken over tic Amcri kaa nsc opstel 1 ing i 11 het i;eva 1 zich een 1 ndone.~ischc aanval 
zou voordoen. De Verenigde Staten wilden ook nk·c dat de Nedcrlanders ï'.idt 
uit Nicuw-Guinca zouden terugtrekken, aldus Yo1111g.' 1 

Des11nd.111ks was het Juidelijk dat de ingpccte AmcriJ,.i.msc kocrswijl.Îging 
vergaande gevolgen voor de Ncdcrl.111d'e pmitic 1011 kunnen hchbcn. ! Ict ging 
er immers om 1 ndnne,1ë alhankcl11k 1c maken van Amerikaanse w.1penlcver
;111tics, en d.1.1rvoor zou ccn 'token aid program· nicr voldoende 1.ijn. 1 ndcrdaad 
rnu binnen enkele maanden hli1kcn d.1t de Amerik.1.mse wapen Ic' lTanncs aan 
lnJonesic \\Uden uitgebreid en tl.1r daarbij ook steeds kraduigcr w.1pcrn.ys1e
men werden gcle\l·rd. HmendÎl:n dreigden dl' Amerik.1.111,e lever.1111ies nok 
:111tlere we~ter~e w.1pencxporteur,, w.tllt Gro111-Britt.1n11ië, lr.1lië l'll Fr.111krijk, 
.1.111 te :letten w.1pcns .1.111 lndonc~ie cc g.1.111 lcH·rcn. 1-o overwoog dc Bm"c 
regering .11 in de wmcr v.111 1958, in 11,1\'olging \,lil de\\, mmlcmc \tr.1.1lvlieg
t11ige11 u1 .111dcr m1l1t.11r m.uuiu.I .1.111 lndo11es1c Il Ie\ eren.' 

In rl.ILtie op de1.e oncw1kkclingrn 1.e11e de '\kderl.md~c regering cen dtil'.1.1) 
lijnen uit. In de eeme pl.1.m IR·gon Ncdcrl.111d .1Lt1er te zoeken n.1.1r hondi;e-



noocschappdi1kc steun in her gcv.11 van een mogelijke Indonesische aanval. In 
Je tweede plaats boog Je regering zich over Je vraag of. en hoc Je dcfonsic 
van NcJcrlands Nieuw-Guinea moesr worden versterkt. Daarbij wenste Je 
regering - en Jac was een derde Joclstdling - militaire hulp van de Verenigde 
Staten te oncvangen. Deze drie oogmerken, die in Je loop van Jic hoofdstuk 
achtereenvolgens aan Je orde zullen komen, hingen nauw met elkaar samen. 
Nederland bcsch ikte immers maar (Wer hcperkre m ilicaire middelen en zou 
Nieuw-Guinea niet op eigen kracht tegen een lnJone~ische a.mv.11 kunnen 
verdedigen. DL prij~ <l.1.1rvoor wa~ alrham te hoog en zou een kmce g.1.m v.1n 
Je Nederl.m<lse N,wo-vcrpliclningen. 

Er w;1ren drie landen <lic Ncderl.md mogclijkerwij~ milir.1ir 1ouden kunnen 
c;teuncn w.mneer 1 ndom:~ië Nieuw-Guinea 1ou .1.mvallcn. D.1t w.1rcn Amrr.1lie, 

Crnor-Brnt.tnniè en de Verenigde ~'lf.llcn. Am1r.1lic beschikte over hei oostcl1jkc 
deel \lan Nicuw-Guinc.1 en h.1J .1ltijd een \terkc \'uorl..eur gd1.1d \'oor een 
voorr1.cccing van Je Netlcrlandse aanwezigheid. Grom-Brittanniè w;1~ e\'enzccr 
een mogendheid met .1.111zienlijke bcl.mgcn in de regio, n.1mclijk .11, c;ocvcrcin 
v.111 ~ing.1pon: en Noord- Borneo. De Britten werden d.1.1rom c\'encem ge.1du 
gcmreres~ecrd re zijn in her beteugelen van InJonesisd1c expamiedrifc. Ook 
Je Vercnig<le St.uen 1.ouden hopelijk nict lijdeli1t.. kunnen tooien hoc lk 
bcl.1ngen \,lil een tromn.: NAVo-hondgcnoor werden \'errr.1pc door her ~ukar

no-hcwind. 
Van Ausrralie !..on her mcesr worden verw.1cht, LO wertl .1.11l\'ant..cli1k in Den 

Haag geredeneerd. Ausrr.1lië l1.1d de Ncderl.uulsc politie!.. een .wll.ien van 
Nieuw-Guinea lange cijd gesteurn.I. Ausrralische politici haJden 1cgenover hun 
Nederlandse ambtgenoten nooit onder stoelen ofh.mkcn g1:Mokcn dar Aw.tralië 
er groor hel.mg .1.m hedmc tl.1t Ncdcrl.mJs N ieuw-Guinc.1 nier in lndone'i'che 
h.1ndcn vid. Dar werd be~d1ouwd al' sLhaJcl1jk voor de militair-srr.negischc 
positie van Amrralië. Daarom kon worden \'erwaclu - 'in li:ire kunnen worden 
verlangd' - dat Auscr;1liëoorlogsschcpen. vliegmigcn en rroepen tl'r besi:hikking 
sreldc in ge\•al van een lndoncsisd1e aanval, zo meende Je Directie t\1.ië en 
Oi:eanië (ooi\) van BuicenlanJse Zaken in april 195!1. Van Nederlandse blll 
diende men 7Ïd1 voor te hereidcn op een dergelijke s.1mcnwerking door de 
.aanleg van moderne vliegvelden en radanns1allacies. \Xlcll1du was Ausrr;1lië 
bereid om mee te hcrakn .1an dergelijke pmjccccn, zo suggereerde noA. Dit 

alles ging de Nederlamlse krachten immers ver re boven.1
'· 

Op 10 juli ha<l de Nederlandse amhas~adeur in Canberra. A.H .J. Lovink, 
een indringerHI gc\1m:k mer de Auscrahschc minister van BuicenlanJ~c L1kcn 
Rich.1rd. C. Casey over Jeze materie. Lovink zecrc uiteen d.1t lk Ne<lcrlan(hc 
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regering de k.1m op een lndonesi~che .1.11n .11 op Nederland~ N 1cuw-<..11inc.1 
groot achtte, ook .11 waren er nog steeds binnenlandse problemen in Indonesië. 
Da.1rom w.1s ook door Je Nederl.md\e regering he\lotcn versterkingen n.1.1r 
Nicuw-Guim:.1 te 'turen. M.1.1r, 10 lei Lovink, NcJcrl.md ging er daarbij v.m 
uic J.u her bi1 een Indonesische .1.unal kon rekenen op 'Austr.1li.1\ full mil1tary 
support'. Dar wa~ een si11c qmt mm voor de verdediging van Nieuw-Guinea. 
Nederland was nier hcreid de k:manje~ uir hcc vuur te l1.1lcn. M.1ar voorkomen 
was berer Jan genezen, zo betoogde Lovink. Daarom wa~ her van groor bdang 
Indonesië van een aanval af te houden. Voor een dTccticvc dtterrc111 was het 
echter nodig dar de Australi~chc bereidheid mee te vechten van Ic voren 

publiekelijk bekend zou 1.ijn.17 

C1sc}' re.1geerde rcrughoudend. J\uc;tralië kon niec 1om,1.1r tm."tcg.gmgl'll doen; 

die w.ucn afll;tnkdijk \an haar bondgenoten, mei name \' :lil de Verenigde 
Staten. Ncderland deed er beier ;1an bij \'V'ashington aan cc kloppen, suggereerde 
de Australi~chc mini~ter; Oulles zou Nederland nier in tic steek laren. L<wink 
1.ci dar hij niet w optimbti.sch was over de rol van de vs omdat de Amerikanen 
gebonden waren aan hun poli riek van neucrali1eir een aanzien van N tcuw-Gui
ne.1. Bovendien h.1dden de Amerikanen hoge verwachtingen \'an hun 'honey
moon' mcr Sul.arno en Na~urion. Op Lm inh herha.1lde vraag \\;Il Auscralië 
LOU doen in gev.11 van een 1 ndoncsischc a.uwal, kwam ca~e\' Nederland 
ui1cindelijt.. toch cnigszim 1egcmoc1. l lij i'ei n.undijk J.11 hij i'id1 niet kon 

1 ' 1 1 1 • 1 l'. • ) • • • ' IH 1 voorstellen lat r lc Du1c 1 )cmg l'lr co sccw 111 t lc1r own JllKe. n augustus 
verklaarde L.1sq indcrd.1ad tcgenmcr Dullc-. dat Amtr.1lic niet werkclom 1ou 
kunnen toezien .1ls Nederl.mds Nicuw-Guine.1 in lndom:~i~che handen wu 
vallen, :11 leek deze mededeling vooral ingegeven re J.ijn door de wens de 

Amerikanen tor een krachtiger c;r.1ndp1111t te bewegen.''' 
In de volgende ma.mden 10mlcn Amtralischc poluici evenwel bJi1,en her

halen dat ze geen umueie roczeggingen konden doen. Al~ Amrr.1lie in het 
conflicr om N ieuw-Guinca aan Nederlandse k.111r zou mce~trijden. 1.ou het de 
toorn van gel1cd t\1.ië over 'lich afroepen. en een dergelijke pri1~ \\ ·" \'cd te 
hoog, zo werJ betoogd. De mogendheid waar het eigenlijk allemaal om dr:i.1ide, 
zo ondcrscreepccn de Ausrraliërs keer op keer, was de Verenigde Staten. Ook 

rijdcm een gesprek tu~~cn Luns en Casey op 29 augustus 1958 in Den Haag 
nam de Ausualische minisrer dit sr.rndpunt weer in. Lun~ zcrrc Cascy opnicu\\ 
onder srerke druk. Als Nieuw-Guinea zou worden aangevallen, was het nood

zakelijk 'd.1t binnen enkde dagen J\uscralische schepen, troepen en vliegrnigcn 
te hulp \10uden] komen·. Maar Casey 1_;;1f nier toe. Her was niet mogelijk 
'duidelijke en formele afspraken' re maken over Australische bijstand. De 
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Amerikanen waren de enigen <lic Nederland de '/.O gcwenslc miliraire garanrte 
'/.ouden kunnen geven. ·· 

1 n sommige opzich1en kreeg Nederland niettemin sreun van Australië. Zo 
wa' Je Australische regering tegenstander van Je levering van offensieve wapens 
aan l ndonesië. Toen in de zomer van 1958 duidelijk werd dat Groot-Briuannië 
overwoog. om onder meer moderne vlicgruigen aan Indonesië Ic leveren. 
n:agecrJc Aus1ralië scherp. De Australische kritiek plaa1sre de Brirse regering 
voor een dilemma. De Britse premier wees in een gesprek mee Cascy op lle 
grme herekeni~ van de Brit'c inve~reringen in 1 ndone,iê. Bo\'cn<licn nam de 
Jruk van Britse \\.1penproJucL"rende hednjven om het Brit\e exporrbdeid re 
versoepelen .1ls gevolg V;lll de A111crik.1.111M: \\,1pcnle\'eranrics toe. De Amrrali
sd1c kritiek leidde er desond.tnk' toe dar de Brit!>e regenng 111 :-epternher 1958 
hcslom Je levering niet goed te ki.:urcn." 1A1tcr wmkn de Britten op dit besluit 
terugkomen, maar deze gcheurrcni~scn wonden .1.111 J.u r\mrr.11 ië n:n nurcigc 
parmer \'oor Nederland kon 1ijn. Dar nam niet weg dat de Amcraliër~ weigerden 
1111litairc gara111ie!> re geven. Daarvoor moest Nederland wals gezegd bij de 

Amerik.111en zijn. 
Maar wilden de Amerikanen dar? l:.r leken wel aanknopingspunten Ic bestaan 

om de Amerik.1.1me regcring a.111 cc 'preken. Zo h;1d mini!>ter Dulles nog in 
mei 19)8 tijdens een NA\'o - r.1ad verklaard een l ndonesische aanval op Neder
lands Nieuw-Guinea te beschouwen als een gcv.1ar voor het hele \V'esten. 

J\111b.1~sa<lcur Jonc~ dememeerdc deze uil~pr.t.tk korte cij<l l.ttcr. 111.1.u tq;enm er 
.11nba.~.~aclcur Van Roijen heve,rigde 11ullc:s twee weken l.icer, w.11\ wc l.1gen. 
<l.11 de V eren1gde ~r.1tcn 'gre.HI} conccrncJ' wmlen 1.ijn .11, l ndone~ie N iem' · 
Guine.1 rnu .1.1m.11lcn. Bo\'endien h.1d de J\111erik.1.111~e n:gering in de 101m:r 
v.111 1958 rr.1mporrf.tdl1teicen wegezegd intlien Nederland, 111 ge\',11 \,111 een 
lndone,ische a.11wal, 111ilir.1ire ver.\terkingen 11.1.11· Nieuw-Guine.1 wilde o ver 

hrengen - w.1anwcr later meer. 
Dulle~· uitspraken over Nieuw-Guinea waren bekend bij ver~chillcmle be

trokken mogendheden. Zo met•nde de J\usrralisd1e ambassadeur i 11 \V'ashing
ton dar de Nederlanders deze roczcgging niet genocg up wa:mle schatten: 
' Dulles has in cfl~cr promised che Netherlands w come ro 1heir ai<l if 1hcre is 
any military anack on \'Vest New <..111inca.'-1 Minisrer Lun~ wilde niettL"min 
een duidelijker garamie, en \•ooral een puhlicke mcspraak, die ook als a(~chrik
king tegenover Indonesië wu kunnen fum.tinneren. 

Aan t\merik.1ansc kam hcswnd - juist Yanwcgc het gewijzigtk beleid ren 
opzid1tc van lmlonc!>Îë, en \'ooral vanwege de w.1penlc,·erantic~ - \\t•I enige 

bcrcidheid dc Nederlander~ regemrn:r re komcn . Ncderl.111<l w.1, remlocte een 
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gewaardeerde NAVO-bondgenoot. 1 n zekere 'l.Ïn vcrgrooctl'll de wapenleveranties 
aan 1 ndoncsië de nou<l:t.aak NcJerland Il: vriend te houden. Maar er bestond 
over deze zaak binnen her Sratc Deparrmenr een uitgesproken mening.wcrschil 
cusscn <le Europese cn Oost-Azialischc direcrics. De directie European Alfairs 
oordeelde dat Nederland door middel van ecn publieke verklaring moest 
worden gcrustgcsrcld, terwijl Far Easrcrn Alfairs mecndc dar een dergelijke 
uitspraak <lc rclacies mcr ( n<lonesië kon schaden, omdat dc Amerikaanse 
regcring t•11 plein puhliqu" duidelijk zou moeren maken weinig gdoorrc hechten 
aan Je l ndonesischc garamies dar er geen geweld gebruik1 '/.ou worden. 1 

Toen Luns in september 1~))8 een meerdaags bezoek bracht aan Je Verenigde 
Staten was er ruimc gelegcnhcid om van gedaduen te wisselen over de nieuwe 
Amerikaanse politiek ren aanzien van l ndoncsië:. Bovendien wu Luns zijn 
Amerikaansc amhcgenoot nu pcrsoonlijk kunnen vragen om steun tegen een 
mogelijke 1 ndonesische aanval. Her was tijdens dit hezoek dar Dulles zijn 

befaamde garanrieverklaring afl<:gde - een garanric dic in de Haagse politieke 
verhoudingen een belangrijke rol zou gaan spelen. De verdedigingsplannt·n 
voor Nederlands Nieuw-Guinea zouden in de daaropvolgende jaren s1ccds 

wordcn gebaseerd op deze al Jan niet flc.:ticve Amerikaanse rnezegging. 

Dulles' garantie 

De garantie van Dulles is immer omsrrcdcn geweest. Sommige hctroklccn 
policic.:i. diplomaten en miliraircn hebhen altijd met scep!>is over de rol van Je 
Verenigde Staten geoordeeld. Andere becrokkenen hehhen wel degelijk i;cloof 
gehecllt aan Je Amerikaanse (en later ook Britse) rocz.eggingen van steun. Ook 
in Je lircrarnur wordt verschilh:nd over Oulles' garantie gesdireven. Sommige 
auteurs, wal~ Gase, hebben de1..onclmic gerrokkcn d.tt u nnnir enige toe1egging 
door Dulle!> Î!> gedaan. Luns zou volgens sommrnigen zdt:~ de ministerraad 
min of ml·er hehhen \norgclogen om da.mnee zijn uilkga-ministers a.111 te 
zetten tot een kraduiger s1andpunr. !.I Anderen, zoals De Geus, nemen her 
sr.111dpunr in dar dc Nederlandsc regering. en met name miniseer Luns, met 
goede gronden op Amerilc.1.111~1.. steun zouden hebben kunnen rekenen. 1 

\'V,1t heeft <lc Amcrik.1.1me minister nu cigenlijlc hcloolJ? 1 n feite had Dulle' 
Nederland al een rocz.egging in Je gc\•ra.1g<le ncllting ged.1.1n. /.o.1h w1.. eerder 
'l~1gen, h.1d Dullcs n.11ncli1k in mei t9)8 verklaard dat de Nederlanders ûc.:h 
gecn zorgen hehodè.lcn te maken m er de Amerikaanse opstelling in ~cval \'an 
een Indonesische aanval. De Verenigde Staten hadden bovendien .1.111 Djak.1rta 
duidelijk gemaakt <lar een aanval op Nieuw-Guinea niet verenigbaar was met 
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goede Amerikaans-Indonesische berrekkingen. Dc1e verklarini;en waren in 
Lum' ogen echrer nier voldoende. Hij wilde meer concrere Amerikaanse 
garantie~ en d.1.1rna;1'r een publieke verklaring waarmee rnwcl in de binnen
l.111ds-polirieke als in de inrernacionale verhoudingen kon worden ge1.waaid. 

1 n scprcmher 1958 sprak Luns verschillende malen mee zijn Amerik.1.111sc 
ambrgcnoor. Dat gebeurde allerecrsr op 17 \eptembcr in het gebouw v.111 Je 
Vercmgdc N.uies. Lum sloeg <l.1.irhij een opv.11len<l krachtige won .1.1n, zo.1ls 
ook blijkr uit de Amerikaanse versl.igen. Luns w.1s bep.1.1l<l niet b.mg aangelegd, 
ook nier in 1.ijn houding regenover de macluigen der aarde. Latere minisrers 
van Buirenlandse Zaken 1ouden daarbij vergeleken in Washington een heel 
war emp.uhischer indruk nuken. Tijdens zijn gesprek mei Dulb verweer Luns 
Je Amerik.1anse regering 1ich veel te <..oulant op re stellen H:genover <le lndo
nesi<;<..hc 'gangsters', die de Nedcrl.mdse heziningen h:1d<len gcscolcn en hun 
Khul<.len aan Nc<lerlan<l h.1<l<len opgc-1egd. Luns was her nok vol~rrekt oneens 
met de J\merika.mse w.1penlcverancies; '/e 1omlen <lc 1 n<lom:siers er niet v.rn 
weerhouden ook sovjecwapcns te kopcn. Bovendien konden <le nieuwe wapens 
worden aangewend tegen N ederl:m<l s N ieuw-G u ine.1. '1 n ~ome w:iys ', zo srd<le 
Luns, 'the danger to \Vest New Guinea was grcarcsr if l ndonesia was noc 
communist', zo luidde het Amerikaanse verslag. Als het communistisch was, 
zouden de Verenigde Scaren immers veel krachtdadiger optre<lenY• 

Dulle-; rraclmc zijn Nederlandse ambtgenoot gerust te stellen. Toen Lum 
\'roeg of de Verenig<lc Staren wilden dar Nedcrlan<l de l ndonesiërs uit Nieuw~ 
Guine.1 hicl<l, .1ncwoord<le Dulles, altham volgcm mededelingen die Luns nog 
diezelrdi: dag a.111 Cascy <leed: 'You are ahsolurdy correct.' De Amerikaanse 
Secretary of Srare noemde her belang v.111 Nieuw-Guinea voor de Verenigde 
'\racen zclf.s 'vi1al', aldus l uns, dic zijn J\mtralische amhrgenoor, die eveneen-; 
in New York venoclèJe, blijkens <le Amrr.1l1sche .1rchieven een gedct.tilleerd 
versl.1g gaf van 1ijn besprekingen mee Dullcs. Volgens die Australische hronnen 
zou Dulles 1.ijn standpunt :1ls volgt hchben tocgclichr: 'The i.~land chain 
srrcrching from Japan through Formosa, Philippines, Durch New Guinea and 
Ausrralia was the last thin line of <ldènce for the Uniced .Sraces and every 
clement in ic had to he hcl<l, ;ts each was rclace<l to e.1d1 or her.· Nederlands 
Nieuw-Guinea wa<; deel van deze 'island chain' en <la.1rom van '<;upreme 
i mporcance'. '7 

Hoewel Dulles tijdens <lit gesprek ook duidelijk maak1c her mcr lang niec 
alle opmerkingen v.m Luns eens re 1.ijn, zal <le .1ssociatie v:m Formosa (of,vd 
Taiwan) mer Nieuw-Guinea Luns aangenaam in de oren hcbbcn geklonken. 
Het conflict russen het nationalistisch Chinese bewin<l op Formosa en de 
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Volksrepubliek kon immers worden beschouwd als een van de bclani;rijke 
frontlijnen van de Kou<le Oorlog. En het leek onvermijdelijk dat dc Verenigde 
Staten. in<lien daar een oorlog zou uitbreken, er direct bij betrokken zouden 
worden. Dulles was klaarblijkelijk berei<l Nederland op enigerlei wijw tegemoet 
cc komen. De Amerikaanse minister stelde in ieder geval voor de besprekingen 
over een mogelijke Amerika.1me verkl.iring voort te zenen cijdem het bcwek 
dac Luns rwec weken l.uer aan Waslungton 1ou brengen. 

Oir bezoek a.111 W.1shingron scon<l geheel in her 1eken van de Nieuw-Gui 
neakwestie. Luns sprak met een recks van funccionarissen, van zowel her Scate 
Dcparcment als het Penr,1gon. Op her State Deparrmenr vonden gesprekken 
plaacs met zowel l:urope.111 Aff.1irs al, mer l'.1r l:.:tsrern Affair<;, die, zo.1ls 1 un' 
natuurlijk goed wist, verschillend over <le N1euw-Cuineakwcsrie oonlecl<len. 
Bovendien werd <Ic mini~cer, geheel huicen de publiciteit om, oncv.mgen door 
president l:.isenhower. Deze ontvang~t was gearrangeerd door ambass.1deur 
Young, <lie Eisenhower persoonlijk kende. Youni; h.1d daarbij aangevoerd d.u 
ecn dergelijke ontvangst, ge1.Îen de gevoeligheden in <lc Amerik.1ans-Neder
landse betrekkingen, nuttig zou zijn. Ook in Luns' gesprek met EiscnhoWlT 
speelden 1 ndonesië en Nieuw-Guinea een hclangrijke rol. Luns klaagde op
nieuw over de Amerikaanse cerughoudemlhcid op re trellen tegen de Indone
sische misdragingen. Eisenhower wu tijdens <l1r gesprek hebben gezegd d.u 
hij l:tng genoeg een militair w.1~ geweest 'nor co know thar New Guinc.1 must 
be held in \X1esrern lunds'. Maar, zo had hij d.1.1raan wcgevocg<l, het ging er 
vooral ook om Indonesië bui een het communistische kamp te houden. ''1 

Tijdens zijn vervolggesprek met Dulles op 30 september maakte Luns de 
Amerikaanse regering wederom ernstige verwijten. D.1arbij kw.1111 hij zelf-; terug 
op de rol v.m de Vercnig<le Staten in Je j:trcn 1948-1949, toen de Amerikanen 
Nederland ook in de steek had<len gcl.uen. Volgens het Amerikaanse verslag 
beklaag<lc Luns zich vervolgens in de ecrsre plaacs over de Amerikaanse lank
moedigheid tegenover de Indonesische onreigeningen. De Indonesische rege
ring was verplichc compensacie re verschaffen voor 'rl1e wrongs and damages 
inf1icred [".]on Dutch narionals an<l propercies'. De Verenigde Staten zouden 
Nederland in deze kwestie veel krachtiger ter1.ijdc moeten staan. In de tweede 
plaats eiste Luns opnieuw dat er geen wapens aan Indonesië zou<len worden 
geleverd die tegen Nieuw-Guine:1 gehruikr zouden kunnen worden. Ten slotte 
wil<le Luns, gezien de moeilijke positie van de Nederbn<lse rq;ering, een 
verklaring kunnen afleggen op basis van een duidelijke Amerikaanse uitspraak 
dat het behoud van Nederlands Nieuw-Guinea voor de Verenigde Staren van 
groot belang was en <lat deze ccn Indonesische aanval nier zouden wlercren. 10 
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Dulles w.1s kl.1.1rbli1kdijk gevoelig voor de Nederlandse bezwaren. Hi11.egde 
me dat er op her State Deparrmenr een verklaring zou worden opgesteld. die 
Luns vervolgens 1.clf wu kunnen publiceren. Tijdens een diner op de Neder
landse amh:issadc. een dag later. beloofde Dulles dat de verklaring 7 oktober 
kl.1ar mu zijn. Her wa~ op deze avond dac Dulles ûjn coezegging volgem 
sommigen op een ~tukje papier 1.ou hebben geschreven. De heide ministers 
zouden zich hebben teruggetrokken in een studeerkamer, zo herinnerde zich 
ook Van Roijen later, alwaar Duik~ enkele aantekeningen 7.ou hehben gemaakt 
die hij aan Luns zou hebben overhandigd. 11 Luerzou Luns suggereren inderdaad 
een dergelijk papier in zijn privé-bezit te hebben. Het is echter nooit duidelijk 
geworden of er een dergelijke aanrekening besrnat, en ook al zou dat het geval 
1.ijn, dan nog is het erg onwaarschijnlijk dar deze aantekening meer bevat dan 

de conccprvcrklaring die door Dullcs enkele dagen later werd aangeboden aan 
ambassadeur V.m Roijen. Het is uitgesloten dar een Amerikaanse miniseer van 
Ruirenlandse Zaken cijdens een diner concrete militaire toezeggingen 1ou 

hebhen kunnen doen, '/.onder daarover eeri.r overleg cc hebben gepleegd met 

lijn adviseur~ en de president. 
De beloofde verklaring werd op 7 oktober door Dulles overhandigd aan 

ambassadeur Van Roijcn. Luns was inmiddels uit W'ashingron verrrukken. Er 
was op het State Departmenr uitgebreid over Je tekst gesproken en Je verklaring 
w:ts wwcl door European Affoirs als door Far Eascern Affairs goedgekeurd. l n 
de verklaring bracht de Nederlandse minister zijn veronrruscing toe uicdrukking 
over de Indonesische dreigementen tegen Nieuw-Guinea. Dulles anrwoordde 
volgens verklaring dat de Verenigde Scaten op her standpunt stonden dac 'force 
should not be used to effect terricorial d1anges'. Bovendien verklaarde Dulles 
dat 'the United '\races con~iders chi'i policy is applic:1ble equ.1lly to the T.1iw.m 
Srraits issue and to comparable issues in orher parts of the world. including 
\X'est New Guinea'. Nieuemin meende de Amerikaanse regering. zo stelde de 
verklaring. dar her onwaarschijnlijk was dat lndoncsie geweld zou gebruiken, 
Jir mede gezien <le terugl10udende uitspraken van verschillende Indonesische 

ge1~1gsdragers. •: 
De verwijzing naar Je Taiwan Stmits gaf de verklaring enige kracht, ook 

omdat de Nederlanders hem mochten publiceren. Maar het was onduidelijk 
wat het allem:ial in de praktijk inhield. Ambassadeur Van Roijen vroeg Dulles 
daarom war Je Verenigde Scaten daadwerkelijk 1.ouden doen indien Indonesië 

alsnog tot een aanval zou overgaan. Dulles antwoordde daarop dat de Ameri
kaanse constitutie concrete militaire garanties van zijn kant onmogelijk maakte, 
want da:trvoor was toestemming van het Congres vereist. Maar. zo voegde hij 

.p . 
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eraan me, 'he Jid noc doubt thar wc would help rhe Netherlands to the lim ir 
of our legal autlmriry'. Dat kon evenwel niec op papier worden gezet. Du lies 
herinnerde eraan 'rhar chc Unice<l Sr:ues had acred vignrously 10 pn:vcnr 
terriwrial shifts by force'. Hij verwees daarbij naar Libanon en naar de Sue1.kwc~
tic.11 Volgens Van Royen i'.ou Dullcs zei(<; hebben gezegd dat Nederland in 
geval van een Indonesische aanval kon rekenen op logistieke sceun. 'I expcu 
if that occurs. wc would give you logistical suppon and flnd other ways to 

help you'. aldus luidde het verslag dat Van Roycn aan Den Haag wnd.•·• In 
het Amerikaanse verslag is deze zinsnede niet te vinden, maar het is zeer 
wa.1rschijnlijk d.u Dullc" inderdaad heeft gesproken over logistieke steun, rnals 
uit andere bronnen blijkt.11 Tijdem een hi1eenkomst van de Raad v.111 Je AN/U'> 

(een militaire alliantie van Au-;tralic. Nietm -Zeeland en de v~) had DulJe" 

enkele dagen eerder vcrkl.1arJ dar de Verenigde \r.uen Nederl.md met logi<;tieke 
middelen wuden bij-;taan. 1' 

Maar er \\aren ook grenzen aan de Amerika.mse bereidheid Ncdcrl.md 
tcgcmocr te komen. Dulle." haJ 1.id1 tegenover Van Roijen nadrukkdyk 
beroepen op de wmtirmionde onmogelijkheid concrete militaire garanties lee 
geven. Luns oordeelde daarom in eer'>te i11s1.111tie reali-;tisd1 over Dulles' 
verklaring. Op 31 oktober 1958 zecte hij in de ministerraad uiteen dat de V'> in 
het conflict omtrent Nieuw-Guinea nog steeds neurraal waren. Zou Indonesië 
evenwel geweld gebruiken, dan was de Amerikaanse regering daarregen, zo 
stelde Luns. die daarmee in het midden liet of de Verenigde Sracen Nederland 
ook daadwerkelijk militair zouden steunen. Hij vcrwaclme wel dat de Ameri
kanen hun :if;vijzing van geweld duidelijk wuden maken aan Je 1 ndonesische 
minister van Buitenlandse Zaken Subandrio, Jie \'V'ashington in november 
7.ou beweken." Luns kreeg gelijk. Du lies verkl.1arde tegenover ~ubandrio dat, 
als Indonesië Nieuw-Guinea zou aanvallen, de Verenigde Staten daar regen 
zouden zijn. Dullcs zei bovendien dat 1 ndonesië in geval van een aanval op 
Nieuw-Guinea 'would incur not nnly opposicion of rhe Netherlands bur also 
of the u.s. itselr. •K 

De Amerikaanse verklaringen, die snel bekend waren in Londen en Canberr.1, 
boden de mogelijkheid een vergelijkbare toezegging van Britse 1.ijde te wrkrij
gen. Dar gelukte na enige diplomatieke pressie. In december 1958 vroeg Luns 
zijn Britse ambtgenoot Sclwyn Lloyd nadrukkelijk nm Bric~e <;teun. Lum 
verwcltr om uirwis<;cling v.m incelligence, om een Bric~e toc1egging met 

betrekking tor Je verdediging van Nieuw-Guinea en om een publieke verklaring 
zoals Dulles die in okcoher gegeven had. Op het Foreign Office concludeerde 
men Jat Nederl.md eigenlijk een 1eker q11irl pm quo wilde voor 'the weakening 

41 
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of the .11lieJ arms block.1Je of ln<lonesi.1' .•• Her NeJerlanJse verwek gaf in 

Londen, net als in Washington, aanleiding tor uitgcbn:iJc beraadslagingen. 

Dui<ldijk wasdac het Verenigd Koninkrijk geen concrete militaire toezeggingen 
kon Jocn. '\V/e must not incur another Polish commiunenr as in 1939,' schreef 

een Foreign Office-medewerker naar aanleiding van een van Je bcrreffcru.lc 

stukken:10 

Dat zou ook niet gebeuren. De Britse verklaring bestond, nee als Je Ameri
kaanse, uit een publieke en een geheime variant (al moet daaraan worden 

toegevoegd dar Dulles er eigenlijk geen hezwaar regen leek re hebben gehad 
ook de vertrouwelijke uitspraken tegenover Van Roijen bekend te maken). 1 n 

Je publieke verklaring werd gezeg<l dar Je Brit!>c regering tegen hec gebruik 

van geweld was om territoriale veranJeringen door re voeren. Bovendien stcl<lc 

Her Majcsry's Government dar zij <le Indonesische aanspraak op Nederlands 
Nieuw-Guinea nier als 'val id' beschouwde, hetgeen verderging dan Je Ameri

ka:mse standpuntbepaling. De Amerikanen had<len war Jic becrefr scrikcer 

vastgehouden aan hun neutrale positie ten aaruien van het Nieuw-Guineacon

flict. In een geheime, ' private', verkl.1ring werd c!.t.1r het volgende .1an toege

voegd: ' f f l ... J the lnJonesian Government shoul<l re.,ort to force 11.t.1.G. would 
give their support to the Nctherlan<ls Gcwernment. tl.M.G. c.rnnor enter inro 

a commirmenr to provi<le milit.uy supporr buc chcy woultl Jo cverything within 

their power to assisr the Necherlands Governmcm in orhcr appropriarc ways.' 

De teksc werd eind fobru:ui 1959 mon<lcling medegedeeld aan de Nederlandse 

ambassadeur in Londen. 1' 

Ook de Britten kwamen dus over de brug. D.1t bleek ook uic de Brits

Nl.'derhtndsc i111c//igc11cc-samenwerking over Nieuw-Guinea, <lie inmiddels op 

gang was gekomen. De Brit11e verklaring werd in Den Ha.1g niettemin met 

enig ~ccpsi~ bekeken. De adder onder het gras i'.:tt in de woorden 'in other 

appropriatc w.1ys'. De Britse regering Jcnl geen militaire coei'.cggingen. maar 
zou wel alles <locn om Nederland 'in ocher appropriatc ways' cc helpen. Dat 

suggereerde darde Briucn Nederland alleen met niet-militaire mid<lelen 1.0u<len 

bijstaan en het sloot wellicht zelfs de logistieke steun uit waarover Dulles had 
gesproken. De Nederlandse ambassadeur in Londen, A.W .C. Bcnrinck van 
Schoonhecen, kreeg <laarom inscrucric stappen cc ondernemen. 13cncinck sprak 

onder meer met minister v:m Defensie Jol111 Profumo, en dat leidJc tot resultaar. 

Her Britse kJbinet ging ermee akkoord <lar her woordje 'other' mocht worden 

verwijder<l. In een brief van Selwyn Lloy<l aan 13encinck van 17 maart werd 
evenwel benadrukt dat 11.M.G. niets toevoegde aan de ' substance of their 

commirment'Y 

4·• 

NEDEIU"AND ZOEKT STEUN 

Over Je positie van Australië bestond in Jeze fase onduidelijkheid. In januari 

1959 suggereerde Luns in de ministerraad dar de Australische premier Robert 
Mcm.ies hem door mi<ldcl van een persoonlijke boodschap had laren weten 
dar Australië NcJerland in geval van een ln<lonesische aanval op Nieuw-Guinea 

altijd zou steunen:" Zoals Luns al in oktober 1958 in de Tweede Kamer h;tJ 

gesuggccrd, waren Australië en Nederl:rnd her volledig eens over de verdediging 

van Nieuw-Guinea. Ook in Londen ging men er, zoals blijkr uit smkkcn uir 
het Foreign Olllcc-archief. van uir <lat Nederland in geval van oorlog kon 
rekenen op 'full policical and logistical suppon' van Australische kanc.H Maar 

in <le Australische archieven zijn geen sduiftclijke bewij1.en voor een dergelijke 

garantie te vinden. De Australische rol leek eind 1•)58 en begin l'J)9 veeleer 

cerughou<lender re zijn geworden, ondanks alle inspanningen van Nedcrlamlse 

kam de Auscraliërs cc verleiden tor concrecc milirairc toezeggingen. 

In januari 1959 boog de Ausrr;1lische regering zich met veel aandacht over 

<le Nicuw-Guincakwestie. Uitg:mgspum bied~ zoals <lat vanaf begin jaren vijftig 
gol<l, <lat het voor Australië beter was dat Nederland zich nier uit Nieuw-Guinea 

rcrugcrok. Maar 'Auscralia should not undcrcake ;my military commitmcnc 

with the Durch'. Her kabinet in Canberra besliste <lar 'Australia woul<l nor 

support the Dutch by force of arms if \V/esr New Guinea was :111acked hy 
lndonesia'. Australië kon zich nier pcrmicteren zijn relatie met ln<lonesil' nj) 

het spel re zetten. 'A relarivcly frien<lly lndonesia' werJ nu voor Australië zelfs 

belangrijker geacht Jan 'having the Dutch remain in New Guinea·. Wel dien<le 

<le diplomatieke activiteit om 1 n<lonesië van een aanval af te houden, te worden 

opgevoerd. Australië moest daartoe vooral de Verenigde Staren aanzetten om 
druk op Djakarta te blijven uiroefonen.-11 

In her verlengde van het Australische kabinetsberaad werd in januari 1959 

een aantal publieke verklaringen over Nieuw-Guinea afgelegd. Daarin werd 

elk geweld van de hand gewezen; er kon met betrekking tor Nederlan<ls 
Nieuw-Guinea :11leen een nieuwe sirnarie wtmlcn gecreëerd op basis van 

vrijwilligheid. In februari maakte minister-presi<lem Menzies ook tegenover 
Sub:mdrio duidelijk dar Australië 1.ich zou neerleggen bij een eventuele sne\'c

reinircirsovcrdracl1t. De Australische regering \'erklaar<lc boven<lien zich niet 

te beschouwen als een 'party principal', hetgeen in Den Haag aanleiding gaf 
tor vcroncrusring. Australië was immers tor dan toe juist wel een 'party principal' 
geweest. 1 n tegenstelling tor Luns conclu<lcerde een rclcurgesrelJe ambass;u.lcur 

Lovink in januari, na een gesprek met premier Mem.ies, dat Nederland er 
alleen voo rscond : 1'' 
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Militaire versterkingen 

\Y/e g.i.m h:rug n.1.1r de zomer v.111 1958. De Ncdcrl.111dse regering 1.ag 1ich, 10.1ls 
gezegd, ook genoo<l1A1akc 1clf ma,1trcgclen re nemen ter versterking van de 
defensie \',lil Nicu\\·Guinea. Nederl.mdse diplomaren en politici kondigden 
in Je wmcr van 19s8 hij enkele gelegenheden aan dat de verdediging v.111 
Niruw-Guinea mu worden verMerkc. Zo deelde Luns in augustus 1958 :tan zijn 
Amtralische ambtgenoot Casey mee <lar de Nedcrl.111<lsc regering zel(o; had 
beslmen om de defensie v.m Nieuw· Guinea met 50 proccnc te verhogen, ook 
al was dat moeilijk vanwege Je Nederlandse NAVo-vcrplichtingcn:17 Hee was 
bij dergelijke uiclaringen de bedoeling duidelijk te rn.1ken <l.1r Nedcrl.1nd ook 
1.clfinvesteerde in de verdediging \-an Nieuw-Guinea. Maar dat was vooralc;nog 
bluf, want er gebeurde, zo.tic; wc rnllen t.ien, weinig vanwege meningsverschillen 

binnen het kabinet. 
De 1m:eo;r concrete ~tap die in de1.e fase werd gczer, w.1o; het voorbereiden 

van een rransporr v.tn ongeveer 500 mariniers \'Oor her gev.11 1id1 een 1 ndonc.~
i.isl.'.he inv.1sic zou voordoen. Deze marinier~ wuden vanuit Nederland en 

Cur.1ç.to moeren worden overgebracht n.1.ir Nieuw-Guinea. Voor een dergelijke 
operatie, die Je codenaam ' Eclecticus'. kreeg, waren cussenlandingsfociliteiten 
noodzakelijk. Daarom werd de regering in \Y/;1shington gevraagd of de Neder
bmlse mariniers. deels vanuir Curaçao, \•ia Amerikaanse vliebrvclden naar Biak 
zouden mogen vliegen. Bij dit verwek werd gewe:ren op de toegenomen ln<lo
ne,ischc dreiging die mede werd veroor1.aakr door Je Amerika.m~e w.1pcnle
\•er:111tieo;. De Amerikanen rcJgeerdcn hier positief op. Her Sr.1te Deparrment 
dc;te evenwd strikte geheimhouding; her was vooral nier de bedoeling dar dele 
toezeggingen bekend zou<lcn worden m lndone<;ie. Uit Au.<;tralische bronnen 
blijkt overigens dar men in Canberra in ieder geval snel van Je Amenkaam
Nederlandsc a(o;praken op de hoogre was.~M 

Van een daadwerkelijke versterking van de defensie op Nieuw-Guinea zelf 
was echter geen sprake. De Marinestaf en her Comité Verenigde Chefs van 
Sraven drongen in de zomer en het najaar van 1951! hij het kahinet-Drccs 
herhaaldelijk aan op dergelijke versterkingen. Zij gingen ervan uit d:it Neder
land nier 1.ou kunnen rekenen op bon<lgcnoorschappelijke srcun. Eind 1951! 
boog her kabinet zich meerdere malen over deze verweken. Daarhij bleek dar 
er ernstige meningsverschillen besconden, welke in december zouden bijdragen 
aan de val van het vierde kabinet-Drees. Deic meningsverschillen betroffen 
onder meer een aanpassing van de Dicnstplichrwcr, die het mogelijk moesr 

maken diensrpliclnigen naar Nieuw-Guinea te zenden. 

NEDEIU.1\N() ZOEKT STEUN 

Bij de discussies in her kahiner speelde Je kwestie van de 'garantie' die Luns 
in oktober 1'))8 van Dulles zou hehhen ontv;mgen een helangrijke rol. De 
suggestie dar er in militair opzichr kon worden gerekend op de Verenigde 
Staten, werd nier gedeeld door Je Verenigde Chefs van Stavc:n. In het najaar 
van 195H concludeerden zij in een memor;mllum opnieuw dat een aanzienlijke 
\'ersterking van de strijdkrachten op Nieuw-Guinea noodzakelijk was, waarbij 
alledrie Je krijgsmachtdelen herrokken zouden moeten worden . De Chef~ van 
Staven gingen ervan uit dat Nederland, in geval van oorlog met lnlloncsië, 
geïsoleerd zou komen te siaan. Dar zou tot grocc praktische, vooral logistieke 
problemen leiden. De verbindingen russen Nederland en Nieuw-Guinea zou
<len buitengewoon kwetsbaar zijn. Zo zou Egypte her .Suezkanaal kunnen 
sluiren voor Nederlandse schepen. Havens in het Midden-Oosten en Azië 
zouden Nederlandse milicaire cransportcn kunnen weren. Ook het Nederlandse 
luchttransport zou problemen kunnen ondervinden in her Midden-Oosten en 
Azië.4') 

Het Comité lnlidningen en Veiligheidsdiensten (cvtN) deelde de zorgen 
van Je Chefs van Staven. In novemher 1958 bood het cvtN her kabinet des
gevraagd een rapport aan over de veiligheidssituatie op Nieuw-Guinea. Een 
grootscheepse invasie leek vooralsnog onwaarschijnlijk, zo stelde her rapport, 
maar die zou Indonesië ook niet hoeven cc ondernemen om zijn Joel te hcreiken: 
men zou kunnen volstaan met een zodanige militaire accie, dar internationa
lisering van her conflict onvermijdelijk werd. Als Je kwestie zou worden 
besproken in internationaal verband, meer in her bij:r.onder in de Verenigde 
Naties, dan zou dar op zijn best kunnen leiden roe een compromis waarbij aan 
Indonesië aam.icnlijke concessies zouden worden gedaan. Een kleimchalige 
invasie, ol\vcl een grootschalige infiltratie, om inrcrnarionalisering af te d\\fo
gen, achne het <:VIN op afoenb.tre termijn mogelijk. •" 

De Algemene Verde<ligings R:1.1d, de toenm.1lige onclcrr.ia<l v:111 de minis
terraad voor dcfonsica.mgclegenheden, be~prak her advies v.111 de Chef, van 
St.I\ en begin januari 1959. 1 nmi<ldcls was het vierde k.1biner-Dn:es gevallen 
doordat de l'\'OA-rninisters 1ich h.1ddcn reruggetrokken en w.1s een incerim 
kabinet onder leiding van Bed gevormd. De Verdcdigings Ra.tll wees hec 

plcid?o.i voor substantiële versterkingen .if. Mi r~i,ccr van Dclcnsi.e C. ~t.tf le9de 
de mm1sterra.1d vcrvolgem een nota voor w.1.1r1n cle volgende l11tg.111gspunccn 
waren v.1Mgdegd: 1) de regering ging uit \ ,lil de Amerik.1anse bereidheid 

Nederland militair te steunen in geval van een Indonesische a.111val; 2) Neder
land was nier bereid in vredestijd zijn militaire 111.1Chtsmiddelen in Nieuw
Guinea uit cc breiden; 1) bij lnclone">ische infiltr.1rics zouden enige oorlogs-
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schepen en rwee comp:tgnieen mariniers naar Nieuw-Guinea worden gewn

Jen. ' 
Het interim-k.ibiner- Becl besprak ~taf<; nora op 16 en 17 januari 1959. Bij 

deze bcraad'ibging waren ook de voorlincr van her Comirè Chef.<; van Staven, 
de Chef Marineqaf, .tl'imcde de gouverneur van Nieuw-Guinea, P.J. Plauecl, 
aanwC'1ii:;. PI.meel omschreef de militaire \ttuacie in Nieuw-Guinea ale; zorg
wekkend. ! lij meen<lc d.1r her n.1uwclijks mogelijk w.1-; om lndonesi,che 
infllrr.1ries tegen re g.1an. De Indonesiers rnu<len zelf., in sraat zijn enkele 
pl;1a1sen l.111gs de kusr zon<ler slag of swor in re nemen. PI.meel vroeg <l.1arum 
om verscerkingen, zowel van infonrerietroepcn als van gevcclnsvlicgtuigen. D.1r 
was in de cer'iCe plaJts noodzakelijk voor de bescherming v.111 de 16.000 

Nederlander\ in Nieuw-Guinea. ~-laar versrerkingcn waren ook nodig om her 
vertrouwen \',In de Papoc.1'.s en her Ncdcrhmds-lndische mid<lenk:tder in her 

Nederlands ge·1.ag te verstevigen. 
M inisrer· presidenr Bed onrdeclde echter dar de opbom\ van u :n strijdmacht 

die in st.1at 1.ou zijn lndonec;ische agressie te weersr.1an, ftn.mciecl niet haalbaar 
wa". Dit sombere oorded werd ondcrsclucven Joor de minic;rerraa<l. br was 
niet genoeg geld voor. Versterkingen ten behoeve v.m Nieuw-Guinea dreigden 
bovcn<licn te mm:ren worden omtrokken a.m de bcst;1;indc stri1Jkrachten en 
dus .1.m de vervulling van NAVO· taken in Europa, en <lar was, rn on<ler.~crceptc 
ook Lum, ongewenst. Er moe.~t <lus worden getracht de bondgenoten ic 
hewegen rot loncrete steun biJ een 1 ndoncsische a.mval. Orn <lergcli1kc steun 
effe1..ticf te l.ncn zijn, moescen voor:tl scafbcsprekingen mee Amerikaanse en 
Australische militaire .nnoricciten worden geMart. 

De regering hcsloot da.irnm de diplomatieke Jruk te intensiveren. Er werden 
bovendien - om i'lattecl tegemoet te komen - enkele pclornm m.uiniers eer 
beschikking v.111 de gouverneur gesteld. Ook wu worden nagegaan of het 
mogelijk w.1s een P.1poe;i weerbaarheidsorganisatie in te stellen . De Che(s van 
~t.wcn wcrJ ten slotte verLocht te on<lcr.1.m:ken welke maarregden moesten 
worden genomen teneinde de eerste Indonesische aanvallen op te v;mgcn in 
afwachting van bondgenootschappelijke steun.1

! 

Hee leidde toe een herhaling van zetren. De Che(<; van Staven stelden wederom 
substantiële versterkingen voor, zij her niet zoveel als in de zomer van 1958. 

Nederland wu immers alleen sra:tn en ook niet op Amerikaanse steun kunnen 
rekenen. Minister van Defensie Staf hield voce bij stuk en wees het standpunc 

van de Chef.c; van Staven van de hand. Nederland was niec in staar een oorlog 
met Indonesië op eigen kracht te voeren. 

NHll:.IU.AND /Ol·KT STl'UN 

Op 27 folm1.1ri 1959 deelde St.1f in de minis1crraa<l als voorlopige alsluiting 
van de bcc;lui1vorming mee, d:tr enkele comp.1gnieën mariniers in gereedheid 
werden gehouden om een grorc infJltrntie omd1:tdclijk te maken. Over hun 
tr:tnc;port w.1s, zo.11, wc hoven zagen, overecn'itcmming bereikt met de t\mc
rik:mcn. Bovendien wuden één of twee' licbrvcldcn op Nieuw Guine.1 moeien 
worden vcrbercrd om d:1.trmcc: de vcrw.1dnc militaire ~tcun v,111 de bondgenoten 
mogelijk re maken. Over die steun zouden n.1dcrc ondcrh.mdclingcn moeten 
worden gevoerd. Ten "lorre zou de Amerikaanse regering worden gevr.ugd om 
de levering v.m extra oorlogsm.ueriecl, met name vliegcuigcn en landingsv.1ar 
tuigen, ten behoeve van Nieuw-Guinea. Maar daar bleer het vooralsnog bij. 
Het volgende kabinet, zo meende ~taf, zou over versterking v.111 de verdediging 
op Niemv-Guinc.1 moeten beslissen; d.u w.1s niet aan een inrerim-regering." 

Schimmenspel 

De 'de gar.mtic van Dullc~' lci<ldc in Den H.1.1g dus tor vcr'ichil v.111 mening. 
Zoals De Qu.1y :u"hteraf oordeelde, l1.1d Luns 'de eerlijke overtuiging' d.1t de 
Verenigde ~t.1te11 Nederland te hulp H)llden komen.1·1 Luns w.1s <l.1.m1ver zelf 
overigens a.rnv.mkclijk minder uitgesproken geweest. Niencmin begon Dullc~· 
gar.mtie een eigen leven te leiden en Lun~ lier deze onrwikkcling op ;rijn hclnop. 
O:tarmec leek de mini..rer van B11itenl.111dsc Zaken 11jn greep op <le Ha:tgse 
besluitvorming in zekere tin te vcrlie1.en. Het kabinet volgde de interpretatie 
dat in geval van een 1 ndoncsische aanval kon worden gerekend op bomige· 
noorschappclijkc, en met name Amcrika.1nse, steun. Her kabinet, en minister 
St.1f, b.1sccrdcn <bar zei(~ hun beleid op. Maar anderen hadden zo hun beden
kingen. D:tt gold voor verschillende diplomaten, zoals de ambassadeurs in 
betrokken hoofdsteden Van Roijcn en Lovink, en voor de Verenigde Chefs 
van Staven, die gcloofrlcn <br Nctlerland, als her erop aankwam, alleen zou 
staan. 

Het zou evenwel onjuist zijn de 'garantie van Dulles' louter af te doen als 
misleiding van Luns' kanr. Er was in de periode van midden 1958 tot mi<ldcn 
1959 veel cc doen over Je eventuele militaire steun <lic Nederland ·wu worden 
geboden door de Verenigde St:tten en Grnoc-Brit1annië. In de Britsl', Austra
lische en Amerikaanse archieven vindt men daarom ook vele documenten over 
deze kwestie. In deze documenten wordt Dulles' garantie gccns-lins als een 

inhoudslm.c diplomatieke gesce argcdaan. lnregcndccl, op het Britse Forcign 
Office wcr<l in december 1~58 veronderstckl dar de Amerikaanse steun 'woukl 
not imply mcrcly verba! support'. Op 16 december had Dulles 1cgcn zijn Brir~c 
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.11nb1genoor ~clwyn Lloyd gc1.cgd dar Je Verenigde Srnrcn 'would ccnainly 
give the Duich logisrical suppon' in her geval van een lndonesisdlc aanval op 
N icuw-G ui nea. ·Mr. Du lies seem cd co have cnvisaged massive logistical support 
on che part of che Americans'. concludccrtlc men naar aanleiding van dir 

gesprek op her Foreign Office.Il 
Er hescon<l aanvankelijk zelf.~ speculatie over de vraag of de Amerik.men 

wellicht bereid zouden zijn om daadwerkelijk Amerikaanse maclmmiddclen 
in re zerren. Tijdens inrerne bc:spn:kingen werd er in Londen in ic:der geval 
wel rd•c:ning gehouden mee Je mogelijkheid van Jirecre Amerikaanse militaire 
hcrrokkenheid. Men veronderstelde op her Forcign Office dac de Amerikanen 
aan l ndoncsische functionarissen 'privatdy' hadden laren weren dat 'us acrion 
in supporr of the Ducch was unlikcly to he limitcd to logica! supporr'. Bovendien 
blijkt dat ook de Briuen zelf mogelijkerwijs bereid waren verder te gaan dan 

logisrieke steun. De Bricse Chef.o; van Sraven hadden daar in ieder geval over 
gesproken: 'the Chicfa of Scaff have considercd what military help could he 
given of necessary'. Maar dat was de Nederlanders niet medegedeeld, 'and 

rhere lwasl no iruemion of telling them'Y• 
Hee is begrijpelijk dat de garantie van Dulles ior meningsverschil en specularie 

leidde. Vaagheid was in zekere zin de essentie van Je Amerikaanse en later 
Brir~c verklaringen. Die moesten namelijk verschillentle en zd~s tegenstrijdige 
functies veivullen. Het ging er om regemoet re komen aan de Nederlandse 
verwijten - Nederland was immers een gewaardeerde hondgenoor -, maar Den 
Haag cegclijkerrijd aan cc 7.erten wr matiging van her Nieuw-Guinea-beleid. 
lnt.lunesië moest worden gewaarschuwd nier over te gaan cor militaire avon
turen. Dat diende echter zo re gebeuren dat de policickc rcl.11ies geen nodeloze 
schade zou worden toegebracht. De beide mogendheden wilden evenwel ook 
nier de indruk wekken d.11 her hun nier ~crieu" was. Immers, een .11 te 
vrijblijvende opstelling kon l ndonesië stimuleren tot een offcnsievereopstclling 
cn Je Nederlanders in re;1cric daarop aanzetten rot onbehouwen gedrag. Ten 
slotte wensten beide mogendheden i'.ich natuurlijk, ondanks alles, niet echt re 

hinden aan concrete militaire verplichtingen. 
De diplomatieke vaagheid die inherent was aan <le opscclling van Grooc

Britrannië en de V crenigde Staten maakte uiteenlopende interpretaties van 
hun toezeggingen mogelijk. De geheimzinnigheid en onduidelijkheid van de 
Amerikaanse en Britse verklaringen berekenden dat er ook kon worden gchlufr 

- met name in Den Haag. Luns, en ook andere leden van de Nederlandse 
regering, zouden bij verschillende gelegenheden suggereren dac Nederland in 
geval van oorlog niet in Je steek zou worden gelaten. Dergelijke uit-;praken 

leidden vooral in Londen tot de nodige irritatie, maar ze werden aanvankelijk 
nietexplicier en openlijk gedcmcnreerd; dat zou her diplomatickc spel tegenover 
Indonesië immers doorkruisen. Nederlandse politici moesren her echter ook 
weer nier te gek maken want dar zou kunnen leiden tot ongewenste puhlieke 
discussie. 

Van Nederlandse kant werd tevergeefs getracht de Amerikaame en Britse 
toezeggingen zo veel mogelijk re concretiseren. War betekende 'logistieke sreun' 
nu eigenlijk? Transport- en reparark·faciliteitcn? De levering van brandstof, 
reserveonderdelen of zdfS munitie en maceriecl? En waren de lmndgenorcn 
bereid over dergelijke zaken concreie afspraken te maken? De Nederlandse 
verweken werden vanaf januari 1959 onderbouwd met bcriclm:n als zou een 
Indonesische aanval op Nieuw-Guinea ophanden zijn. Het ging er bij tlir alles 

vooral om de Amerikaanse regering re overtuigen. Ambassadeur Van Roijen 
kreeg daarom in januari 19)9 instructie om Je volgende rwee zaken aan de 
orde te stellen op het .Srarc Deparrmcm, ver.vijzeml naar de inlichringcn 
omtrent lndoncsische aanvalsplannen. In de eerste plaats moest Van Roijen 
de 'desirability of carly cxchange of views on military level, induding planning, 
for prn.sihle lndoncsi:m attack' aansnijden en in de rweede pl:t:us de 'lmilding 
up oF public detcrrent againsr possibil ity of 1 ndoncsian auack' .1" Dar zouden 
in de komende maanden de rwee belangrijke Nederlandse oogmerken blijven: 
gemeenschappelijke militaire planning en een nog krachtiger geformuleerde, 
publieke diplomatieke 'de1errcnt'. 

Van Roijens verwek leidde binnen her State Departmenr tor mcningsversd1il 
en \'em•arring. Had Dullcs in oktober 1958 inderdaad gesproken over concrccc 
logistieke steun? Dulles dacht van wel, mogelijkerwijs als voorbeeld van steun 

die de V erenigclc Staten zouden kunnen bieden, nl.l.tr As~isram ~eCR't.lT) 
Robcrtson van Far Eastern Affoirs dachr van niet. Deze verwarring was na
tuurlijk geen goed reken. 

De kwescie zou nog maanden blijven <loorleurcn. 1 n mei ontscoml opnieuw 
meningsverschil binnen her State Deparrmcnr, wen European Affoirs her 
voorstel deed om inderdaad re komen tot ecn st•crt'I /i11im11 11grceme111 met 
Nederland om op die manier Dulles' toezegging enige materiële inhoud te 
geven. Far Eastcrn Aff.-1irs was daar evenwel op legen. Het zou er ook nier van 
komen. Al in maart t959 stemde Je Secrecary of .Srate ermee in de Nederlanders 
nog een keer duidelijk cc maken Jac gro1ulwendijke bepalingen her Je Ame

rikaanse regering onmogelijk maakten om 'military calks with the Durch with 
respect to \Vest New Guinea' aan cc gaan. Dat betekende overigens nier dat 

SI 
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er in her geval van een lnJonesischc aanval bij voorbaat bepaalJc vormen van 
steun werden uitgesloccn, maar van gesprekken daarover kon geen sprake 1.ijn.1

K 

Ook <le Bri1sc regering werd in her voorjaar door Nederland onJcr druk 
ge1.e1· om lOt nadere afspraken te komen. DcJ.e raak was weggelegd voor 
ambassadeur Bentinck. In juni 1959 hcwdu Bcnrinck minister van Dcrcnsic 
John Profomo om te spreken over Britse logistieke steun. Hij had een lijst hij 
zich van wapens en voercuigen die 1.oudcn worden gebruikt door Nederlandse 
troepen indien die naar Nieuw-Guinea 1.m1dcn worden gcwnden. Bencinck 
zei dar Nederland vooral behoefte had aan brandstofvoorraden en rcpararie
faciliteiten. Profumo reageerde uircrsr rcrughouderul. Waren dergelijke roc-
1.eggingcn ook door de Amerikanen gedaan? DeJ.e vraag werd wijselijk door 
Bcminck oncwckcn. De Nederlandse diplomatieke acciviteir in Londen leidde 

evenmin ror rcsulratcn, dir ondanks aanhoudende diplomatieke pressie. 1 n juli 
1959 overlegden de rccenc benoemde Secrecary of State Christian Herter en 
zijn Britse ambtgenoot Sclwyn Lloytl nog kort over de kwestie. BeiJe ministers 
consrarecrJcn dar ze onder 'concinuing pressure from che Ducch' stonden 'to 
move in the dircccion of joint military planning wich rhem (and presumably 
Australians as wcll)'. Hencr gaf aan dar de Amerikanen bepaalJ niet emhou.'>iasr 

waren over die idee. En <la;1r bleef her hij. 1~ 

Een 'dcccrrcnc' 

Uiteindelijk schrokken zowel Groot-Brittannië als tic Verenigde Staren terug 
voor <laadwcrkdijk overleg over militaire planning en logisriekc steun. De 
weigering om over concrete voorbcreiJingsmaacregelen re praten, maakte 
duidelijk J.u de Amerik.1anse en Bricse garanties vooral een diplomatieke fonctic 
moesten vervullen. In Je Nmimurl Sernrity Cmmcrl haJ Dulles her in j.111uari 
1959 al als volgt geformulcerJ: 'Wc have rolJ rhe Ducch that in rhe event thac 
West New Guinea were ;ucacked by chc lndonesians, wc would ar lc.tsr give 
rhcm numtl and perlNtps logistict1/ suppon although wc woulJ not support rhcm 
with our own military forces.' De Britten namen een vergelijkbare positie in, 
aldus Dulles: 'While they may provide the Durch wich mora! and logiscical 
support, 1hey are not likcly ro take military acrion to support chc Durd1.'''° 
Van Amerikaanse en Britse viel in de praktijk dus nier veel re verwachrcn. 
DatlclrJc gold voor Ausrralië. Zoals Cascy her al in januari 1959 bij een interne 
bespreking opsomde: 'No srafT talk.~. no military planning. no guarantecs or 

military supporr.'61 

NEDEIU"\ND ZOEIÇf STEUN 

In Jcze oms1an<lighcJcn was de opvatting dat NeJcrland op mili1airc steun 
van Je bondgenoccn kon rekenen, aanvechtbaar. Het was nier uirgeslmcn dat 
de Amerikanen en de Britten NeJerland re hulp zouJen komen bij een 
Indonesische aanval, maar tl:1arovcr kon geen enkele zekerheid worden verkre
gen. Mede gezien de Gerichtgeving van de belangrijkste diplomatieke \'errc
genwoordigcrs, cc weten Van Roijcn, Bcntinck en Lovink, alsmede op grond 
van 1.ijn eigen gesprekken mer Je becrclfrn<lc ambtgenoten , was het dus 
onvcramwonrdclijk dar mini-;cer Luns toeliet dat Nctlcrl.mdse Nieuw-Guine.1-
policiek werd gch.1scer<l op een dergd1jkc vuonJerMcllmg. M.1ar dat was zeker 
niet alleen de ~chuld van Luns. Immer.'>, her geloof 111 Je Amcrik.1.mse en Britse 
toezeggingen vormJe een nood7.;1kelijke basis voor hec Nederlandse defcnsic
bclciJ een .1an1icn v;m Nieuw Guine.1. Er mocsc wel geloof worden gehecht 

a.m de Amcrik.1ansc en Bncsc roezcggingcn. 1 wijfol op dit terrein wu namelijk 
onvermijdelijk leiden tot de wnclusic d.1t Ne<lerland'i N 1cuw-Gui11ea on ver· 
JeJigh.1ar wa,, remij enorme militaire inves1eringen zouden worden gedaan, 
en cl.te wilJe het k.16inet niec. 

Het ingewikkelde van de zaak was dat de srcunberuigingen aan Nederland 
vooral ook moesten functioneren als 'Jererrem' tegen mogelijke lndone~ischc 
aanvalsplannen. De Amenkaamc en 13ritsc regeringen wilJcn wcli'iw.1ar 111cc 
direct betrokken worJen hij tic door NcJerland 70 gewcnsrc versterking v.111 
de NeJerlandsc militaire positie op Nieuw-Guinea, maar men wilde ook geen 
oorlog en geen lnJonesischc agressie. Daarom dienden Je zogeheten 'garantie-;' 
rnoral in Djakarr.1 een gdoofw.1ar<lige mdruk te maken. In een gesprek met 
Luns zcgJc Sdwyn Lloyd daarom in januari 1959 coc dar, .1ls Indonesië wu 
informeren w.u Je Brir'ie Mcunverkl.1ring inhield, de Brit!>e regering wu ver
klaren dar ' this meanc wc would givc m1l1taT) ~uppon'. ' De Verenigde ~t.ncn 
deden hct7.clfdc. Uir Britse stukken hlijkr. zoals wc '/.agen, dat de Amerikaanse 
regering de 1 ndoncsiërs eveneens 'privatdy' had aangegeven 'thar if chey 
attackeJ New Guinea, us action in supporc of the Durch was unlikcly to he 
limited 10 logisrical supporr'.61 Om de 'dctcrrcnt' kracht bij cc zetten was er 
zelrs enige rijd sprake van min or meer gecoür<lineerde Amerikaans-Brirs
Auscralischc diplomatieke actie. Achteraf werd in de hetreffende hoofdsteden 
1.clfs gesproken van een 'Jeterrent comminec' van Je drie landen. 

Her overleg toont aan dar Je drie mogendheden her tegengaan van Indone
sische agressie ~erieus namen. Bij deze 'detcrrent planning' circuleerden bc

rrckkelijk vergaande ideeën, voor her geval dat l ndonesië inderdaad een militaire 
aanval op Nieuw-Guinea zou voorbereiden en uitvoeren. Volgens een Brits 
document zou ûjn gesproken over 'movcments of Uni eed States warships. rhe 

53 
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dueal ot .1ssbt.1nce to lhc rebel-;, amphibiom exen.:i\es h} \l'A'IO lorc.c.'' • joint 
.1ir re1.onn.ii-;<;.ince, and chc le.1kage of rumours rh.tr Brirain and Amcric.1 wcre 

co support rhe Outch '.'" 
Toch werd er geen overeenstemming bereikt mcr Je'le plannen; Nederl.mJ 

werd bovendien nier op de hoogte gehracht van de besprekingen. Uir de 
formulering 'le.tkage of rumours rh.n Bruain anJ America werc ro supporr che 
Dlllch' , blijkt Jat de toezeggingen van steun inderda:ul vooral een politieke 
funcrie dienden re hebben. Ze leidden dan ook niet rot hec <lonr de Ne<lerlanders 
zo gewcn<ite srafoverleg. 

In maart 1959 kwam Luns overigens cor Je conclusie dar her Brirse en 
Amerikaanse diplomatieke optreden In<lonesië daadwerkelijk had afgehouden 
van een militaire aanval. 1-1 ij sprak 1.ijn Jank uir voor de Arncrik.1.111-;c en Britse 

inspanningen: de 'Jccerrenr' had gewcrkc. In Londen en Wa!.hingrnn werd 
Luns' dank welwillend aanvaard, maar men was er nier van overruigd Jat 
indcrd.1:1d sprake w.1s geweest van Indonesische :1.mvalspl.11111en. In juli 1959 
werd, wal<; wc srraks 1.ullen ·lien, Je mogelijkheid geopperd om het Amcri
kaam-Bnr"-Au-;1ralischc detcrrcnr-comité' opnieuw bi1een te roepen. V.m alle 

kanten werd daarop terughoudend gereageerd. Her wu Jan ook nier gebeuren. 
Er was immers geen sprake meer v.m een acucc dreiging, voorwvcr dat al her 
geval was geweest. 

De 'shopping list' 

Zo.1ls wc eerder zagen, had de Nederlandse regering al in Je zomer van 195!! 
beslocen Jat het .uldicionccl militair m:uericcl wilde kopen v.111 de Verenigde 
Staten. om aldm de verdediging v.m Nieuw-Guinea te kunnen versterken 
zonderde Nederlandse taken binnen het kaJcrvan de NAVO re hoeven beperken. 
Maar Jezc wapenaan,chaf zou al snel geen eenvoudige i'.:tak blijken re zijn. 
Ook op {lit Nederlandse verzoek zou de Amerikaanse regering terughoudend 
reageren. Da:1r<loor kregen deze wapenleveranties, en de prijs die door de 
Amerikanen zou worden gevraagd. een nier on:1am.ienlijke emotionele lading. 
1 n Den Haag liepen de gemoederen in ieder gev.11 hoog op. De 1 ndonesiërs 
kregen immer~ Amerikaanse wapenhulp. W.1arom de Nederlanders dan eigen
lijk niet? De Amerikaanse tcrughoudendheill om zich 1cn opzich1c van Nieuw
Guinca militair te conunirtcrcn, bleek niettemin ook uir de manier waarop 
werd gereageerd op de Nederlandse verweken om wapens re leveren ren behoeve 
van Nieuw-Guinea. 

NEllEIHJ\ND ZOEKT STEUN 

Al in juni 19~8 ha<l minister van Defensie Staf tegenover .1mbassa{leur Young 
de hoop uitge,prol-cn {l.lt de V!> NeJerl.md 1ouden voomen v.m 'some light 
addnion.11 cquipmcnc' voorde verdediging van N1e11w-Guinc.1. ~taf had daarbij 
vermeld Jar Nederland anders gedwongen wu t.ijn om een deel '.rn strijd
kr.1chten en 111.11criecl die 1er beschil-king '.111 de NAVO sronden, over te moeten 
brengen n.1.1r Nieuw-Guinea.';• Hee was een .irgument dar bi1 verschillende 
gelegenheden zou worden herhaald. Zonder militaire steun en aanvullend 
materieel 1ou Nedcrl.md nier langer in \t,1at zijn te voldoen aan .11 zijn 
NAVO-verpliduingcn. 1 n augusrus vcrwckc Luns tegenover ambassadeur Young 
opnieuw om aanvullende wapcnleveramies. Een 111.1.1nd l.uer zou luns rij<lcm 
zijn bezoek :1.111 de Verenigde ~raten de Nederlandse wcmcn nog cem 11;1druk
kclijk op rafel leggen. 

In het najaar werd in Den Haag een lijst opgesteld v;111 hei henodigde 
nutericel. Begin deu:mbcr 19~8 deelllc Staf .1111hassa<lcur Young mee dar hij 
binnen een weck een 'shopping li<;t' wu uvcrh.m<ligen \:til wapens tlie Neder· 
land van de Verenigde ~raten wilde kopen, en zoals Young in zijn verslag 
toevocg<.k, 'presumahly ar fire-salc prices', Jat wil zeggen binnen het kader van 

de MDAP-hulpvcrlening."'' Yuung stond sympathiek tegenover de Nederl.111dse 
wensen. Hij .1dvi,eerdc pmitief te reageren op de Nedcrl.rnd<;e \hopping li-;1 ', 
.mders wu Je Nederlandse regering 1.ich wellicht gedwongen zien haar lnjdrage 
aan de NAVO ce bepcrken.''7 Youngs pleidooi leek re helpen. Depury Secretary 
for Defcnse Donald Quarlc~ zegde toe Jat hij welwillend naar her Nederlandse 
verwek 1ou kijken. i\f:iar er gebeurde voorlopig niet\. 

De za.1k wenJ .11 snel ingewikkelder. Op 1 fèhru.1ri suggereerde .1111b.1ssadeur 
Young dar her onverscandig Wa<i her verwek om exrr.1 Amcrik.1.111s materieel 
vi.1 de MDAJ•-k.lllalen re l.1tcn lopen. M:1tericel dar op grond van her Mucu.11 
Dcfcnse Assistance Program werd geleverd. was immers in beginsel bestemd 
voor NAV0-r.1kcn. \r.1f diende zich direcr cc wenden tur clc Amcrik.1.Ulsc minister 
v.m Dcfcn\lc en bovendien eerlijk cc erkennen 1.far her gevraagde materieel 
hcstemJ was voor Nieuw-Guinea.''~ Alt.lus geschiedde. In een brief aan de 
Amerik.1anse minister van Defensie Neil H. McElroy maakte Srnf duidelijk 
dat Nederland voor.il gcïntcn."<i\ecrd wa-; in 'four nav.11 item!i'. n.unelijk een 
tanker voor 'unJcrway logisrical support'. rwec l:mdmgsvaartuigen, negen 
helikopters (rnor liaisontaken) en twaalf Nepllmr-verkenning~vlicgmigcn. met 
inbegrip van 'arm:unent, spare pan!i and ground Clluipmcnt '. Nederland wilde, 
zo zei Staf, mceberalcn, maar niet te veel. Sraf benadrukte tegenover ambassa
deur Young nog een keer dat vcr.~terkingen ren behoeve van Nieuw-Guinc.1 
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ofwel moesten worden gedekt door extra middelen van de Verenigde ~t:Hen, 
ohvcl ten kosre zouden gaan van de Nederlandse NAVO-verplichtingen. 

In maart 1959 drong Luns hij Young aan op uirsluitsel over de gevraagde 
goederen. Hij herhaalde dat her gevraagde marinematerieel noodzakelijk was 

0111 de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea op peil te houden. Als er 
geen toezeggingen zouden komen, zou Nederland genoodz;iakt zijn ' IO divcrt 
NATo-commined military equipmenr to West New Guinea'.'"' Ondanks deze 
druk wezen de Amerikanen het Nederlandse verwek enkele dagen later af. In 

een brief aan Staf van 29 maarr 19s9 schreef Deput)' Secreta!)' for Defense 
Quarles dat de Verenigde Staten graag zouden willen helpen, maar helaas was 
het door Nederland gevraagde materieel niet beschikbaar. Bovendien waren 
de vit:r gevraagde 'items' zo duur dar de Verenigde Staten nier kon voldoen 

aan de Nederlamlse wens cor een 'koopje'. ·· 
Her w.1s wrang om re moeten comrateren dat on<lerminisrer Qu.1rles boven

dien beL.wa.1r bleek te hebben tegen de door Staf gevolgde proce<lure. Quarles 
wenscc lic\'er geen wapem re verkopen die expliciet bestemd waren \OOT 

Nieuw-Guim:a. ·1 Aan Nederlandse 1-ant heerste begrijpelijkerwijs wrevel, om
dat deze prrn.edure immers w.1~ aanbevolen door .1111b.1ss.1deur Young. Young 
1at er kbarblijkclijkook mee in zijn m.1.1gen vroeg \Xl.1shington om opheldering. 
Hem wer<l vervolgens uireengL7.ct hoc het Amcrikaamc st.m<lpum luidde: 
1 n<lonesië h:1tl, aldus de instructie aan Young, steeds VlTleker<l dat de door de 
Verenigde Staren geleverde wapens niet cegen Nieuw-Guinea wuden worden 
gebruike. Als de vs nu w.1pens zouden leveren aan Nederlan<l die expliciet 
be.c;remd voor Je verdediging van Nieuw-Guine.1, d.111 leek het net .1lsof <le 

Amerikanen Je 1 ndonesische verzekeringen nier vertrouwden. 1 

Dar wac; allema.11 erg ccleursccllend. Op Defensie werd in juni 1959 een 
nieuwe brief opgesteld, nu wel bestemd voor de MDAl•-kanalen. Hee gevraagde 
materieel was be<loeld voor 'gcneral purpmcs', LO luidde de brief. l:.r volgden 
m;1anden van uitstel en vruchteloze besprekingen. Van Amerikaanse kam werd 
tluidclijk gemaakt dar men er problemen mee had Jac de lijst in Je rwecJe 
brief exact dezelfde was als <lic in de eerste hrie( Hee was dus duidelijk dar het 
gevraagde materieel hec;tcmd was voor Nieuw-Guinea en d.1t m.1.1kte het erg 
moeilijk her rweede ver1oek nu wel goed cc keuren. De l.1ak sleepte 1ich voort 

wnder d.u er enige vooruitgang werd geboekt. 1 

r 
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Slot 

Hee w.1s inmidddc; zomer 1959. De h.1lam opmakend, keken Je Ne<lerl.111J-;e 
regering en minic;ter Luns met gemengde gevoelens terug op dc voorafgaande 
cwaalf maanden. 1 n Jc1.e periode w.1" her gevoelen versterkt d.1r Nieuw-Cuinea 
milicair werd bedreigd cn d.1r er maatregelen moec;ccn worden genomen om 
die drciging cc neucr.1liseren. De J1plon1.1ticke steun die Nederl.md in hei 
afgelopen jaar van 1ijn bondgenoten h.1d ontvangen. kon wor<len beschouwd 
als een succes. Zowd Je Amcrikancn .11~ de Brinen w.1ren hcreid gcwcc~r 

lndone.'iië onder druk re zetten. Ze hadden een zekere vcranrwoorJclijkheid 
voor Je vcr<le<liging van Ncderl.111d-; Niem\ -Guine.1 op i'ich genomen. De 
Britse regering had <le lndone'ii'ii:hc cl.iim op Nederland~ Nieuw-Guinea 1clr, 
' invalid' genoemd. De Amerik.1.lllse en Brit.'ie np~telling leek crop te wiilen 
dat Je beide l.llldcn Ncdcrlan<l in het gev.11 v.111 ecn lndone~ische aanval ter1.ijde 
10udcn sta.lil. Het was in ieder gev.11 <le bedoeling Dj.1karta in die wa.1n cc 
l.1tcn. Da.1rmce w.1s de Nederland~e po~itie op Nieuw-Guinc.1 in 1cken: 1in 
verstevigd. 

1\ila.1r <le Amcril-a.111.sc en Britse garanties hadden de bedoeling 111er alleen 
het Indonesische maar ook het Nederlandse opcredcn te ma eigen. Her probleem 
was <lar ze in Den Haag juist wcrden be!>clm11wd alç een noodz.ikclijke voor
wa.mle voor versterking v.111 de defen~ie van Nieuw-Guinc.1. M.1ar zo z.1gen 
de Amerikanen en Britten d.H nier. Zij wensten niet direct betrokken te worden 
bij de militaire ver<le<liging v.lll Nc<lerl.m<ls Nieuw-<...uine.1. D.1arom wu ook 
snel blijken dat in het streven 11.1ar concrete sralhesprekingen geen na<lerc 
succesçcn wcrden geboekt. Bovendien was de Amerik.1.lllsc regering nier bereid 
voor Nic1m-G11ine.1 bestemd m1lir.1ire m.ueriecl te leveren. Zdf:ç een poging 
om Je Amerik.lllcn zover te krijgen een Amcrikaam oorlogsc;d1ip een heJ.ock 
a.111 Nieuw-Guinea te laten brengen, w,1s op niets uitgelopen. 

Hoewel hij tic Amerika.m~e en Britse regeringen in maart had bedankt voor 
hun oprre<lcn tegenover 1 ndone~ië, w.1s miniMer Luns verbitterd over deze 
ontwikkelingen. Zoab. hij tegenover de Amerikaanse li.mgcrend minister van 
Buirenl.mtlse Zaken, Douglas Dillon, verklaarde. leek Nederland er, voor war 
betreft de verdediging van Nederlands N ieuw-Guine.1, alleen voor te ~taan . 

Het kun natuurlijk uitgebreide versterkingen naar Nieuw-Guinea sturen, maar 

dat zou een koste g.1an van de Nc<lerlandse NAV0-verplid1tingen. Nederland 
had, zo verklaarde Lunsop<lramatischc wijze twee grote nederlagen in Indonesië 

geleden. 'one at rhe h.mds or the Japaneo;c an<l the ocher at the hand" or the 
United Naciom' . Een derde 11cderl.1.1g zou wel cem \ti~.1strou~ l onscquencc,· 
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kunnen hebben voor de 'willingness of the Dutch politica( parries to support 
che Jefcnsc budgets necessary for the mainrenaince of a forccful Durch position 
in the NATO alliancc'.7·1 

M inim:r Luns leek Je greep op het Nieuw-Guineabcleid in Jcie fose enigszins 
te verl iczen. Dar vloeide mede voorr uitzijn ond u idcl ij ke rol inzake Je zogeheten 
'garantie van Dulles'. De bewindsman wekte soms de indruk dar hij edn 
geloofde dat Je Verenigde Sraten Nederland in geval van een lmloncsischc 
aanval daadwerkelijk te hulp zuudcn komen. Vcrschilkn<le betrokkenen -
diplomaten, hoge militairen. alsmede her CVIN - deelden deze inschatting nier, 
en dat maakte Luns' positie er geenszins sterker op. Her is overigens zeer de 
vraag of Luns zelf edn van Je solidireir van Dulles' garanric overruigd was; 
her lijkt onaannemelijk. In mei 1960 zou hij in een gesprek met medewerkers 
van her St:ne Deparnnem in ieder geval verklaren dar 'rl1e us had given the 
Durd1 no military guaranree IÏ.>r New Guinea'.71 

Inmiddels was op 19 mei 1959 het ccmrum-rcchrse kabinet-De Quay aan
getreden. Al tijdens de kabincrsformatie was vastgelegd dat de nieuwe regering 
krachtig zou vasrhoudcn aan het bezit van Nieuw-Guinea. Gedurende Je 
kabinetsperiode-De Quay zou her Nederlands-Indonesische conllict om 
Nieuw-Guinea een dramatisch hoogtepunt bereiken. De Quay en Je zijm:n 
gingen in het voorjaar van 1960 uiteindelijk over tot een substantiële n:rstcrking 
\'an de \'crdediging van Nieuw-Guinea, rerwijl voorafgaande kabinerren een 
dergelijk besluit altijd voor zich hadden uitgeschoven. 1 n dar kader werd ook 
her besluit genomen tot uitzending van de trots van de Koninklijke Marine, 
her vliegkampschip 1-1 r. Ms. Karel Doorman. Nederland zou nog een keer in 
Zuidoost-Azië :t.ijn randen laren zien. 
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Hr. Ms. Karel Doorman 

Hr. Ms. Karel Duorman was de mHs van de Koninklijke: 1\farinc. Her is her 
grootste en nH:cst spc:craculairc schip dat de Nederlandse marinc ooit in haar 

bezit lm:fr gehad. Het vliegkampschip spreekt tut op de dag van vandaag rot 
de verbeelding. Er verschijnen nog ~tcc:ds boc:ken over de Karel Doorman. Op 
her internet zijn \'Crscheidenc wchsites aan her schip gewijd. Ook in de jaren 
dat het in dic:nsr van de Koninklijke ivlarine was, trok de Karel Doorman veel 
aandacht. Regdrnarig verschenen er fraaie rc:isverslagen over in de Ncdcrlandse 
pc:rs. Her sd1ip kon zich ook verheugen in de belangstelling van her Koninklijk 
Huis. Vooral prins Bernhard brad11 verscheidene bewcken aan dc Karcl 
Doorman en nam enkcle malen deel aan reizen van her schip. 

De geschieden is van de Karel Doorman vormt in verschillende opzichten 
een wccrspicgding v.111 de n,1011rlogsc Nederlandse positie in de wereld. Hct 
schip was nogaangekodlt in de jaren v.111 her con Il ict met de Nc1111hli/..· /m/011CJi11. 
Her was nier dc hedocling dat Je Karel Doorman een bijdrage zou lcvcren aan 
Je strijd in Ncderlands-1 ndië. De aansd1af was nicttcmin mede ingegc\•cn door 
Je wen~ een rol van hcrckc:nis te kun ncn blij\'Cn spclcn op de Wl-rcldzeecn, en 
ook in Zuidoo~t-Azië. Door dc Nnkrl.mdse toetreding tor de NAVO en het 
verlic~ \',111 Nederl.md~-lndie \'Cranderde de pmitie \ ".lil Ncderl.111d, en d.1.1rmcc 
de r.1ken en rol \ .111 de K.1rcl Doorm.111. l Ier ~t.hip werd. zij het n;1 enig gedm:, 
opgenomen in de gcml·cmd1appdijkc NAVo-dd~mic en krccg een region,1lc 
funcric. Her moc\t hijdr.tgen aan de opsporing van ondcr1.cehoten in het 
Noord-Arl.mti,t.he gebied. In de jaren vijftig \\cHI de l\.ard Doorn1.111 evcnwd 
herhaaldelijk onttrokken .1.111 11jn N-wo-t,1ke11 en uirgczondcn voor d.1gver· 
tnonrci1.en, met name n.1.u de Nedl·rl.md'ie bcl'ittingcn in de \V'e\t. Dit \howing 

the flag' w.ts nog t.en uitvloeisel v.111 de illusie een wereldwijde, 1111ltt.1ir-m:tri 
cieme rol te ~pelen. 

In de jan:n 1.c,tig 1ou her dicgk.1111p~cl11p njn font.tic als trots en wmbool 
van een 1ce\',ucnde nar ic l.111g1.1111crl1.111d \·erlic1en. J 'edrni,t.he ontwikkel in gen 
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maakten de rol van de Karel Ooorman binnen de N,wo al\ bestrijder van 

onderLechotcn bovendien overbodig. 1 n mei 1964 bc~loor de regering her schip 
op .1fLicnb.1re termijn uit de v.1.1rt te nemen. Het werd in 1968 vcrko(ht aan 
Aq;entinic l'n 1ou nog dertig j.1ar in diemt 1ijn v.111 de Argentijn~e 111.1rine, 
rord.1r her m 1999 uiteincld1jk naar 1 nd1.1 1.011 worden gesln·pc om Ic worden 
ge'>lonpt. 

Naoorlogse vloo1planncn 

J\I tijdens de l'weecle Wereldoorlog w.1s in Londen een ambitieu'> vlootplan 
opge~teld voor de wede rop houw v.111 de naoorlog~e Koninklijke îvlarinc. H cc 
door de m.1rindeiding opgestelde plan ging cn·.111 uit d;H Nederland ook na 
Je oorlog als \'ooraansraande 1ecvarcmle en h:mdddrijvcnde natie een groot 
hd.mg h.1d hij her vrijhouden v.111 intern.nionalc h.m{ld~route~. Bovendien 
was Nederland een uitgestrekt rijk. met be1.iningen in alle delen van de wereld. 
Daarom moest de m.1rine de be~chikking hebben o\'cr een ' harmonisd1c' of 
rnlledige vloot, he~t.1.mdc uit oppervlakce~chcpcn , onderlcdmrcn. vlic:gcuigcn 
en m.1rinicr~ccnhcdcn. Bmendien diende een reek' \':til aanvullende voor1.ie
ningcn, zoal~ marinch:t\cs, havem, wen•cn en ondcrhoud.~f.u.:iliccitcn cc worden 
opgebouwd. Hee Londense pl.111 hi:pleitte de ophmm \'an een viertal smaldelen, 
met als kern van elk smaldeel een vliegkampschip en een kruiser. Deze vloor, 
zo werd geredeneerd, Lou nier .11lecn omlcrJed vormen \',m een nog uit re 
kri\tallisercn bondgenootschappelijke srrucmur. zo.tls voor!.lcn door miniseer 
van l\11itcnl.111dsc Z.tkcn E.N. van Kleffens, ma.1r tevens uitdrukking :t.ijn \ ',111 

de zclf.'irandigc maritieme kracht \ ',tn Nederland. ' 
N.1 de hcvrijding hlcef de Koninklijke M.1rine \',1sd1ouden aan dc1c .unhici

culc plannen, die in 1946 werden neergelegd in een vloocplan. Het hlcef de 
bc{loding een omvangrijkc, 'h.trmonieuzc' marine op cc bouwen, die mede 
l'Cll viertal vliegkampschepen zou omvatten. Er konden verschillende argu
menten worden aangevoerd om clir streven cc ondersteunen. Her \'crlnop \'an 
de Tweede \Xlcrcldoorlog h.1J de grote hetckcni\ van de zeescrijdkraclucn. en 
nier in de laatste plaats van vlil·gkampschepen, aangcwonJ. Nederland diende 
derhalve 1c hesd1ikken over een krachrigc vloot, zeker als in geval \·an oorlog 
op het Europese conrincnr de Nederlandse regering wederom in hallingsd1ap 
·wu moeten g.1an. Bovendien hc'ichiktc Nederland ook na de oorlog, ondanks 

.11lc verliezen, nog stectl' over een van de grootste koopvaardij\'lo1en ter wereld. 
Ten slotte wi:rd uitgl·gaan van de handhaving van een Nederlandse rol in 
'/ uidoost-A1ië. 

( :>() 

lllL MS. KJ\ltEI. DOOIU\IAN 

Nog in 1946 werd een begin gemaakt mee de realisatie van de plannen van 
de Konin~lijke i'vlarinc. Er werden een vliegdebchip en \•ier torpedobootjagers 
van de Bmsc N1~)1ill Nt111)' overgenomen. Bovendien werd de houw van rwcc 
kruisers opgep.1kt, waarvan de kiel reed-; voor de oorlog w.t'i gelegd. De 
amhitieu1e m.1rinepl.11111cn 10uden e\ enwd 'lcdns tLn dele worden gereali!.eenl. 
Al snel werd duidelijk dat de opbouw v.111 ei:n viert.il ~maldelcn. met de 
hijbehorendc .1amd1af van vier vliegkampschepen, veel 1c duur zou worden. 
Gedurende Je eemc n.1oorlogsc j.ircn eiMc bo\'endkn de oorlog j n Ncdcrlands
lndië de aandacht en de financiën grotcndeel~ op. Dat gold ook voor de 
Koninklijke M.trinc; de in1.ct in Nederlands-1 ndië doorkruiste de ambitieuLc 
plannen die in het 'loorplan \'an 1~146 waren neergcli:gd. 

De gedachte van een ' harmonÎl'llZe', volw.1ardigc vloot werd dcsondank\ niet 

opgegeven, 11j her d:tt er uiteindelijk niet vier m.1ar slecht~ t!cn d1egk.1mp~d1 ip 
werd .1.111ge~cl1.1f1. Het warl'll met name Je Chef Marinestaf vice-admiraal E.J. 
v,111 Holchc en sca;msccrctaris H.C.\'\/. Moorman die daarhij een belangrijke 

rol speelden. Ook in de Twn:dc K.uner kon lk "oninkli1kc M.mne op 
sympathie rekenen. 1\ldm \\crd een ontw1kkcl111g doorgc1.et die . . mals ook 
binnen rnkelc jaren zou hlijken, soms haak~ sio11d op de doel~tcllingen van de 
NAVO en op de positie die Nederland wu gaan innemen hinnen her Adanrisd1c 
bondgenoo1sd1ap. ! l mmcr~. de internationale pmicic v.111 Nederland hegon in 
de jaren 1948-19.19 ingrijpend Ic vc:r.111<lcrcn. 

~et .Ncdcrl.1ndsc lidmaatschap van \VesrcrSl' Unie (de latt:re \V'esr-Europt·sc 
U111c) 111 1~).18 en van Je Nt\VO in 1949, alsmede de snel naderende on.1n1.111ke
lijkheicl van l ndonesië, lcki:n de gcdaclue dar Nederland nog ci:n zells1andige 
rol op de wereldzeeën zou moeten spelen, re ondergraven. Natuurlijk kon 
worden .1.1ngc\'ocrd d .1t Nederl.md!. N ie11w-Guine.1 bu1ten de soevcrci n i1cits
overdracl1r werd gehouden, 111.1ar dar nam niet weg d.H Nederland een kleine 
\'V'esr-Eurnpcsc NAVn-hondgcnoor van de Veri:nigde ~talen hcgon Ic worden. 
De tijdl·n \•an {Ic ncmralirl'it en zclfo;111dighcid w.trcn voorbij. De Nl·derl.mdse 
defensie diende te wordl'll opgchouwd hinnen her kader van het Adanrische 
hondgcnoo1sd1ap. gcricl1r tl·gen de 111ili1.1irc dreiging van de Sovjet-Unie. 

Verder bc\toll{I hij de nieuwe bondgcnort:n, wals wc zullen zien. al snel enig 
ongemak over de Nederlandse m.1ritil·nte amhiries. C.crcdeneerd vanuit de 
noodzaak 1id1 te verdnligen tegen de '\ovjec-Unie leken de nog scenls ambi
tieuze vlootpl.11111cn een verspilling van middelen te 1ijn. Bovendien leken de 

plannen gch.1'ccrd Ic 1ijn op een inmiddels acl11erh.1.1ld beeld \':til de Nedcr
landse positie in de wereld. Ook de rl·gering realiseerde zid1 na april 1949 d.1t 
dc marineplanncn nier ovcrei:nk\\'amcn mer de pmiric die Ncdcrl.111d inmiddels 



binnen Je "AVO inn.1m. {)c definitieve besluitvorming wcrJ mcJc d.1arom 
keer op keer uitgco;tel<l. 

De aankoop 

De Karel Doorman werd in 1948 door Nederland aangekocht van de Britse 
Royal Navy. Hee was her tweede schip met deze naam <Lu door de Koninklijke 
Marine in gehruik werd genomen. Er was al een eerdere Karel Doorman 
geweest. De eerste Karel Doorman was in 1946 nvcrgcnomcn van Je Royal 
N.1vy op bao;is v.111 een hruiklccruwerecnkom"r. Deze eerste Karel Doorman 
wa<; eigenlijk een vlicgdek-;chip, dat wil i'.cggen een rramporrschip d.1r door de 
houw van een l.mg dek w.1<; omgebouwd om vliegtuigen cc kunnen vervoeren. 
De tweede Karel Doorman was een echt vliegl'llmp~chip. ontworpen en ge
bouwd om als her w.1rc .tb. een varend \ licgvelJ te foncrionercn. 

Al snel 11.1 het einde \:tn de Tweede Wereldoorlog w.1s de Koninklijke :Vl.irinc 
ondcrh.mdcling1..·n begonnen met de Britten over het mogelijke bn11klccn \an 
cl.'n vliegdekschip. Het was de bedoeling om tic Marine Ludnvaarrdicnst (Mu>) 
en vlootpersoneel hiermee en .tring op re laren doen. De ecro;cc Karel Doorm.111 
werd in maart 1946 voor rwee jaar aan de Koninklijke Marine rcr be-;chikking 
gesteld. Samen mei de vier rorpedoboorjagcrs, die eveneens van de Britten 
werden ge\\ on·cn, zou de Karel Doorman het eerste van de vier voor1.icnc 

smaldelen vormen. 'Onze marine heeft thans haar eerste \'liegkampschip', 
schreef Tm11111 met gcpaMc trots, 'met Engcl.md. Amerika en Frankrijk behoort 
Nederland tol de weinige landen die Je bc-;chikking hebben over een d1eg
ka111pschip'. 1 

De indiemmeming van Ncderl.md~ eeNc vlicgdebchip \'ond plaat~ regen 
de achtergrond \'an de onafhankdijkheidssrrijd in Nedcrbnds-1 ndië. De eerste 
mi-;,ie van de Karel Doorman 1 wa~ dan ook her vervoeren v.111 een ~q11.1dro11 
hrc/?1• geveduwlregruigen. munitie en man<;chapp~·n naar Nedcrl.mds-lndic. 
Her werd een l.mgc en enen erende reb, waarbij 1.0wd op de heen- als terngrei~ 
om de Kaap werd gev.1ren. Algoicn van hei transpon van malcrîecl en 
manschappen tlceJ tk Karel Doorman 1 111 Netlcrlamls-1 ndic een reeks \'an 
ha\'Cns aan. Her wa~. net als latl.'r in 1960, de bedoeling Nederlandse sr.md
vascigheid in de: i.irijd 11:gcn de R11111hlik re rorn:n. Er werd on<lcr meer een 
hewek gebradlt aan Djakana, Semarang, Soerabaja, ~fakass:tr en :\mhon. Op 
de terugweg nam her schip 250 afgd,eunlc militairen mee naar huis. Op 11! 
tèhruari 1947 keerde her schip. 1em·ijl her vroor dar her kraakte, terug in 
t\m-;rud.1m. 

Her resterende deel van de uideenpcriodc werd er zo goed en kwaad als het 
ging geoefend met her l.rndcn op en opstijgen van de Dounnan. Dar gebeurde 
op de Noordzee, die roen nog, vanwege her mijnengevaar, voor een klein deel 
kon worden gebruikt, rn<l.1t her vaak voorkwam dat het schip nier kon worden 

gcmanocu\'reerd in de gewenste windrichting. Deze omsrandigheJen en de 
technische beperkingen van het schip maakten dar er v:m het gcwen~tc oefenen 
in her algemeen niet veel terechtkwam. De op de Karel Doorman ge~tarionecrdc 
fïref/irswaren moderne gevcchtsvliegtuigcn met een krad11 ige propcllor-nwwr. 
Eigenlijk wa~ de Doorm.m te klein en te cr.1.1g voor de Firtjlfrr. 1.ml.11 er nog.il 
W<IC ongelukken pl.1.ttwomlen:• 

De eerste K.m:I Doorm.111 werd in m.1.cn 19.18 ceruggcgc\•cn .1.111 de Ro\',tl 
Na\')' om \'en•olgcn~ ic worden omgchouwd tol een koclrr.msportschip. De 
Koninklijke M.1rinc h.1d ondertmsen een ed11 vlicgkamp<;chip in her vooruit
zicht. Her w,1" a:1111ienl1jk groter d.111 1ijn voorganger, ook al bclioordc her tot 
Je kbssc \,111 de mitldclgrocc '1ght Jltw t1iru'ltj1 r1trr1tTs. Ook dir schip. dat op 
28 mei 1948 in NcJcrlan<lse d1t.mr werd genomen. zou Hr. ~·k K.1rcl Doorm,rn 
worden genoemd. DCi'c tweede K.1rd Doorm.111 werd door de "oninklijke 
Marine gekoclu, en wel voor het hedr.1g \,lil 27 miljoen gulden. De tweede 
Karel Doorm.111 w.1~ gl'bouwd door de firma Cam mcl L.1ird & Co 1c Birkcnhead 
en was in deu:mber 194~ re w.1ter gel.1tcn. 1\1" 11:1.1\ Venerahle w.1s het sLhip in 
januari 1945 door Je Royal N.1vy in gebruik genomen en had w'n drie j.1.1r 

dienst getl.1.111. Het '' .1s nooit hij cduc oorlog~handclingen het rokken gcwees1. 
Op 28 mei 19.11! werd Je K.crcl Dnorm.111 in de Brit\e m.1rincl1.1\'Cn Dovcnpon 

in dienst gesteld \'an Je Ko11i11J,l1jkc t'vl.1rine. Het hevel over hei schip werd 
O\'ergcdragen a.1n vi<.c-.1dmir.1.1I V;m l lolrhe. die 1.iLh rn h.1d inge'l"'nncn om 
de marinepl.mnen gl.'reali-;cl:rd re krijgen. Op 2 i1111i kw.1111 de Karel Doorm.111 
\'oor her eerM .i.111 in RottcrJ.un, d.tt de dmish.1ven v.m her -;chip mu worden. 

Bij de n10nd111g \.lil de \\laicnveg werd her 'd1ip welkom geheten door Je 
koninklijke fonulil.", dil." 1.ich aan boord \'all her jacht de Pier Hein bevond. 
Het \\ a~ een cl."r\lL voorhcdd '.111 de b.md die er tu\:.en koning~l111is en de 
K.1rcl Doorman zou ontstaan. 1 n juni nam hel schip deel aan een vloo1sclmuw 
op de rede' an Texel, opnieuw ren m·cmaan van hcc op de Pit·r Hein vcrrocvendc 
koninklijk paar, en in september lui~tcrde de oorlogsbodem tk mhuldiging 
van koningin Jul1a11.1 in A1m1erdam op. 

Aldus w.1s een opvalb1de en glorieuze loopbaan in Nederlandse dienst 
aangev.mgen. die evell\\d mnlc 1011 worden gekcnmerkc door lange reparalÎe
pcrioJcn. 1 n hc1 'oorjaan an 1948 werd tic Karel Doorman eem op dt• Noord1.ee 
'opgewerkt'; \'cn•olgen' werd in de "d101'e w.ueren mcr / ·ïrc//1•-dicgtuigen 
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geocrenJ. D.1arhij wercl in juni voor heL eerst de Schotse haven van lnvergonlon 
aangedaan, zo.1ls dar in de loop van de komende rwinrig jaar wel vaker het 
gevJ\ zou zijn. Her overigens kleine en saaie 1 nvergordon zou in feite - na 
Rotterdam - dienstdoen als een tweede thuishaven voor de Karel Doorman. 

De cemc vliegoefeningen verliepen moei1aam. l lcr bleek geen eenvoudige 
zaak te 1.ijn de l·ïnjlii·s zonder ongelukken re laten opstijgen en lanJen. 
Verschillende malen mi~ren vliegtuigen Je remkabels en belandden in stalen 
hm-ricrs, die aan her einde van her vliegdek waren gepla;mt ter bescherming 
van de daar opgestelde coestellen. Maar geleidelijk aan nam de ervaring coe. 
Na enkele maanden oefrnen, begaf de Doorman zich in december 1948 naar 
Je werr van Je Rouerdamse Droogdokmaatschappij. Her ~chip zou een op
knapheurr onderg.1an in het nieuwe Prins Bern.trd-dok, onder meer om het 
comfort voor Je bemanning te verbeteren. Zo werd her aantal kooien uirgcbn:id, 
zodat onderofficieren nier langer behoefden te slapen in hangmacten. Het was 
de eerste van een lange reeks verblijven in Je Jokken van de Roner<lamsc 
scbeep~bouw. Deze eerscc opknapbeurt duurde een half jaar, tot juni 1949. 

Meningsverschillen binnen de NAVO 

l11middcls was Nederland in 1948 megetrcden tot dC' door het Vcrdr.1g \'.lil 

Brussel gecreëerde \'V'escerse Unie (wu) en een îaar later rot de N1\VO. Het wa~, 
zoals ge1.egd, bep.1.1ld geen vanzelfsprekC'ndhciJ dat een hetrekkdijk klein 
NAVO-land als Nederland eind jaren veertig beschikte over een vliegkampschip. 
Nederland behoorde wat dat aangaat, zoals 7im111i al had opgemerkt, rot een 
select gezelschap. Alleen de grote N,wo-landen hadden vliegkampschepen. 
Nederl.111d vormde du~ een opvallcnJe uirwndering. Da.trom werJ binnen de 
Westerse Unie en de NAVO al snel met een kriti~ch oog naar de Nederl.mdse 
maritieme amhities gekeken. Een eerste voorbeeld da.1rvan vloeide voort uit 
de pogingen van de wu om te komen t<H een snelle opbouw van de \\!est · 

Europe~c derensie. 
In januari 1949 bezocht de Urit!.e ,•ddmaarschalk Bernard Monrgomery, 

voonittcr van het Comman<lcr-in-Chicf Cornm ittee \•an de wu, daartoe Den 
Haag. Hij eiste toen dar Nederland eind 1950 een legerkorp~ van drie divisie.~ 
zou hebben gevormd. alsmede een aantal ~quadrons vliegtuigen. Deze dod
srdlingen dienden prioriteit te hebben boven de opbouw van de Koninklijke 
tvlarine. Voor wat betreft de marine kon Nederland zich beperken tnt het 
miinenvegen in de Noordzee, aldus Montgomery. De beveiliging van scheep
vaartroutes zou worden opgedragen aan de Britse en Franse marines. Zoals De 
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Geus sch.unper opmerkt: het bevel en Je hd.mgrijke t.1ken 1m1den Brits, en 
deels Fr.ms, moeu:n lijn; het voetvolk en de bijbehorende logi~tiek mocht 
Nederland leveren. 'Brittanni.1 rul es the waves', en d.1arhij was gccn behoefte 
aan een volwaardige Nederlandse marine. Monrgomery dreigde ·1.clls dat, al~ 
Nederland de gewenste drie divisies niet kon leveren, Nederland onverdedigd 
zou blijven.1 

De rol van de \'V'e~terse Unie werd al snel o\'ergenomen door de NAVO. Maar 
ook binnen de NAVO ontswnden problemen omtrent de hoedanigheid van de 
Koninklijke Marine en de Kard Doorman. Binnen de NAVO werd al snel n.1 

oprichting een rngehcten Standing Group ingesteld, onder leiding v.111 de 
Amcrika.msc gener.tal Omar BraJley, om de n11lir.1irc opbouw v.111 de lidsratcn 
zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. In deze Standing Grnup zacen, naast 
Bradlcy, ook een Britse en een Frame officier. Opnieuw waren her vooral de 
Britten en f-ramen die bezwaren maakten tegen de Nederlandse rnaricieme 
ambitie~. 

lnmiddcl~ wa~ de Haag~e hesluitvorming in een stroomversnelling geraakt. 
Her was voor.11 vanuit het parlemcnr dac druk werd uitgeoefend op de regering 
om nu eens knopen door te hakken op her gebied van het ddcmiebcleid. 
Daarbij leek zich een meerderheid af te tekenen die zich achter de plannen 
van de Koninklijke M.1rine stelde. Het waren vooral de proresta1me pani1en 
en de vvn die zich ertegen ver1erren \lar Nederland 1.ich door Fransen en 
Britten wu l.1ten voorschrijven hoc de defensie moest worden opgezet '." Om
wille van redenen v.m nationaal belang diende Nederland een sterke zeemacht 
cc hebben. Alleen de Partij van de Arheid kon zich vinden in de pleidooien 
voor arbeidsdeling binnen de \'V'e~rcrse Unie en de NAVO. Ook de pers sreldc 
zich in het algemeen achter de marincpl.mncn op. 

Uiteindelijk verscheen in juni 1~150 een <lcfènsienota waarin het vloocplan 
gespccifl,:ecrd was opgenomen. Her plan voor de opbouw van een zelfstandige. 
'harmonieuze vloot' was gered. ondanks alle bondgenomschappel ijke druk. 
Het berekende dat Nederland in de ogen van de marineleiding de beschikking 
zou houden over een marine waarmee kon worden npgeueden 'op zee of in 
het buitenland waar staatsbelangen moesten worden hehan igd or besd1ermd'. 
Het berekende ook dar d.1armce '1.cggemd1ap binnen de alii.unie kon worden 
vcrwo rven ' . ~ 

Maar daarmee was de strijd met de NAVO uiteraard nog met gescreden. In 

augusrns 1950 had de .Standing Group een memorandum opgesteld over de 
prim.1ire taken \'an de NAVO. Daarbij was uitgegaan \'an een vorm van arbeids
deling tussen Je continencaal-Europese leden aan de ene, en de Verenigde 
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~t.Hen en her Verenigd Koninkrijk a.lll de anJere k.1nt. De hoofJr.a.ak van de 
continent.ale leJen 10u moeten zijn: Je ver<lcJiging v.111 het conrincntale 
verdr.1gsgebicd, en wel zo oostelijk mogelijk.~ De Ne<lerlan<lse regering was 
niet onte\•reden over het NAVO-uirg.mgspum om het verdrag!.gebie<l zo oostelijk 
mogelijk n: verdedigen. Maar er was kritiek op <le gedachte dat Nederland 
L".ieh, op grond \'an dir uitgangspunt, geen substantiële m.irinc zou kunnen 
veroorloven. Nederland wilde een maritieme rol van enige berekenÎ'i hlijven 
spelen. De Chefs van ~raven oordeelden dat de verdeJiging van communicatie
cn tr.m~portlijnen op de Atlanrische Oceaan van groot belang voor Ne<lerland 
was, gezien zijn commerciële belangen en zijn verplichtingen overlee. Oir 
standpunr werd overgenomen door de mini'iterraad. De Standing G roup, zo 
werd gemeend, had geen oog gehad voor de rol van Ncderl:md .1ls zeevarende 

mogemlhdd. Een be1ll:rking 'an de raken van <le Koninklijke M.1rinc 1.ou 

bovendien nier tot besparingen leiden, gezien het .11 in gang gezette bouwpro
gramma. 

De Nederl.indse bei'\varen wen.Jen kenbaar gemaakt aan de bondgenoten, 
en in september 19)0 werd een hooggeplaatste delegatie uit NederlanJ door 
de Standing Group ontvangen, bestaan<le uit permanenr vertegenwoordiger 
A. \Xf.I . Tjarda va1) Sc.1rkenborgh Sr.1chouwer, Chef Marinc~taf V.111 Holtl1e 
en hec hoofi.I van de Nederlandse militaire missie bij de NAVO, admiraal H.A. 
van Foreest« Van Starkenborgh wees bij Jie gclegenhei<l op <le frustraties die 
in Nederland waren ontstaan als gevolg van her verlies van Nederl.mJs-lndië. 
Indien de Nederlandse invloe<l lmiten Europa nog verder zou worden beperkt, 
zou dar in Nederland als een nieuwe nederlaag worden ervaren. 

De Standing Group was nier direct overtuigd door de Nederlandse argu
mencen. De scherpMe kritiek op tk Nederl.tnJse verl.mgens kw.1111 overigens 
v;m Britse zijde, nora bene het land w.aarvan Nederland de Karel Dourman 

had gekochr. De Britse vencgenwoorJiger in de St.tnding Group meende dat 
Je Karel Doorman uit de vaart kon worden genomen en Jar <le bouw van de 
Nederlan<lse kruisers beter kon worden gestaakt. De scaetaris \ ' ,lil de ~t.mding 
Group noteerde t.lat t.le Nederlan<lse dclcg.ttic 're.1lly offcnJe<l ' wa' door de 
Brit-;c srandpunren.'I 

Her einJoordeel van de St.111ding Group kwam ver\'Olgcm in oktober t950. 
Her wa~ een compromk Verdediging v.111 het \Xfc~r-Europcse grondgebied 
bleef de primaire taak v.in de cominem.1al-Europe~e lidstaten; heKhcrming 
van de communicacielijnen up de Ad:lllti,che Oceaan kw;1m voor hen op <le 
twee<le pi.Mts. Nienemin meende de Group dar Je .1f.-;lanking \,lil bepaalde 
delen van de Nederlandse krijgsmacht geen zin h:ad, .1ls d.n niet 1m1 leiJen coc 
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versterking \' ,lil .llldere <leien. Nederl.md kun <lu~ voortga.111 met lijn m.1rinc 
plannen. Op grond \.lil die M.tn<lpunc 10t1den <le mee Nederlaml,e krui~ers 
te 1.ijncr ujd worden opgenomen in d<.. N,\Vo-plannmg. Dar gold ook voor de 
onderzeebootjagers die in aanbouw waren. 

Over de status \'an de Karel Doorman hesumd nog enige rijd onzekerheid. 
Maar Je North Adanric Occ:an Regional Planning Group (N1\01tl•G), die zich 
bczighiclt.I met dl· opbouw van de maritieme verde<liging in de Noord-Atlan 
tische regio. besloot de K.ird Doorman uiteindelijk in ha.ar planning op te 
nemen. Toen de Group een lijst opstelde van beschikbare en geplande Mrij<l
krachten, stond de K.trd Doorm.m d.1ari 11 vermeld. Nederland wa-; overigen~ 
vertegenwoordigd in de NAORl'G, in de per~oon van \'Ïlc-a<lmiraal Van Foreest. 
Ondanks Britse oppositi1.: lud Nederl.111d, .als voor.1.1mtaande zeevarende mo

gendheid, een plaats verworven binnen de Group, hetgeen nu goed \•,111 pas 

kwam. 
Het oordeel van de NAOJtl'G werd overgenomen door de Standing Croup 

en door de NAVO-Raad. Daannec was <le status \':tn de Karel Doorman als 
onderdeel van Je 'IAVU va\tgclegd. Uit .alle verwikkelingen wa-; evenwel dui
delijk geworden d.n hei bei.ic \ ' ,lil de Karel Doorman. en de h1jhehorende 
overleese maritic1111.: amhities, haaks swnd op de primaire taak \':lil de \Xfest
Europese r-;,wo-1.lllden, namcli1k continentale n:rdediging regen de Sovjet
Unie, en ook ha.aks op de he~chciden stam~ van Nederland als klein NAVo-lid. 
In Ncdcrland-;e ogen diende de Karel Doorman de NeJerl.mJ~e 'it.ltll\ .11~ 
m.iritieme en nier-Europc\e mogendheid te ondcr~trepen. F n dit ~treven \l11itte 
binnen de NAVO op \Hevel. Her schip werd daarom slechts met enige moeite 
gcacccp1cer<l .al' onderdeel \'.lil de gl·mccmch.1ppclijke dcli:mie v.111 her "l ,\VO

gcbied. 
Her is kenmerkend dar her vooral de Brittcn en de hansen waren die zich 

tegen de Nederland~e wen~en hadden vem:t in een poging hun eigen m.mriemc 
st.ttu~ binnen de \'V'e,r-btrope~e Unie l'n de "!AVO te bevorderen. De Verenigde 
Staten leken minder problemen te hehhu1 mee de NederLmdse maritieme 
.11nhities. mits de Ncderl.mdsc m.1ri1ieme ~rrijdl,radHen uirer.1ard wertlen 
ingezet in de Noord-Atlantisdll· rq;io, als tegenwichr tegen de sovje1marine. 
Met de niet-baropes<.. Nederbnd~e .1~piraric~ hadden ook de Amerikanen 
moeite, rnal' in 1960 i'.oll blijken. Dc Verenigde ~r.uen muden niettemin. 
binnen her kader \'an her f\ lum.il Dcli:me A~sistance Program bmAI'), ac1ief" 
bijdragen a.111 de omwikkeling \',lil de Koninklijl,e \l.trine. De1.c onrving in 
de loop \'an de j.m·n vijf1ig dertien fregatten, veertien mijnen\'c:gers. alsmede 
vcr~chi l lende o ndcr\tcu nc:mle ~chcpcn, \erken n i ngsvl icgru igen, tt JL ~tellen "' ior 
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Je bescrijJing van omlcr1.ceërs, en i;evcchtsvliegmigen. Ook Je Karel Doorman 
zou worden uitgerust mer gevechcsvliegmigen, onrv.mgen binnen her kader 

van de MOAI'. 

Oefeningen en vlagvenoon 

Inmiddels was de Karel Doorman in september 1~.149 weer in diensr gesu~ld. 
De vo1lr1ienini;cn op her schip w.1ren n.1 de verbouwing v.m 19.18-1949 verbe
terd. Ï.o w.1ren er een nieuwe, moderne kombui'i gebouwd, een niell\\C \\,1sserij 
en een nieuwe operatick.uncr. In velerlei oplicht w.1s hcc schip een v.1ren<l 
dorp. mee allerh.m<le voor1icnini;cn. Er Monden de bemanning nu omkr meer 
een (..tfctari.1, postk.111toor, telcfoonLcntralc en een k.1ps.1lon ter hc'ichikking. 
De Karel Dnorm.rn vormt.Ic een impO\ante en omvangrijke org.misacie, \he 
i:cn hrenl \l){.!Clrum .l.ln .1uivicciten onn.me. Er w.1s uicera.ml LCn ~rote groep 
machini\tcn en 'itokers, er waren verkeersleiders en wc:crkun<ligcn, onderl10u(l
stechnici, mecaalhcwcrkers en geschmmakcrs. En <lan waren er naruurlijk <le 
vliegers. Dc squ.1<lrom vlicgmigcn beschikten bovendien over eigen 'gron<l
pcrsom:cl' en onderhoudstechnici. 1 en slom: was er perm.111enr ei:n det.1d1e· 
ment m;1rinicrs aan boord. Bij her n1.1rincpersnned heerste zonder twijfel trors 
om op het schip te diencn, .11 bestond er ook onvrede mer het o;mkce rookverbod 
dat rijdem bep.1.1lde acriviteiten gold. Her g.1f her 'î1.hip :tl snel 1irn bijn.1.1111: 

Hr. M,. Roohcrhod. 
1 n 19~0 krcq; de Karel Doorman 'l.ijn pl.1.m binnen de NAVO, 10.tls wc 'l.agen. 

Het mu. 10.1I, l·igenlt1k de gehele Koninkli1ke M.1rine, worden mgc1er bij de 
bcveil iging \ '.lil de Noord Arlantischc regio, mee n.unc tegen sm·jetonder1cc· 
hoten. 1),1,trtoe / OU in de komende jaren ook \'CrsLheiJene 111.tlcn Worden 
deelgcnomen aan gemecmd1appclijkc oefeningen. De ambitieuze 

0

<)\'er1eese' 
ideeën die direct n.1 dc oorlog a.m tic m.uinepl.111nen ten grondslag l.1gen, 
zouden gdei<lclijk aan vervagen. De gedaduc dar Ncdcrbnd nog als ccn 
zclfsrandige maritieme mogendheid de wercldzecen zou bevaren, verdween 
naar de aduergrond, 1.ij her niec helemaal. De Karel Doorman zou namelijk 
in de loop van Je jaren vijfog verschilk·n<le grote vlapcnoonreizen makcn. 
\'.t.1k vcrgc1cld van andere m.1rineschcpen. D.1arbij ging hec n.ttuurlijk niet 
meer om her eonen \'an milit.1ire kr.1chc, maar om go11d1/ll//-reizen. die soms 
ook een commercieel belang dienden. De Karel Doorman wnd. als dergelijke 
n:i1.cn werden ondernomen, onttrokken a.111 1.ijn ;-"\\U·\'erplichringcn. \'V.n 
dat betreft srond her streven naar handhaving van een zekere zelf~ranJige 
n1.1riricmc 'îr.uuç nog \tced' op gesp.urnen \'oer met \Ic 'dicncndc' rol en functie 
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die Ncdcrl.mJ inmidJcl~ lud ingenomen binnen hct t\tl.mti~c.he bon<lgenoor
schap. 

Her eer<;te voorbeeld van J1.rgdijk buiten-l:uropce~ vl.1g\l:rtoon ''·''de rei' 
die de Karel Dnorman in januari 1950 ondernam naar Latijns-Amerika. samen 
met de Jacob Hee1mkerk en de Johan ivlauricius van Nassau. De schepen 
zouden vier maanden onderweg bli1ven. Aan boord van J e Karel Door111an 
bevond zich ook prins Bernard. die naar l..:1tijns-J\mcrik.1 vercrok om <laar 
Nederlandse economische belangen te bevorderen. Speciaal voor de prins was 
een rcgcrings-D11kt1111 .1;111 boord gehr.1dH opd.1t hij en 1.ijn gczelsch.tp hun reis 
vanuit Cur.t\.IO mcr dit vlicgruig konden voorr1cttcn. Bij her debarkeren v.111 

<le D11ko111 in de haven van ~.111 Ju.111 op Pucrcu Rico ging er evenwel ict' mb, 
wa.mloor her cocsrd onder rneziend oog v.111 de prins een stevige \'al maakte. 

De 011ko111 kon gelukkig n:1:1r \Xfillcmstad worden gevlogen om daar door de 
KLM te worden hersteld. N.1J.1r de Karel Doorman ook zelf \Xfillemstad had 
aangedaan en prins Bernhard had afgezet, werd doorgevaren naar de t\mcri
kaansc basi<> Guant;inamo op Cuba. In de buurt van deze basis werden 
oefeningen gehouden in samenwerking met Amcrik.1anse marinesd1epen. Ver
volgens werd koers gezet n.1.1r Kingston, om na een bezoek aan Barbados en 
dc Bovenwindse l: il.1mlcn terug te keren n.1ar het vaderland. 

In mei 19')0 wa~ de Karcl Doorman terug in Rotterdam. Nu moest het schip 
1.ich ook bewijzen als operationeel omlcrdeel v.111 dc gcalliec.:rde dclcnsie. l: ind 
mei nam het voor her ccrst deel a;m een gcmeensd1appelijke oclening, zoals 
het in de volgende jaren regelm.1cig her geval zou 'lijn. In de rmsenrij<l werd 
de bew.1pcning v.111 de Karel Doorm.111 op peil gehradlt. In de zomer van 1950 
werden - 11;1ast de al hckcndc Fircjlit•s - ook H11111k1·r St'11f11ril's op de Karel 
Doorman ge\tarioneerd. De bemanning diende zich in cc stellen op di:·1.e 
moderne propdlorjagers die aanzienlijk sneller w;1ren dan de Finjlits. In de 
la;usce 111.1andcn van het jaar werd Ja.ITtoe onder meer uitgebreid geoefend in 
her Kana.11. Tussen j.111uari i:n novemhcr 19')1 ging de Karel Doorman weer in 
onderhoud . 

In Jic jaar werd ook het Smaldeel v gevormd. met de Karel Doorman als 
vlaggenschip. ~maklccl v was een vloo1verb:md dat, naasc de Doorman. in 
wisselende ~amenstclling bestond uit enkele onder1cehoocj.1gcrs en soms ook 
ondcr1.eehoce11. Als vlaggenschip van het smaldeel znu de Karel Doorm:m in 
de komende jaren \'crschei<lenc grote reizen ondernemen. Het rnu 1evcns 

Smaldeel v 1ijn dar in 1960 naar Nederlands Nieuw-Guinea werd uirgczon<len. 
In januari 19p. ven rok de Karel Doorman, als vl.1gge11schip v.111 Smaldeel v. 

weer 11.1.ir de \X' csc. Hoofddoel van de reis was het cwcrhrengen van vliegtuigen, 
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en wel rw.1.1lf Finjlit>s, naar Curaçao. Kon voor de Doorman in Je Car;u .. 1sba.1i 
\.lil Cur.u,.10 .1lirn:erdc, <.l.tver<lcn 1c\·en St•ajill"it•f en rw.1alr F1rejltrs over \Xlil
lcmstaJ. l ~nkclc Jagen later werden de rwaalf Finflio officieel overgedr.1gen 
a,1;1 de Nederlan<l'ie Antillen. Een deel van het vloocpcr"onccl ddileer<lc langs 
de gouverneur, cerwijl de k.1pd van de M.uine Lucl1rvaan<liemr specl<le. Op 
wlkc momenrcn kon de illusie van een werd<lwijd operen:nde m.1riticme 

mogendheid nog levend lijken. 
1 n Je daaropvolgcmlc jaren 1.ou Jir parroon van oefc11c11 en vlagverroon, 

algewissdd met langdurige ondcrhoudsbeuncn, zich h<.·rhalcn. J-lcr vliegkamp
schip weerde 1.ich hij NAVo-ocli:ningen overigcrn. .il rijd kranig. De Nedcrlandse 
marinevliegers dedcn in vaardighei<.l nier onder voor hun buirenlandse collega's. 
J n het 'oorjaar van 19p. nam de Karel Doorman dcd aan een omvangrijke 

NAVo-odi:ning op de Noordzee. Er werden rijdens Jcze oefening, die meer 
dan een weel.. duurde. 120 vluchten uitgevoerd. De Doorman doorscoml <.le1.e 
proeve van bekwaamheid mer succcs, zo kon worden gecomtateerd. Dc bewa
pening werd .1angepast aan de N1\VO-rnak die het schip mocsr vervullen. De 
Firi:j/il'S werden verv.1nge11 door Amerikaanse 1l1w11g<'rs, die verkregen waren 
binnen het kader van her MIMI' v.111 de Verenigde St:m·n. De Finj/irs waren 
jachrvlicgtuigen cn verkenners; de A11mgers waren speciaal gebouwd voor de 
opsporing en vernietiging van ondcrleeboren. Er werden twee rypcn A11e11gas 
op de Karel Doorm.111 i;esr:11 ioncerd. een verh·nnings- en een aanvalsvlicgruig. 
Door deze ontwil..kcl1ng werd her schip s1eeds meer ingcsrclJ op het uirvocren 
v.111 N .\\'<Haken en werd één van Je oorspronkelijke hoorddocl\tcllingen aclrn:r 
de .1.tn\Lh.1r - wereldwijde mili1.1ire pre,e111ic - \tce1h 'erder n.1.1r de .tchter

grond verdreven. 
V.111\cpcemhcr19c;2 hH nmcmber t•JH verblcer de K.1rcl Doorm.m wederom 

in de dokken v.m \'V'ilton Feycnoord. Na deze derde grme opknapbeurt werd 
onder meer een reis ondernomen naar Cana<.la en de vs. waarbij bezoeken 
werden gebr.1cht aan Moncreal en New York. De Marinierskapd was bij deze 
reis ingesd1ecpr om her bezoek aan heide steden luis1er bij te zenen. Dergelijke 
rci1.cn wckren niettemin dc indrul.. d.1r de Karel Donrman eigenlijk \ .1ker 
diens1decd als paradepaardje van de Koninklijke /vlari 11<.' en als ~ymhool van 
Nedcrl.md\ m.1ri1 ieme M;Hm, dan dat het actief bijdroeg .1.1n de verdediging 
'.111 de Noord-Arl.mtischc regio. D.1c 11.1111 mei weg Jar de 1'.arcl Doorman in 
1954 op11Îcll\\ .1.111 een olll\'.lllgrijkc gcmeensLhappdijke NA\'O-nefening deel

nam. Toch was het schip geen solide s1e11npibar voor de NAVO, al was her maar 
v.111wcgc de l.mgdurigc onderhoud,hcurren die het moe\r omlerg.1.111. 

r llll. MS. K1\llH DOOl(MAN 

Een grote verbouwing 

In de rwintig jaar d.1r Je Karel Doorman in Ncderland"c dicmt w.1\, verbleef 
het schip indcrd.1aJ rcgclm.aig langdurig op het droge. Op 1 juli 1955 werd het 
schip opnieuw uir dienst ge,rcld om de meest ingrijpcndc verbouwing uir 'lijn 
geschiedeni' te ondergaan. De1e verhouwing. die wer<.l uitgevoerd door \X1il
ton-Fcyenonrd. duurde biina drie j.1ar. De kosten liepen hoog op, en kw.uncn 
uitcin<lclijk neer op 39 miljoen gulden, meer dan de aankoopprijs ha<l bedragen. 
Het bedr.1g deed zm\.d in politici.. Den Haag, .1lsook hij .rndcrc krijg~mad1r

dclen, menig wcnkrauw fronsen. 
Een nieuw 'eiland' en een hoekdek werden op het schip geplaatst, waardoor 

het zijn uiteindelijk k.1rakterisrickc vorm kreeg. Her hoekdek verbeterde ondi:r 
andere Je veiligheid \ .111 het sd1ip: landende vliegtuigen tlic <.Ic remkabcb 
misten, konden nu een doorst.1rt m.1ken. 1 n her verleden bcl.1millen dergelijke 
toestellen vaak in een sralcn harrier die op her dek geparkeerde toesrdlcn diende 

re beschermen. hetgeen sch.1dc tod)r.1du .1.1n de hetrcfTemle toe"tcllen. Ver
schillende verbeteringen maal.ren het schip gcsd1ikr voor de modcrmrc vlieg
tuigen. /.o werd een nieuwe Brir'c ~toomk.u.1p11lt ingchouw<l, die in st.1.11 wa~ 
elke halve minuut een \•liegtuig met een snelheid v.111 100 kilometer per uur 
de luchr in te \lingcren. Philip' imr.1lleerdc een ultramodern ra<l.uwsteem. !·en 
nieuwe deklandspicgcl werd geconstrueerd en gemonteerd.'" Door deze ver
beteringen werd her mogelijk om voor het ccrst straaljagers op de Karel 
Ooorn1.1n te st.1tionercn, hetgeen in 1958 lOU gebeuren. 

Op 11 oktobt:r 1958 landde Je ccNe Nedcrl.111dse SM H11111k op de Karel 
Doorm.111. De St'a H1111i/,· was een Brirse hghtrr Gm111ul A1t111'~·-srr.1.1ljager, 
spccia.11 OIU\\orpcn voor dienst op \'licgk.1mpscl1cpen. t\.mgcdrc\'cn door rwce 
Rolls-Royce-straalmotoren konden de1.c 'straal jachtbommenwerpers' een snel
heid v.111 950 kilometer per uur bereiken. Zij had<len een vliegbereik van 550 
kilometer. De St'il Hawh waren, net als de Avmgas, binnen het kader van de 
Amerikaanse MDAl'-hulp door de Verenigde Sraten aan de Koninklijke Marine 
geschonken. Dc1.c achtergrond. en mer name de met f\lllAl'-h11lp gepaard gaande 
bepalingen, zouden een jaar later hij de uitzending van de Karel Doorman 
naar Nicuw-Guinca tot diplomatieke complicaties leiden. 

Nu begonnen wcllidu de mooiste jaren van het schip. Het was gemnJcrni~ 
sccrd en Je :tecommml:ttic voor <.Ic bemanning was aanzienlijk verhcrerJ, ook 
al bleef die onderhevig aan bepaalde beperkingen. Zo was er nauwelijks 11ir 
co11tlitio11i11g, hetgeen in tropische omstandigheden voor nnstig ongemak kon 
zorgen. Hel ~tra.1lj.1gertijJpcrk h.1<l nicrtcmin 1ijn intrede ged.1.111. De \r.111 -

; 1 
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daarduirrusting van de Karel Doorman bestond nu, zoals gezegd, ui reen eskader 
A11e11gers, ci:n eskader Sc11 1-fawks en een cwceral SikorskJ•-recldingshclikoprers. 
Her vliegkampschip was, althans na de verbouwing van 1955-1958, meer dan 
2I2 merer lang en •12 mercr bree<l. Her beschikte over een machinaal vermogen 
van zo'n 40.000 paardenkrachten en kon een snelheid hereiken v.m 25 knopen. 
De Karel Doonnan kon met goede gronden worden beschouwd als een 
maclusmi<ldd van betekenis. Her w.1s volgens sommige commentatoren zelfs 
her mmlcrnste vlicgk.unp~chip van \'\/est- Europa. Met n.une her door Philips 
geleverde rad.irsysreem werd ·leer geprezen." 

r 

In 19c;9 on<lernam het schip opnieuw een uitgebreide vl.1gvenoonreis naar 
de \V'e~r en nam het wcdaom deel aan omvangrijke NAVO-oefeningen. Helaas 
w.1s 1959 nier in alle opzichten een goed jaar voor de Karel Doorman . In januari 

vnloor een vlieger rijdcns een reis naar de \Xlc!-.r in de buurt \ ' <lil Bermuda door 
een ongeval her leven. In .mgw.cus kwam in Rotterdam een matroos tijdens 
het tanken van hrand\cof bij een kortsmndige brand om het leven. Een maand 

later kwam her vliegk:11np\chip op de Noordzee in a.mv.1ring mer een Belgische ' 
kotter, de 1:ram Elza, wa.1rbij alle vijf Belgische opvarenden Je <lood vondi:n. 

Korte rijJ larcr storm~ een Sct1 Hawk in zee waarbij opnieuw een vlieger her 
1 

leven lier. Er waren op Je Doorman naruurlijk eerder ongelukken gcbi:urd. 
Een vliegkampschip is een spcctaLUbir maar revens ruw bedrijf waarbij nog.tl 
een~ w.n misgaat. Persoonlijke ongelukken h.1ddcn zich evenwel nog niet in 
die a.mtallen voorgedaan.'! 

Het hoogtepunt in her bestaan \'an de Doorman volgde in 1960; Je reis naar 
Nederlands Nieuw-Guinea. De reis vormde in verschillende op7.iclm:n het 
meel'.t gedenkwaardige moment in de geschiedenis van hec schip. Het w.1s, 
zo,ils ge7.cgd, de langste reis die het schip ooit in NeJerlandse dienst mu 

ondernemen. Nooit 1.0u het, althans in Nederlandse dienst, een hachelijker 
raak op 1.icl1 nemen en nooit zou het Jiclner in Je buurt v.111 daadwerkelijke 
geveclmhandelingen komen. Merkwa.udig genoeg deed het nog een keer, war 
het volgens de direct naoorlogse marineplannen geacht werd ic doen: het moest 
de Nederlandse aanwezighci<l in Zuidomt-Azië verdedigen. En opnieuw bleken 
de N.wo-bonJgenocen weinig gelukkig re zijn met de1.e gang \'an zaken. 

Slot 

Zoals gCJ.egd, weerspiegelden de lotgevallen van de Karel Doorman de geschie
denis van de naoorlogse internationale positie van Nederland. Van een neucr.1lc, 
koloniale mogendheid werd Nederland een moderne, internationaal georiën-
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teerde, geïnduscrialisecrde scaar, die li<l was van de NAVO en de EEG. Di:ze 
verandering was ingezet in Je jaren 1948 en 1949 en voltrok zich gedurende de 
jaren vijftig. Her proces van verandering en aanpassing ging gepaard met 
momenten van Nederlandse frusrraric, vooral als het ging om de relaties mer 
her voormalige Ncderlands-lndië. Dit ressentimem richue zich soms ook regen 
de Verenigde Staren, die werden verweren Nederland rc weinig i<: steunen bij 
zijn postkoloniale conflicren. Uiteindelijk zoudcn dergelijke gevoelens van 
frustratie deftnirief verdwijnen na her verlies van Ncdcrlands Nieuw-Guinea 
in 196?. 

Het bezit \'an de Karel Doorman, van 1948 wr 1968, symboliseerde dit proces 
van aanpassing aan de naoorlogse wereldorde en de Amerikaanse leiding. 
Aangeschaft met her primaire doel de Nederlandse wereldwijde maririeme 
ambities re onJersm:pcn, werd her schip al snel. zij hei na de nodige venvik
kclingen, opgenomen in de NAVO. Zijn primaire raak kri:i:g daarmee een 
regionaal karakter: her werd ingezet tegen Je groeiende maritieme sovjermachr 
in de Noord-Atlamische regio. Een echt solide onderdeel van de maritieme 
machrsvorming regen de Sovjet-Unie was her schip ed11cr niet. Her werd 
herhaaldelijk omtrokken aan zijn NAVO-taken om te worden uirgeznnden op 
vlagverroonreizen. Dat vlagvenoon was een laame, betrekkelijk onschuldige 
uiting van Je eeuwenoude Ncderlandse maritieme grandeur. Her betekende 
evenwel dar de Karel Doorman, mede gezien Je langdurige verblijven in Je 
dokken van de Rotterdamse scheepsbouw, een aanzienlijk deel van zijn periode 
als onderdeel van de Koninklijke ivlarine niet beschikbaar was voor zijn primaire 
NAVO-taak als bestrijder van sovjetonderleeboten. 

Dar zou gedurende de maanden mei tot decembcr van her jaar 1960 opnieuw 
her geval zijn. De grootste en meest had1clijke rei~ die de K.uel Doorman ooic 
zou ondernemen, die naar Nederlands Nieuw-Guinea, betrof opnieuw geen 
NAVO-taak. 
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De uitzending van Smaldeel v 

Her is eigenlijk merkwaardig <lar Nieuw-Guinea ein<l jaren vijfrig in Den Ha.1g 
nog voor zulke commotie kon zorgen. Nc<lerl.rnd w.1s inmiddeb een in velerlei 
opzichr moderne ma:mch:tppij gewor<lctt. De Nederlandse ~.1111enleving srond 
aan de vooravond \ ' ,111 Je jaren zescig. De eumomi!>che wederopbouw was 
vrijwel volwoid; de j.iren van scl1.1arsre en loonnuriging liepen ten einde en 
de wclva.1rr sreeg. Nieuw-Guinc.1 speelde hij de1.e e<.onnmische su<.cessen geen 
enkele rol. De eco110mi~che perspectieven in her gebied waren op zijn z.1clmr 
gezegd ongewis. Nieuw-Guinea kosnc de scharkisr bovendien .1lleen maar geld. 
Die bedragen dreigden in de komende jaren nog a.111:r.ienlijk re gaan stijgen 
vanwege Je noodzakelijke invesrcringcn in de ontwikkeling en in Je defensie 
van her gebied. 1 n ondernemerskring bescond Jan ook lfriciek op de halsstar
righeid van de regering, nier in de l.1.1tste plaats omdat die de relacie mer het 
economisch veel belangrijker Indonesië \•olledig had verstoord. 

\Varen er dan concrete buirenlands-polirieke or str,negisd1e <loclsrellingen 
in her geding, zo.1Is Je regering wel suggereerde? Ook <l.1r was nier het gev.11. 
De buicenlandse politiek had zich aangepast a.111 de n.1oorlogse omsc.mdighe
dcn; de jaren van neutralireir en koloniaal conservatisme behoorden tor het 
verleden. Nederland was roegetreden rot <le N AVO, het had zich geschikt in de 
PaxAmcrim1111 en werd door de Amerikanen beschouwd als een van hun meest 
loyale West-Europese bondgenoren. Er waren inrussen Amerikaanse atoom
wapens op Nederlandse bodem gesrationeerJ en bovendien was Nederland 
een van de jim11rli11gfi1thas van de Europese Economische Gemeenschap. Ook 
in dit opzicht was Nederland een moderne \°«est-Europese staat geworden. 

Niertemin bereikte her Nieuw-GuineaconOicr juist eind jaren vijftig, begin 
jaren zestig een dramatisch hoogtepunt. De frustratie over de Jekolonis.aie 
van Ncderlands-lndie was kl.1arhlijkdijk nog nier verdwenen. Het had nie1 
veel gescheeld or er was een echec oorlog russen Nederland en Indonesië 
uitgebroken. D.n lag natuurlijk nier alleen aan Je regering in Den Haag. De 
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verscherping van Je NeJcrlanJs-lnJuncsische tegenstellingen was mede het 
gevolg van de opsrelling van Djakarra. Maar ook van Nederlandse kant werd 
het spel hard gespeeld. De Nederlandse rq~ering bleef op het srandpum staan 
Jat handhaving \'an de Nederlandse soevercinircit een westers strategisch belang 
was en bovendien nomh.akclijk om de Papoea's Je gelegenheid re geven zich 
voor re bereiden op zelfbeschikking argumenten die door de meeste bond
genoten met een korrel wur werden genomen. Her conflict leek a.m beide 
tijden toch \'ooral een kwe~ric \'an emoties te 1ijn, of van de heg1mclen 1oalc; 
Luns die indenijJ ~telde. 

Sommige conunemaroren hebben vooral Lun~ verantwoorddijk gesteld voor 
de harde Nederlandse opstelling.' Her i~ de vraag of dat juist is. Lum wa~ .1ls 
minister n.uuurlijk de eerstverantwoordelijke voor her Nieuw-Guine.tbdcid 
en hij voelde 1.ich 1.onder twi1fcl zeer betrokken bij de kwestie. tv1aar Luns werd 
binnen de ministerraad zelden tegenge~proken. Ook binnen her kabinet-De 
Quay (1959~1963) werd hij, alrhan~ aanvankelijk. gesteund door 1ijn medebe
wind~liedcn. Sommige diplomaten h.1dJen c1..htcr 10 hun rwijlèb over het 
gevoerde hclciJ en ook een aancal vooraamtaande ondernemers wilden liever 
van Nieuw-Guine.1 aî. Lum bleef eclner onverwenlijk. 

Het kabinet-De Quay 

Op 19 mei 1959 traJ een nieuwe regering .1.1n onder leiding van Je l..VP-politicus 
). de Qu.1y, gevormd door Je confessionele parrijen en Je vvo. Hee kabinet 
bestond uit rn.:gen wnfcs!tioncle en drie liber.1lc miniscers. Luns was opnieuw 
minii.ter van Buitenlandse Zaken, terwijl H.R. van Houccn scaatssecrecaris van 
Buicenl.tnd!te Z.1ken wa!> geworden. De voorm.tlige secre1aris van het Neder
lands Werkgevers Verbond S.H. Visser werd min beer v.111 Ddcmie, P. Je Jong, 
de latere premier, werd staatssecrecaris voor Je Marine en Th.H . Bot werd 
bovendien benoemd tot staat!>secrer.1ris voor Zaken OvcrLee. Her t>.lini~cerie 
voor Ovcn.ecse Zaken werd opgeheven en de raken d.1arv.m werden ondergc
bradu bij Binnenlandse '/aken d.it onder leiding scond van de vvo-politicus 
F..H. Toxopeui.. 

Het kabinet· De Qua}' w.1!> een centrum redll~e coalitie na j.1ren v.111 rooms
rode regeringen. l Ict wa!> Je eerste v.m een reeks v.111 centrum- rcchr'c kabinetten 
die Ncderl.m<l, met de lcorrsrondige uirwnJering van her k.1hinet-C.1l,, toe 
1973 rnuJcn regeren. Daarmee vormde hec .1anm:den \,\Il het kabinet-De Qu.1y 
een signilic.un moment in de n.10orlogse parlemencaire geschiedenis. De Parcij 
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van de Arbeid maak.cc voor het eerste sinds tic bevrijding geen tlecl meer 11i1 
van de regering. 

Her is nier eenvoudig om de gevolgen van het vertrek van de PVl>A als 
regeringspartner juisr in te scltacten. Minisrer-president Drees had men in het 
verleden bepaald niet als een duif kunnen aanduiden als her ging 0111 Nieuw
Guinea. Maar er was binnen die parrij, zeker in de Kamerfractie. ook onvrede 
ontstaan over Je regeringspolitiek. Dar w.1s onder meer rot uitdrukking geko
men bij de indiening van de mocie-Burger v.m september 19)8, w.1.1rin hij de 
Algemene Be!tcl10uwingen was gepleit voor internationalisering van Je kwestie 
en het k.1binet werd gevraagd de mogelijkheid van een inrernacionaal crustschap 
re ondcr1oekcn. Binnen het l.1atste kahiner- Dree\ w.1ren de meningsver!t1..hillen 
tussen de 1•vnA-miniMer\ en de overige bcwind,l1cJcn toegenomen, on(lcr meer 

over het plan de Dienstplidmver a.111 te pm.scn om de llÎrlending v.1n dienst 
plichtigen na.tr Nieuw-Guinea mogelijk re m.1ken. De Amerika.1me .1mhassa
deur meende dat de Parcij van de Arbeid in (Ic voorafgaande jaren zeker een 
macigende en venragcndc rol h.11.J ge~pecld, rn rapporceerdc hij aan her ~t.lle 
Deparcment. Het k.tbinet-Oe Quay mu, als hec ging om Nieuw-Guinea, dm 
slagvaardiger, of\vcl on\'oor1ichtiger, kunnen optreden. ' 

Al ujdens de lè>rmatie van her kabinet was overeengekomen d.1t de ~ocverei
niceir over Nieuw-Gu1ne.1 verdedigd 1ou worJen. In 1i1n regeringsvcrkl.1ring 
kondigde Je nieuwe premier a.111 dat Nederl.md sHecfde na.1r ·lellhesdtikking 
voor de bevolking van Nieuw-Guinea. Overdracht aan lndone-;ie 1011 vooruit
lopen op Je uitoefening v.111 d.tt 1elfhescl1ikkingsredtt. D.1t berekende d.1t Je 
status van Nieuw-Guinea geen onderwerp van onderhandelingen met 1 ndo
ncsiè mu kunnen 1ij11, lcker nier .11~ Je lndonesiers ervan uitgingen d.u de 
socverciniccic over hei gebied bij 1 n<lonesiè berustte. Her Nederl.111dc;e beleid 
diende geridu te 1ijn op het voorkomen v.111 1 n<loncsi~che agressie. M.1.1r er 
zouden, \'oor nwer mogelijk. ook m.1atregclen moeten worden genomen om 
de verdediging van Nieuw-Guinea zodanig te versterken J.1r een ecr\Ce .1.1m.1l 
kon worden opgc\ angcn. 1 

Niettemin gebeurde er vooralsnog niets. De onrmt van begin van het jaar, 
toen werd verondersteld J.tt 1 ndonesic een aanv.1l ber.1.1111<le, w.1.s in middel~ 
geluwd. Er vonden in de tweede hclh van 1959 wclisw.1.1r enkele infiltraties 
plaats, m.1:1r er wa~ in Den Haag geen :.pr.1ke meer v.111 de soms p.miekerige 
houding die de NeJerlanJc;e op!>telling in de ccme helft van her jaar had 
gekenmerkt. Dal betekende dat de ambivalentie' van Je voorafgaande j.m:n 
voortduurden. l n juni 1959 bekl.1.1g<lc hel, binnen al1ienbare rijd op re heffen. 
Ministerie van Ovcr1ee!>c Zaken 1ich in een hricf a.m de nieuwe minister v.in 
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Defensie, Vi~~er, dan ook over de voortdurende onduidelijkheid over Je 
\Crdediging van Nieuw Guine.1. Er w.1rcn, LO werd in de brief gesteld, in 

fc:hru.1ri 19<;9 door het vorige k.tbinctvcrschillendcconcrete besluiten genomen: 
het overleg met de bondgenoren 1ou worden voortgezet en er 1.ouden nieuwe 
Amerik.tame w.1pem worden .1.1ngcsch.1fr. !'iinJs<l1cn w:is er op her Ministerie 
v.111 Over1ecsc Zaken niets meer nver al deze pi.urnen vernomen. terwijl slag
vaanJighciJ toch wel degelijk noodzakelijk was, zo meende men op OverLccsc 
Zaken. l Ier leek er namelijk op dar Je infihracie-.1cciviteiten op Nederlands 
Nieuw-Guinea coenamen. Er was Jus alle aanleiding om nu eens duidel1ikheid 
te creêren omrrenr Je vereisle af\veermaatregclen.1 

V.111 de k.mt v.111 Buitenland~e ZJken vielen er echter weinig nadere diplo
matieke succes~en te melden. De bondgenoten hieven 11ch terughoudend 
opsrellLll .1b het ging om wncrecc milit.tire samenwerking. In <lc rnmcr 'an 
1959 werd, 1oals wc eerder z.1gen, nog gedacht over de voorrLcrring van een 
gemeensch.1ppel1jke 'detern:nr-poliriek' een op1ichre van Indonesië. Her werd 
door de drie betrokken regeringen, de Amerikaanse, Hrit~e cn Auscr.1lische, 
evenwel onnodig geachr Indonesië opnieuw te waar~chuwcn. Ook Je kwe~tic 
v.111 Je \hopping li~r· bleef JoorLeuren. In Je zomcr en het 11,1jaar v.111 1959 
vonden verschillende Nederl.111J~-Amenka.111'ie he~prekingen m er deLe lijo;r 
plaats. Het ging nog sreed~ om Je levering van een hcvoorra<lingso;chip. om 
Ncptmu•-\'erkcnnmgs\•licgruigen, hdikoprers en landingsvaartuigen, en dir alles 
regen een l.1ge prijs. Ma.1r de Ameribnen leken Nederland aan het lijntje re 
houden. 

Die .1lles leidde toe groeiende twijfel in Defensiekring m•er Je mogelijkheden 
Nederlands Nieuw-Guirn:.1 ;ub1uaar 1c verdedigen. In oktober 1959 zond 
mini~rer Vio;-;er de miniMerraaJ een notitie waarin wen.I voorgesrelJ de defensie 
van Nieuw-Guinea niet uir Ic breiden; her gebied zou eigenlijk alleen regen 
kleinschalige infiltraties moeten worden heveilig<l. Nederland was nier in staar 
een ambirieuzer beleid te voeren. 1.0 meende Visser. 

Deze conclusie schoor Buitenlandse Zaken in her verkeerde keelgat. De 
Directie Azië en Oceanië (ooA) wces erop dat Nederland wel degdijk inrer
narionaal-poliricke sreun had verworven. 'In feite hadden Australië, u.s. en 
u.K. erkend, dar 1.ij belang [hadden) bij deze verdediging c.q. verantwoorde
lijkheden op zich genomen voor een aanval door Indonesië met gchruik van 

door hen geleverde wapenen.' De regering was crin geslaagd Je medewerking 
van deze landen re verkrijgen 'om een rot nu roe werk1.ame detcrrent op re 
bouwen en voorwac betrefr (iogiscickc) steun bepaalde toezeggingen te krijgen'. 
Maar d.m diende Nederland ook zelf te investeren in de defensie van Nieuw· 
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Guinea. Nederh111J diende een 'eerste stoot' lc kunnen opv.111gen. Indien 
Nederl.md 1.011 besluiten d.1r Nederlands Nicuw-Guine.1, bch.1lve tegen 1nfll 
cracics. eigenlijk nier verdedigd kon worden, stonden de levcm van 16.000 

Nederlanders op her spel, vooral w;mncer de P.1poea \ in de g.uen 1.ouden 
krijgen d.1t de Nederlandse milir.1ire macht onvoldoende was:· 

DOA's oordeel over bondgenootschappelijke slcun was romkleung. In de
cember 1959 werd duideli1k dal de Amcrik.ian'ic regcring he\loren h.1d de 
militaire srcunverleningaan Indonesië voort te zetten, terwijl er nog geen enkele 
toe-Legging w:t'i om Nederl.md her ge\'raagde milir:me materieel te leveren. l n 
ccn gesprek mer de Amerik.1.111se ambas~.1deur Young wees ~t.1.11ssecretari~ V.111 
Houten op de groeiende kwer,baarheid v.m Nieuw-Guine.1. De Jefemie v.1n 
het gebied,ded srond l.111gz.1111crh:111J in geen vcrhouding meer tor de mede 

door de Verenigde St:tccn gc~rcundc militaire opbouw aan Indonesische zijde, 
zo stclde V.111 Houten. Er moest dm wac gebeuren. Dar deed dc vraag rijzen, 
aldus V.m l louren. of de verdediging \',111 Nieuw-Guinea desnoods niet tliende 
te worden versterkr ren koste van de Nederlandse bijdrage .ian de NAV0.7 Hee 
zou, gc:zien dc internationaal-politieke omslandigheden cn mogelijke conse
quentie:~. in velerlei opûchr een wanhoopsmaacregel 1.ijn. Nieuemin was het 
precies datgene war her kabiner-De Quay binnen enkele maanden 1.0u bcsluicen. 

Tienjarenplan 

In het jaar 1960 zou de Nicuw-Guineakwesrie, wals Penders schrijft, toe ccn 
kookpunr komcn.N Dar was vooral het gevolg van de relatief vergaande militaire 
maatregelen die Je regcring-De Quay zou nemen. Het kabinet beperkre 1.ich 
e\'enwcl niet tor het nemen van ma;ttrcgclen van militaire aard. Zoals al tijdens 
de formatie was overeengekomen, zouden ook scappen moeren worden gezer 
om polirieke en sociaal-economische vooruicgang in her gebied le realiscren. 
Oir was immers een noodzakelijke voorwaarde om Je bevolking op afaienbarc 
termijn in staat te stellen haar zellbeschikkingsrcchr uit re ocli:nen. Het was 
desondanks duidelijk dat het nier eenvoudig zou zijn deze dodsrellingen te 
realiseren. 

De sociaal-economische en politieke omwikkeling van Nederlands Nicuw
Guinea was in de voorafgaande: tien jaar buitengewoon moeizaam geweest. 
Gedurende de ecrste jaren na de socvereinireirsovcrdraclu van 1949 had nog 

grote on1.ekcrheid bestaan over de tockomsr \'an het gebied. Eigenlijk waren 
zending en missie roen de enige instanties die daadwerkdijk iets deden ten 
behoeve van de Papoea-bevolking. Geduren<lc de ambtstermijn van gouverneur 
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J. v.lll Itl.11 waren, midden jaren vijftig, enkele infrascruccurde projecten ter 
hand genomen om de economische ontwikkeling te bevorderen en p.1rticulierc 
investeringen te stimuleren. D.1t haJ enige uicbreiding van de bedrijvigheid in 
met 11.1me Manokwari toe gevolg gehad. Maar de economische ontwikkeling 
zette niet echt door en paniculiere investeringen bleven uic. Tegen her einde 
van Je jaren vijli:ig w;is de sicu.1cie veeleer uir1iditlo7.er .1.111 het worden. Ook 
de oliewinning in de Vogelkop, waarv.111 a.mvankclijk 1.0 veel w.1~ verwacln, 
liep rerug. De Koninklijke ~heli overwoog 11jn ;u..tiviteitcn op Nieuw-Guinc.i 
7clls cc beeindigen. Shell-topman J.H. LouJon sprak m .tpril 1960 J.111 ook 
7.Ïjn onvrede 11ir over her be~luir militaire versterkingen n.tar Nieuw-Gul nea re 
zenden.'' 

Begin 1960 m.1.1kre sra:msecretarb van L.tken Over1.ec. Boe, een rei~ naar 
Nieuw-Guinea 0111 1i1..h ter plekke te beraden op de re nemen maatregelen. 
Bovendien hernchr hij Au!>rr.1lie voor overleg. In C.1nberr.1 tr.1clme hij de 
Australische regering re bewegen tot inrensievere, bc.\tu11rlijke samenwerking. 
Daanoe w.1ren in 19p en 1958 al plannen gemaakt. ma.1r vc1..•I was er nng niet 
van ten~chtgekomen. Bot<; imp.mningen leverden evenmin rc.:s11lc.m:n op. De 
Au<;tr,1li\chc regering deelde het Ncderl.111di.c cnthomi.1sme voor een spoedige 
verheffing van de :mrochronc bevolking niet. De Amtraliers hadden ook geen 
enkde bclang~telling \'oor een di\cmsie over Je roekom\tigc sc.1atkundige i.r.1cus 
\'an Je gebieden. 

Bij terugko1mr str.1.1IJc de \t,1.1mecrct.ui~ niem:min optimisme uir. De 
omwikkcl111g v.1n Nieuw-Guinc.1 wa\ volgens hem in een scroumvcrsnelling 
geraakt. De regering zou Jei'conrwikkding verder i.rimulcren door de opstelling 
van een tienjarenplan. In .1pril 1960 maakte de regering dit plan in de Tweede 
K.1mer bekend. Mini\ter Toxupem en sr.iacssecretaris Bot zecten uiteen d.1t 
hun beleid gericln was op het scimulcrcn v.111 hesruurlijke, .\ociale, economische 
en culturele omwikkeling. Dat was nier eenvoudig, erkenden zij, omdac een 
aamicnlijk deel van Je bevolking niec of nauwelijks met het Nederlandse 
hescuur in aanraking w:1s gekomen. 

De nog nicc onder hcstt1ur gebrachte gebieden moesten daarom worden 
opengelegd. Het onderwijs diende te worden uicgebrcid, met name om het 
analfabetisme te bestrijden. T cncinde economiscltc omwikkeling op gang re 
brengen, diende vooral de kleine landbouw te worden gestimuleerd; bovendien 
moest her particuliere initiatief worden bevorderd. Eventueel diende cransmi
gracie plaats cc vinden n:1ar gebieden waar een rek ort aan arbeidskr:tcht bestond. 

Ten slotte moesr de bevolking actief worden ingeschakeld bij raden en streck
gemeensch.1ppen. In de nabije toekomst zou daartoe een Nieuw-Guinea Raad 
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worden opgericlu, die, hoewel met bescheiden bevoegdheden, een leerschool 
voor de democratie zou moeren zijn. Ook werd de oprichting van een Papoea 
Vrijwilligers Korps aangekondigd, dat onder meer de lokale politie 1.0u kunnen 
bijstaan. Dit alles zou de be\•olking op af-tienb.ue cermijn rijp moeten makc:n 
voor zclfücschikki ng. 

De1.e plannen betekenden J.1t het k.1bincr erv.111 uitgmg d.1t Je Nederl.mJ\e 
vlag in ieder geval tot 19""0 op Nieuw-G11ine:1 mu w.tppercn, en .11\ het ;1.1n 
Luns lud gelegen nog wel langer. Emd mei 1960 vonden er be-;prckingen pla:11i. 
russen een .1:tnt.1l NcderlanJse ministers en de Australische ' n11111srer tin Ter
rirories' Paul Hasluck. Haslud. vcrb.1asde 1.ich bij die gelcgenheiJ over her 
tempo waarin Nederland de bevolking van Nederland~ Nieuw-Guinea rnr 
politieke w.1sdom wilde brengen. Lum verkla.1rdc m reactie op H .1<ïlucks 
opmerkingen dat hij her zelf ook liever m her tempo van de Amrr.1liërs mu 
doen. Hij dacht Ldf aan een pcnoJc.: van veertig jaar. dat wil zeggen tot het 
jaar 2000. Maar. ?Oals ook in een memo van Je Directie Azië en Oceanië ter 
voorbereiding van de besprekingen had gestaan, de Nederlandse regering kon 
iich niec permitteren achterover te leunen. Lij was gedwongen, 'mede als gevolg 
van Je dreiging van een behandeling van de Nieuw-G11inc.1kwestic in de v.N., 
ha.1st te maken met de ontwikkeling van Nederl:tnds Nieuw Cuinc.1, opdat w 

snel mogelijk her beginsel van zelfbeschikking lzoul kunnen wordcn toegc
pasr'.10 

Er 1~1t dus een clement van opportuni!tnte in de Nederlandse plannen. Dac 
gold nier voor alle Nederlandse betrokkenen. Sommigen waren oprecht in hun 
zorg om de toekomst v:tn Je J>apue.1-bevolking. M.1.1r voor .mderen, toal~ Luns, 
lag dar toch war minder duidelijk. Lum vond her tienjarenplan voor Nieuw
Guinea en de instelling ,·,111 een Nieuw-Guinea-Raad volgens De Qu.1y zelf." 
'griezelig'." Het ging Luns er vooral om te vermijden dar Nieuw-Guinea aan 
Indonesië zou worden overgedragen. Zclfheschikking was daarbij een belangrijk 
en effectief argument. Daarom was her noodzakelijk Je wereld duidelijk te 
maken dac het Nederland ernst was met het bevorderen van politieke eman
cipatie en Jac her niet in Nieuw-Guine;1 bleef vanwege kolonialistische senti
menten. 

Een nieuw rapport van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

Of Nederland nu tot 1970 of tor het jaar 2000 in Nieuw-Guinea zou blijven, 

het kabinet meende dar het streven naar zelfbeschikking diende te worden 
gecomplececrd door een adequate verdediging. Op 18 j.111u.1ri 1960 werd in de 
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mini<;ccrr.1.1d uicgcbreid gcdcb:mccrd over de defensie v.m Nieuw Guinea, mede 
naar aanlci<lmg van <le eerdergenoemde brief van Zaken Overlec en de noca 
die minister Visser in oktober had opgesteld. Tijdcm deze hespn:kingcn 
kwamen ook Je :il dan nier vermeende Amcrikaame en Britse roe1eggingen 
om Nederl.md te steunen weer aan Je orde. Minister Luns herhaalde dat <lc 
Verenigde St.uen Ne<lerl.md te hulp zou komen als ln<lone!>ié Nieuw-Guinea 
a.111 zou vallen. Dankzij diplomariekc druk van Amerikaanse, Britse en Aus
tralische 1ijde w.ts een dcrgeli1ke aanval echter onw.1.irschijnlijk geworden. 
Nederland diende nietcemin bed.1cht te 1ijn op groocsch.1lige infiltr.uies, bij
voorbeeld van zo'n 800 rot 1000 man. Her zou in sra:ll moeten 1ijn een 
dergelijke in~lhratiepoging op eigen kraclu ons1..hadelijk te maken. lndonesiê 
besd1ikt1.. omfcrh.m<l over moderne w.1pem, wa.1ronder vliegtuigen. D.1arom 
diende Je lucht\•erdcdiging van Nieuw Guinea te won.len vemcrkt, aldus Luns. 

Dcfonsic l1.1d de Amcrika.msc regering gevraagd of Nederland een viertal 
Dnkot11 '.s mocht aankopen die hec eerder lud ontvangen in hcc ka<ler van de 
Mlll\P-hulp. M.ueried dar .11~ MDAl'-hulp was verwo!"'·en, mocht, wals ge1cgd, 
v;m Je Amerikanen alleen worden gebruikt voor ec.htc NAVO-raken. lnmidJcls 
was duidelijk geworden dar Nederland de Dakolfl s inderdaad mocht kopen. 
D1.7.c zouden zo !>nel mogelijk naar Nieuw Guinea worden overgebracht." 

Het kabmet m.1ak1e een on<ler!>chei<l cmsen drie v.irianten, of drie nivc.ms, 
\'an milit.1ire dreiging. Dar betrof in de eefüe plaats de dreiging \'an kli:inschaligc 
infiltracies, wals die al jaren gaarllle w.uen, in de rwecde plaats om de (nieuwe) 
dreiging van grootschalige infiltraties en in de derde plaats om de dreiging van 
een daadwerkelijke miliraire invasie. Her kabinet was het al langer eens over 
her feit dar Nederlands Nieuw-Guinea cffcctie( zou moeten worden beveiligd 
regen kleimd1.1ligc infiltr:uic<;. D.1arroc dienden overigem wel op konc rerm1jn 
,1.111vullende m:1.1rrcgelen re won.Jen genomen, in het bijzonder ter verbetering 

van de luclttverkcnning. Tor <lan toe had de regering, als hec ging om 'groot
schalige infilrrarics'. geaan.cl<l om maatregelen te nemen. De nota van minister 
Visser van oktober 1959 had nog voorgestel<l de verdediging van Nieuw-Guinea 
cc beperken ent het tegengaan van kleinschalige infiltr:uics. Ook tijdens de 
besprekingen van 18 januari stelde Visser zich terughoudend op en wees op de 
financiële consequenties. 

Her kabinet-De Quay koerste in januari t96o niettemin ar op een besluit de 
defensie van Nieuw-Guinea wdanig re versterken dat de Nederlandse srrijd

krachcen opgewassen zouden zijn tegen een aanval van ongeveer 800 man. 
Voor wat hetrcfr een daadwerkelijke invasie, die vooralsnog onwaarschijnlijk 
werd geacht, meende het kabiner in navolging van Luns dar de bondgenoten 
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Nederland in ·rn'n geval cc hulp 1.ou<len komen. D.1r nam nicc wegda1 sommige 
bewrndslicdcn meenden d.1r Nederl:11lll in sr.1,1t 1ou moeren 1ijn een cer,ce 
f ndoncsische stoor op te v.mgcn in afw.1chring v.m de komst v.lll bondgenoot
schappelijke steun. 11 

Het ging Jus voor.il om zogeheren 'groorsd1.1lige 1nfllrr.1rie..,·. W,1.., het reed 
om cc veronderstellen d.1c Indoncs1c zou ovcrg.1.111 tor Jcrgcli1ke infiltratie\? 
Inmiddels w.1s .1.111 Je inlichcingcndiemccn, verenigd in het Comité Verenigde 
lnlichtingenJicn\1en Ncderl.lll<l (cv1N), opnieuw gevra.1gd een cv.1luatie te 
m.1ken v.m de \CÏlrghei<l ... !>itu.me op Nieuw-Guine.1. Deze ev.1luacic vormde 
volgem De Gra.1ff en \V'iebe~. in hun ... cudie over de lnlrchringendienst 13ui 
rcnl.md (mn), een \'an de grocc slJc.:Ce'isen van de Jiensr. De mn (of 1111>, w.1b 
de dienst toen nog heette) beschikte op het ln<lonesi<;che Ministerie van 

Buitenl.uuhe Z.1kcn on:r een hooggcpl.1.mtc cont.1<.tpcrsuon mer de cmlc11.1.11n 
'Virgil'. Hee wa.., de1.e Virgil die de Nederl:mJers een 1 ndone'iisd1 plan toe
speelde om N1cuw-Guine.1 in lru.lone.sischc h.mdcn te brengen. Het m.1teria.1I 
van Virgil vormde Je kern v.111 hcc rapport d.1t de 1 VIN in fchru.1ri aan het 
kabinet a.mbood. q Hel i.'. overige m. zo menen ook De Gr.1.1ff en Wiebe..,, 1.cker 
niet uitgesloten d.u Virgil dubhcl'ipcl 'ipeclde. Ook in dit gev.11 is d.1t nier 
onw.1arschijnlijk. Virgils inforn1.1ric zou heel goed de bedoeling kunnen hebben 
gch.1d de sp.mning in Den !·faag op re voeren. 

De CVIN-ev.1lu.uic werd opge<;tcl<l in Jccemhcr 1959. en na ce zijn bc..,proken 
door de VerenigJe Chcl~ \',lil l\t:l\'cn, in fclm1.1ri 1960 .1angeb0Jcn ;1an het 
kabinet. ! Ier rapport zou in Je volgenJc m.1andcn een belangrijke rol ... pelen 
in de Haagse be,luitvorming ten a.lllzien van Nie1m-Guinea. De inlidningen
dicn.'.tcn gingen er op ba'i' \ '.lil Virgils m.1tcri.1.1l van uir d.1t 1 ndonesic kom 
tevoren w.1s m ·ergcg.1an cor een wij1iging v.111 tac1iek. In het voorj.1.1r v.m 1'))9 
had de Indonesische regering nog O\'cl"'vogen een da.1dwerkeli1ke .1.111v.1I op 
Nieuw-Guinea uir re voeren. Al ... gevolg v.111 Amerit-aamecn Brit.'.e diplom,1ciekc. 
druk was hiervan afge1ien . Ge1icn Je opstelling van de grote westerse mogend 
heden en Je ernstige politieke gevolgen van een invasie was vervolgens in 
Djak:trta heslocen een minder directe c.11.tiek te volgen. '1 

De Indonesiërs waren er nu op uir incidemen en onrust cc creëren in en 
rond Nieuw-Guinea, op gron(l w.taf"'•an de kwestie hij de Verenigde Naties 
aanhangig kun worJen gemaakt. De lndor1e,ische regering ging er daarbij v.m 
uit dar hinnen de Algemene Vergadering een voor 1 ndone~ie gunstige meer
derheid be~tond. Volgens hec CVIN zou lndonesiè tradtten de sp.mningen in 
en rond Nieuw-Guinea in vier fasen op re voeren. In <le eer!>te fo~e zou. met 
name in de kuscgebieden, worden a(gct.IM welke pro-lndoncsi~dtc kcrne111ich 
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in Nieuw-<.,uine.1 hevon<len. In <le tweede f.1se zou de inllhr.uie worden 
opgevoerd en 7.0Uden de opM.mdige kernen wor<lcn gcacrivcud; mogelijkerwijs 
1m1 een ' rcvolmion.1irc regering' worden ingc_"rcl<l. In de derde fa'ic zou een 
ware anti -Nederlandse opstand en guerrill.1 moeten ontstaan. Ten slom: zou 
de Nieuw-Guineakwesrie moeren worden geïnrernarionaliseerd en zou, indien 
nood1.akclijk. een 1 ndonesi!.ch n11lirair ingrijpen plaarsvimlen. De gehele ope· 
ratie zou drie ror vijf jaar in beslag nemen, waarvan overigens al een deel was 
verstreken, onu.lat kon worden aangenomen d.tt fase één al in gang was gezet. 
D.1t bleek onder meer uit her tm:nemend aan cal in 1959 gearre~tecrde, overigens 

ongew.1pcn<lc, 1 ndone'iische infilcr.mcen. 
Hee rapporr v.m her CVIN be'iceed<le ook .1.md.1du a.m de intem:monale 

pmitie \ '.lil Nederland. Het was JJ.uover bep.tald niet optimistisch . De Arne· 

rikaamc regering h.1d in de af gelopen jaren gcrrachr. ge1icn de dreiging v.111 
her ~ommunismc, de positie v.111 chef-~raf Nasution te versterken en hem a.m 
\'V'ashington te binden. Dat geheur<le vooral door de al eerder gememoreerde 
le\'er.mties v.m wapcm. De t\menkanen hadden gew.1arschuwd de1e wapens 
niet te gebruiken voor een aanvJI op Nieuw-Guinea. Bovendien w:1ren bcp.1.1ldc 

garanties gegeven aan Nederland. Daarom mocht 'wellicht. worden. vcrwac~~t' 
dat bi1 een op handen 1.ijnde aanval 'Je Amerikaanse regering here1J zou ZIJll 

cor een zeker prevenricf maclusvenoon'. Maar er moest volgens de CVIN worden 

opgemcrkr J.1t er bij omvangrijker inlllcraries nier up kon worden gcrek~.nd 
dat Amerikaanse strijdkrachten zouden worden ingezer voor de daa<lwcrkcl11kc 

verdediging van NcJerlan<lo; Nieuw·Guinea. 11 

Hee oor<led v.m het CVIN over de opstelling van de Verenigde St.ttcn werd 
in de daaropvolgende weken bevestigd. Uir Amerika.111'ie bronnen blijkt dat 
er in Washington groeicmle twijfel heerste over her bieden \'an militaire steun 
a.111 Ncderl.m<l. Op 19 februari 1960 had sraamecrctaris Bot tijdens een bezoek 
aan de Amerikaanse hoofrlstad over deze kwestie gesproken met funuionarisscn 
van her State Dcp.mmelll. Hor had de Amerika.111se regering hij die gelegenheid 
opnieuw ver10chr publiekelijk steun ic verlenen aan Je verdediging \':til de 
Ncderl.111d~c soevereiniteit op Nicuw-Guine.1. Bovendien vroeg Bot de Ame· 
rikanen om, ,,,men mee Ausrralie, deel re nemen aan gemeemch.1ppdijkc 
pl.111ning voor de defen~ie van Nieuw Guine.1. Binnen het St.lle Dep.mme~t, 
en met name binnen Far Easrern AfTairs. bc.~rond groot bezwa.1r regen dergelt1ke 
Amerikaanse rnelcggingen. br Eastcrn AfTairs wees erop dar !-lener, als Acting 
Secret:uy of ~t.ICe, al eerder had bcsloren dat de Nederlanders duidclijlc moest 
worden gemaakt dat de Verenigde Staten nier aan ' military talks with respect 
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lo Wc~t New Guinea' zouden deelnemen . Her Penr.1gon w.1~ het met Jat \land 
punr eens. De verweken v.1n Bm werden <lus afgewczen.•7 

Nederland hlcef Jesondanks aandringen. Op 24 maarr wen! het bovenge
noemde CVIN· rapporr door ecrMe amba!lsadcsecrecaris j.L.R. Huydecoper \all 
Nigtevechr aan her State Dcparrmcnr aangeboden. Het was de bedoeling nog 
eens te proberen de 1\rncrikanen \'an de crmr van Je ,jcu,ttic cc overcuigen. 
Maar al snel bleek J.11 er weinig begrip bestond voor het oordeel van her cv1N. 

Zo'n succes w.1s het r.1pporr dw> ook wcer niet. Mer n.11ne Far b10,1crn AIT.urs 
en de Amerik.1.1nsc amb.1~o;aJe in Djakarc.1 me<.·nden Jat her in het cv1N-r.1pporc 
gcschctscc sr.tppenpl.111 volledig uir de lw"hr was gcgrcpen. Er""" geen sprake 
van lndonc~1o;che pi.urnen om Nieuw-Guine.1 .1.111 te vallen, een oordeel d.1c 
ook door del.IA werd onder<;chreven, en er w.1s du" ook geen enkele noodl.t.tk 

voor Ncderl.111d om milH.1ire vemerkingen na.1r her gebied cc 'lendrn. ' 

Een nieuw verstcrkingsplan 

In Den H.1.1g werd d.1.1rovcr echter heel .mden. geoor<lcdJ. Op 1 111.1.m boden 
de Verenigde Chcl~ \.111 ~raven mini~cer Vi"~er een nieuw rapport .1.111 mer di.: 
verdediging v.111 Nieuw·Guine.1. De Chef, van \r.1vcn slocen 1id1 ;1.1n bij de 
sombere <.onclu~ie' v.111 her t:\'tN en nuakrcn opnte11w duidelijk 111ec re geloven 
dat de lmndgenorcn Nederland bij een 1 n<lm1c,isd1e .1.11n .11 re hulp '/.ouden 

komen. Meer in her .1lgemeen wekten Je Chefs '.111 c;;1avcn Je indruk geen 
groor bel.111g re hi:chren aan N1euw-Guine.1. ZiJ wezen erop dat - \crgcleken 
bij een oorlog in l:uropa - Nicuw-Gume;1 niet essentieel was voor her voorr
bcsca.111 van her Koninkrijk. Ook pl.1acsccn lij kanttekeningen hij de srr.ucgisl.hc 
waarde van het gebied. Her lag immers ver verwi1Jerd van belangrijke zee- en 
luchtwegen.''' 

Niettemin werd door de Chefs van Sravcn geconstateerd dat er rwce acucc 
problemen bestonden mee betrekking tot de defensie v.m Nieuw-Guinea. Het 
eerste becrof de concrete beveiliging van de bcvolkingsLenrr.1. De in Nieuw· 
Guinea gelegerde nurinicrs waren veel cc gering in aant.11 om grootsch.1lige 
infihr.uies onsch.1dclijk re m.1kcn. l lcr tweede probleem betrof de luduverde
diging van Nieuw-Guinea, en met name de ludnvcrkcnning. De daartoe op 
Nieuw-Guinea gest.uioneerde amfibievliegtuigen v.m Amerikaamc m.ikcliJ. Je 
Martin JHari11ers, waren nier geo;chikc voor hun r.1ken. Bmcntlien waren er in 
de voorafgaan<lc rweeenhalfja.1r vijf van ncergesron. Her was zelf~ zo dar pilotcn 

weigerden nog langer mer Je /llt1rti11 M111wers te vliegen. In december 1959 
was dan ook een vliegverbod voor de J\rlani11 Mmwrrs afgekondigd, hergcen 
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de Je1ecrie v.111 infiltratie~ .1.1n1.ienlijk bcmoe1lijk1e. De problemen met betrek· 

kmg rot de ludnverdedigmg v.111 Nieuw-Guinea waren des cc crmtigcr, omdat 
de 1 ndoncsische luchtmachr in de voorafgaande j.1ren aanzienlijk was versterkt. 

1 ndonc~ië had in middel" de he!>ch ikking over tiencallen moderne Sovjet Rus· 
"i~the vliegcuigen, te weren een dercigral lijoc.yin-srraalbommenwerper~ en 
ongeveer 75 .111r;-s1raaljagers. Om de lucluverkcnning enigszins re verbereren, 
werden de vier D11l.:0111's die Nederl.md van de Amerik.tnen had gckodu, zo 

snel mogelijk n.1ar Nieuw.Guinea gezonden. Twee waren reeds rer plekke.'0 

In weerwil \•an hun rwijlèls h.1dden de Chefs v.111 Staven een nieuw verster

king~plan opgeMcld en biJ hun rapport gevoegd. l Ier plan werd op 25 maan 
door het k.1biner-De Quay besproken. Het wa~ duidelijk wat de Chefs van 
Sr.iven wilden. De milir:iire versterkingen in Nieuw-Guinea :wudcn de Indo

nesiërs dui<ldijk moeren maken dar hun in her C\'IN-rapporr gc.111alysccrdc 
fosenpl:m geen kans v.m ~lagen had. Bovendien lOU de hevolking \'an Nieuw· 

Guine.1 een hare onder de riem worden gesroken. Her plan zou het indenijd 

nier onaanlienlijke bedrag van meer dan 200 miljoen gulden gaan kosten, dit 

nog afgezien v.111 de 30 miljoen per jaar aan exploit.uie. l Ict betrof alledrie de 

krijgsmacludclen. Er zouden een 7.estal wmpagniei:n infan1eric en een ali.lcling 
luchtdoebnillerie van de landmachr moeren worden uitgernnden, alsmede een 

squadron van twaalf - overigem verouderde - H1111ta-~tr.1aljager!> van de luchr
rnadlt; bovendien 1.oudcn er vijftien nieuwe Ncpt1111e-verkenningsvliegtuigen 

voor de marine moeren worden ;1ange,ch.1fr, w.1.1rv.m een .1antal naar Nieuw

Guine.1 zou worden gezonden. 

Hoewel de meeste kabinetsleden overruigd w.uen \'<lil Je noodz:1.1k v.111 de 

voorgcMclde maatregelen, aarlclde Je mi11isterr.1ad. De financiclcconsequenties 
w.1ren immers groot. Op 25 maart werd hcsloccn de definitieve besluitvorming 
uic re sccllcn in aF.vaduing van nader overleg owr de financiering. Op 13 :tpril 

hakcc Je regering Je knoop ten slotte door en ging akkoord met de plannen 
van de Chers van Staven. De hesluiren die het kahiner daarmee nam. vormden 

een breuk ten opzichte van her verleden. Er werd nu besloten daadwerkelijk 
suhsranriëlc versterkingen naar Nieuw-Guinea cc zenden en de verdediging 

van het gebied op een hoger plan te brengen, namelijk mede gericht tegen 

grootschalige infiltraties. Er was bovendien nog een extra doelstelling toege
voegd die betrekking had op het 'derde niveau' van dreiging. die van een 
omvangrijke invasie. De Nederlandse strijJkraclucn zouden in staar moeren 

zijn de eerste scoor op re vangen van een Indonesische invasie, dit in afwachting 

van bondgenootschappelijke steun. 
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Dat waren .11 met .11 geen geringe m.1.1trcgclen, die de groru.l•il.1gcn v.m de 
Nederl.mdse buitenlandse en deremiepolitiek r.1.1kten. Het was immers dui· 

<lelijk dat de1e impanningen ten km.te zouden g.1.111 \':In de Ne<lerland~e 

NAVO·taken. De uirzen<lmg van de H1111tas h.1d geen ingrijpende gevolgen, 
omdat 'l.e toch al op de nominatie stonden om re worden vervangen door 

geleide wapens, en in het gcv:il \;111 dl· N,11tt11tL'S ging het om nieuw .1an 1c 

schaffen vliegmigen. l'vlaar de uirlcn<ling van een zcsial compagnieën van de 

lan<lmachr berekende de reitclijke ophdling v:lll een par.ltc gevedmgroep en 
drie bac.1ljons \ ':til het terMe Legerkorps. Nederland~ belangrijkste bijdrage aan 

de NAVO, al~mcde de verplaatsing van een brigadc~raC De omvang van de1c 

troepenmacht rnu ongeveer rwcc keer 1.0 groot zijn als her aantal daadwerkelijk 
in Nieuw-Guine:t in re zetten militairen, die alleen al vanwege de bnge duur 

van hcc transport en de afwc-zighcid door verloven. De Ne<lcrl.mdsc regering 
diende de dienovereenkomstige beperking v.m de N1\VO-r.1ken daarom voor te 

leggen aan de )upreme Allied Commander Europe (SACEUR) en aan de S1anJing 

Group van de NAVO. 

Her kabiner-Dc Qu.1y ging aldus over toe m:t:megclen die vorige kabinetten 

nooir hadden willen nemen. De politieke en militaire grondslagen waren dan 
ook twijfelachtig. Dat betrof allereersr de veronderstelling Jat Nederlands 
Nieuw·Guine.1 :1cuur wer<.I bedreigd. Het W.l\ in Brit\e en Amenk.1.111se ogen 

ondank<ï alle ln<lonc'>i~che retoriek erg onw.1.irschijnlijk d.u Nederl.mds Nieuw

Guinea op korre termijn wu worden .1.111gevallcn. Oe uirgangspumcn v.111 het 

Vemerkingspl.111 w.trcn bovendien tegemcri1dig. Encr1ijds werd uitgeg.1.111 v.1n 

bondgenoot!.chappclijke steun, anderûjds ging de regering jui\l over tot het 
nemen v.111 eem.ijdige 111.1.uregclen om<l.u lC mili1.1ir ge'l.icn niet~ kon verwad1-
ten van de bondgenoten. 

Vooral met die laatste argument 1.ou Luns het kahincrsbesluir ook later 

rechtvaardigen tegenover 1ijn Amcrikaame amhrgenooc Herter. l uns lei toen 
volgens een Ameribam verslag dar ' because the t:s had given rhe Dmch no 

military guar:mree for New Guinea and bccause the terricory was not covered 
by any regional security rre.uy, the Durch had no recourse bm to divcrt national 

forces to meet the imminent thre.u ort ndonc!>ian aggression '. Nederland had, 
zoals Lun~ in (ei te lei, geen vertrouwen meer in de 'garantie v;m Dullc~'." 

De uir1.ending van Smaldeel v 

De genomen besluiten tor m1liraire versterking zouden nier dtretr effect 
sorteren, terwijl de dreiging v.111 een l ndonesi,Lhe a.uwal nog steed" acuut werd 

lb 
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geachc. Zo zouden <le H11111crs pas inzechaarzijn als de infrastrucruuren milicairc 
organisatie in Nieuw-Guinea waren verbeterd. Dac leek op dar moment 

ongeveer een half jaar in hes lag te gaan nemen. Er dienden dus noodmaarregclen 

te worden genomen. Daarom adviseer<len de i\farinestaf en de Verenigde Chefs 

van Staven her kabinet om de Karel Doorman naar Nieuw-Guinea cc zenden. 
De uitzending zou zes maanden moeten duren, volgens sommige bronnen 

aanvankelijk zelf~ 'voor onbepaalde tijd'. 22 Het schip was, wals wc wcccn, 
voor1ien van een squadron St'1th11wk-srraaljagers en beschikte over opcracioncle 

comman<lofacilicciten voor hcc leiden van milicairc operaties. Door de aanwe-

1.ighcid van deze kapitale oorlogsbodem zou, rot het moment waarop de voor 
Nieuw-Guinc.1 hcsremclc l-/1111ters opcr.1cioncel zou<lcn wor<lcn, een zeker 

tegenwicht tegen de versterk re 1 ndonesischc luchtmacht gewaarborgd i'.Îjn. Het 

leek de Verenigde Chef.; van $raven bovendien lundig als de Kard Dnorm:m 
Je genoemde H11111crs naar Nieuw-Guinea zou overbrengen. Hee vliegkamp

schip zou vergezeld moeren gaan van twee corpeJoboorhootjagers, met welke 

het samen Smaldeel v vormde: de Groningen en de Limburg. 
Dar was een opvallend voorstel, omdat verschillende verweken van Buircn-

1.indsc Zaken om de Karel Doorm;in na.1r Je Oosc re zenden in de , ·oor.ifg.1.mde 

jaren door Ddcmie waren .1fgewczen, onder vcnv1jling n.1.1r personc:clsproble 

men en NAVO-vcrplicluingen. Nog enkele weken ccvuren h.1c.l Dcfemie een 

verwckv.m Buitenlandse Zaken om een vlombeLOck aan Nagasaki te arrangeren 

- dit in verband met lier 350-jarig juhileum van de Nederlands-Japanse betrek
kingen - .1fgewezen.H l'vlJar nu ging Defensie voortvarend cc werk. Buiren

land~e 7.akcn verloor in feite de regie over de uitzending, hetgeen snel cor 

politieke moeilijkheden zou leiden. 
Er was rucuurlijk nader overleg nodig russen Defensie en Buicenl.mJse l'~•kcn, 

dar vcrancwoorddijk was voor alle diplomatieke kanten van de rei~. Op 16 

maan deelde de directeur-generaal Politieke Zaken (DGPZ) tijdens een intern 

overleg op Buitenlandse Zaken mee dat Defensie voorgesteld had de Karel 
Doorman voor zes maanden naar de wateren van Nieuw-Guinea cc dirigeren. 

Tijdens deze vcrg.tdering w.1s men het erover eens dar her niet eenvoudig wu 
zijn het besluit zodanig naar buiten cc brengen <lat er geen politieke prohlemen 

zouden ontsca;m. l:.cn medewerker stelde voor om er nier al cc veel doekjes om 

cc winden: de K.1rel Doorman wu tijdelijk naar Nieuw-Guinea worden ge
zonden 'ter vcrv.mging v.111 de JHartin klariners, die in Nieuw Guinea niet 

voldeden'. De-ze m;1.mcgcl was genomen 'in afw.tchting v.111 een andere beslis

sing over de uitein<lclijke vorm der lucluverd1.:diging van Nrcuw Guinea'.'-! 

Het ging <lus om een militaire maJtrcgel. 
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Deze suggestie werd niet overgenomen. Er i'.<Hcn immers verschillende com

plicaties aan de uir1cnding van de Karel Doorman. w realiseerde men zich al 

snel op Buircnbndse Zaken. 1 n een uicgehreid memorandum van de chef van 
de Directie NAVO- en WEU-zaken (DNW) werden die complicaties voor minister 

Luns uitccngczcr. Het eerste probleem was dar her vliegend materieel van de 

Karel Doorman, re weren de A11e11gas en de Stwhm11ks. verkregen waren onder 

het Amerikaanse MOAl'-hulpprogramma en nier zomaar ingci'.er konden worden 
in Nicuw-Guine.t. D.1arom was her van groor hclang dt" Amerikanen ervan te 

overtuigen dar her hoofddoel v.m {Ic reis vlab•Yertoon zou zijn. 1 mmcrs, de 

Karel Doorman l1.1d al eerder dergelijke vlagvenoonreizcn ondernomen zonder 

<lat <le Amerikanen daar moeilijk ovl'r hadden gedaan. 
Een tweede gerelateerd probleem was <lat uitzt:nding van de Karel Doorman 

impliceerde <lar ct:n belangrijk onderdeel voor langere cijd aan de Nederlandse 

NAVO-bijdrage werd ontcrokken. Volgens de d.1.1ro1mrenr v.1stgc~rcldc proce
dures moest de N1\ vo- Raa<l worden i ngcl idu om andere 1 idstatcn de gelegenheid 

te geven "lÏch over de kwestie uit cc spreken en evcncuclc extr.1 111.1.urcgelcn re 

nemen. D;1arom diende over de nood1.1ak en de urgcmie v.111 dt: uitzending 

van de K.1rd Doorman geen rwijfel bij de bon<lgcnocen 1c hesta:tn. Een derde 
probleem werd gevormd {loor de cc venv.1chten reactie~ van andere l.m<len. In 

de eerste pla.us ging het d.1.1rbij om de bevriende mogendheden, zoal~ de 

Verenigde Scaccn, Groor Brict.111nië en Amrralië, m.1.1r ook de l.m<len in Je 

regio w.1rcn van hcl.mg. \ommige Ai'i.1cischc l.111dcn wudcn de m.1:nrcgel 

wcllichc besd10uwcn al~ een hcw1js van .1grL-s~icvc bedoelingen. 

Samcnvarrend wa~ het volgens de chef DNW de vra.1g of uir1,ending van de 

Karel Doorm:m geen ovcrrcacric w.1s. l lcr mt"C\t connctc probleem op Ne

derlands Nieuw-Guinea werd immers gevormd door Je ver1.wakking van de 
luchcvcrkenning (Jour her aan de gron<l houden v.lll Je 1\./11ri11as). Deze l.1cu111! 

kon eenvoudig worden opge\'uld door de verwachte a.msdi.tf \'.111 t:nkelc 

Amcrikaatm: Nq11111u·· verkcnningsdiegmigcn. Voor war bt"rrcli de l.mgerc 
termijn, en de nood1.1al.. van tegenwicht regen de groeiende kracht v.1n de 

lndone!>i~chc luchtm.1chr, was het de vraag of de Karel Doorm.111 een .1del1u:11e 

vcrsccrking van de dcfcmic van Nieuw Guinea zou vormen. Her schip w.1~ 
volgcm nNw niet ge~chikr voor de tropische waccren en wu op afaienharc 

rcrmiJll moeten worden hersteld in een geschikt droogdok. Op een hcpaaltl 

moment moesr her vlicgkamp~chip sowieso terug naar Nederland. Alles hijeen 

genomen waren er voldoende ovcnvcgingen om zid1 nog eens nadrukkdijk te 

beraden m•er her pl.111 tot 11it1ending." 
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De be1.waren Jie binnen Buitenlandse Zaken leefJen zouden Je uit'1.cn<ling 
van Smaldeel v niet voorkomen, maar leidden er wel Loc dat de reis van her 
smaldeel naar Nieuw-Guinea nadrukkelijk zou worden gepresenteerd als vbg
vcnoon en werd gccomhinccrJ met vlootbezoeken aan andere havens in de 
regio. De militaire aspecten van Je uit'1.ending wuden worden verbloemd en 
daarmee ook minder duidelijk worden. Dar hleek ook op :?..J maan tijdens een 
zitting \'an de Algemene Vcrdedigingsraad. Er werd een tweetal besluiten 
genomen. In Je eerste plaats 1.0u Je verdediging van Nieuw-Guinea worden 
versterkt, zoals in het Versterkingsplan van de vcs was voorgesteld. In de tweede 
plaats zou, zolang die vcrsrcrking nog niet een begin van uitvoering had gehad, 
de Karel Doorman naar Nieuw-Guinea worden gcwnden, nier Ler versterking 
van de verdediging maar als vlagvertoon. Bovendien zou her vliegkampschip 
een aantal vliegtuigen naar Nieuw-Guinea vcrsclu:pcn. Over her rype vliegcui
gen werd nog geen beslissing genomen. Het zouden, zo hadden de Verenigde 
Chefs van Staven bedacht, naar alle waarschij nlijkheiJ /-111111as van Je Lucht
macht worJen.'<• Luer zouden Jaar nog twee A/om·ttc-helikopters aan worden 
toegevoegd. 

Op 25 maan besprak her kabinet, zoals wc eerder zagen, het Vcrsrerkingsplan 
van de Che(~ van Staven. Op dezelfde ministcrraadsziring werd ook gesproken 
over her plan van Defensie om Je Karel Doorman naar Nieuw-Guinea re 
dirigeren. Zoals ook in de ministerraad werd vastgesteld, zouden de voorgestelde 
versrcrkingsmaarrcgden met betrekking wr Nieuw-Guinea niet Jirecr effect 
sorteren. Daarom zou her vliegkampschip voorvlagvcrroun naar Nieuw-Guinea 
worden gezonden 'met de bedoeling de periode van versterking re overbruggen'. 

Het kabinet ging met her voorstel akkoord, terwijl - zoals wc hierboven al 
zagen - de besluicvorming over hei Versterkingspbn werd aangehouden. De 
uir-1.ending van de Karel Doorman was daarmee de eerste concrcrc maatregel 
die gericht was op versterking van Je Jdi:nsic van Nieuw-Guinea. Her was Je 
bedoeling Jat het schip met Nieuw-Guinea als standplaats verschillenJe havens 
in het Verre Oosten zou aandoen. Minister Luns zou de Amerikaanse ambas
sadeur op de hoogte stellen van de reis. Er zou overigens nog worden gew;1chr 
met het openbaar maken v.m her uirlendingsbesluiL Ook Je Tweede Kamer 
zou pas enkele weken huer op Je hoogrc worden gebradn. Definitieve besluit
vorming kon immers p.1s pla;uwinden n.1d.1t de NAVO \\,JS ingelidn. Da.ubij 

werden geen problemen verw.lCht, omdat Nederlandse m.uincschepen wel eens 
vaker voor enige rijJ buiten het NAVO-gebied \'erkecrden. D:n gold zeker voor 
de Km:I Doorman, die in de voorafg.1.111de jaren hcrh,1,1ldclijk vbgverroonreizen 
had ondernomen. ! 

' \ . 
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Tegenstrijdigheden 

Inmiddels kwamen op Buircnlandse Zaken berichten binnen die crop wezen 
dat lndonc~ië hereid was tot her voeren van diplomatiek overleg. Di1 leek hcA 
Amerikaanse oordeel, dat er wel <legeli1k met Je lndo11csii!rs te praten viel, li 
bevestigen. Eind maart had de Nederlandse ambassaderaad in Djakarra, Al. 
L1boyric, een gesprek met minister van Buitenl.mdse Zaken Suhandrio. ni 
bame verkbar<le hij die gclegenheid d.n 1 ndonesiè im.ake Nieuw-Cuinca geer~ 
geweld zou gebruiken, omd.n nier te ovcr1ien was welke mogendheden hij eer~ 
militair conflict bcrrokken 10uden worden. De t\merikaans-t\ustr.1lisch-Brir~~ 
deterremwerktc dm, kan achrer,1fworden v.1Mgesrcld. Ook ontkende ~ub.m<lriJ 
dar lndoncsiè de z.1ak .1an Je Algemene Verg.1dcring 1.m1 willen voorkggenl 

Dan waren 1 ndnne~ic en Ncdcrbnd weer gcnoodzaakr clk:t.1r puhl ii.:kclijk zwar~ 
re maken. Daarom w.1s het beter bilateraal re 011derhamlclcn. Dat klonk nic: 
slechr, maar Laboyric was in zijn verslag aan Den Haag niet echt onder dJ 

indruk van Subandrio's betoog. Nog in februari had de Indonesische ministc~ 
immers oorlogszuchtige t;1al uiigeslagcn. Tt·genover Lahoyrie had Subandriil 
overigens gezegd dar dcrgclijke ui ringen 'met een korrel ï'.out' genomen diender~ 
te ~vo~dcn. ~ N . • • • • • 1 

Sub.rndno ~ 111tl.'.tmgen leken op een pogmg !Ot diplomaneke toen.1derinq 
en lcken de ur6l'nllc om noodmaarregclcn re nemen, re relativeren. Maar her 
kabinet-De Quay \\.IS inmiddels geheel gevangen in zijn srrcvcn milirairJ 
versterkingen n.1.1r Ncderl.md~ Nieuw-Guinl·a te zenden. Vooralsnog zou cr 
geen sprake ûjn v.111 diplomatieke toenadering. 111:1.1r v.111 confronr.ttie. De 
bcsluirvorming o ver de uittending v.111 de K.trcl Doorm.m w." niet meer l • 

stoppen. Op .!8 111.1.m m.1.1lrn: dc Chef :"\ larinest.1f, vilc-admir.1,11 L. Brouwer, 
in een gesprek met scaatssecrc1,1ris Van l-loutcn duidc:lijk dar her mm:ilijk wu 
zijn de voorbcreidi ngen van Je reis van dc K1rcl Doorman nog langer hui ten 
de publiciteit te houden. I· r zou dus op korre termijn een ofTiciële mededeling 
moeren worden gcd.1.rn. Van Houten was niet gelukkig met het standpunt van 
Brouwer. Oflicil!le mt·dedc:lingen kw.uncn da.1rmcc rijkelijk vrm·g. Bcl\'endicn 
was het v.111 bcl.mg binncn Je 'J,\Vo in .1lle ru~1 we~tt·mming voor de reis re 
vragen, in m·r:rel'nstemming met hcr formele doel v.111 de rei,, n.1111clijk v1.1g
vcrcoon. 

Toe unrstdteni~ v.111 V.m Houten bleek d.1t de j\ l.1rine~1af inmiddcl, cr:n 
door mini~rer Vi\ser ondcnckend vermek a.111 Je ~1;111di ng G roup van de NAVo 

had gerichr, \\ .1arin op J..one tcnnijn wesrem m ing \\as gevraagd. Dat wekte 
de indruk van een arnur mil1tair prohlecm, hecgeen strijdig was met de suggestie 
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.1ls zou ~111.1\ded v worden uitge10nden op een vlagverruonrci\. '' U Ït Ameri
ka.m~c bronnen blijkt inderdaad cl.it Nederl.md in een brief gcdau.:erd op JO 
ma.in rrn:~rcmming heert gevraagd de Karel Doornun, alsmede rwee torpedo
boorj.1gcr~. tijdelijk uit het ' NATO Commaml area' terug te crekken, en wel 
v.mwegc 'urgenr n:uion.11 commitmenr:; in the F.1r b1sr'. 1u Bovendien had 
Ddcmic een dag eerder, op 29 111.1.m, verscheidene m.uine.maché~ abmcde de 
Command.11n Leemachr v,111 hec plan ror uitzending v,111 de Kard Doorman 

op de hoogte gcbr.1cht.-11 

Er dreigden bo\'endicn berichten in de pers re ver~Lhijnen. Da.1rom kon men 
er nier meer oncleruir de reis bekend cc m.1ken en publio.:erdc clc Koninklijke 
Marine op JO maart een communiqué w.1.1rin werd aangekoncligcl dar Smaldeel 
v eind mei 1ou verrrckken voor een vlai:,•-verrnonreis naar het Verre Oosten. 

Tijdens deze reis :.r.ou ook Nieuw-Guinea worden aangedaan. w;ur her smaldeel 
enige cijd zou verblijven. De Doorman zon bovendien vlicgmigcn naar Nicuw
Guine.1 m •erhrcngen. De ~chepen w~:rdcn in december in Nederland tcrugvcr
w.1Lhc. 1' 

Buitenlandse Zaken stelde ook meteen de Nederlandse diplom.uicke verre· 
genwoordigers in kennis van her \'oorncrncn tot uiczen<ling. 1 n deze bericht
gc' ing maakte Luns duidelijk dar het besluit was genomen ' in af\vachcmg van 
nog cc nemen maa1rcgclen ter versterking van de \•crclediging van Nederlands 
Nicuw-Guinc,1 ·. Her primaire Joel v.m Je reis wa~ dui; wel degdijk v.111 milit.tire 
;1.1nl. In conractcn naar buiten dienden Nederl.mdse diplomaten evenwel te 
bcn.1drukkcn dat de doclscelling v.tn de reis ' uirsluirend vl.1gvertoon' w.1s. 11 In 
een overliduswerk o\'er Je ge~d1iedenis \',Hl Je Koninklijke Marine in Ne<ler-
1.rnd~ Nieu\\ -Guinea, wordt terecht geconcludeerd clat cle pretentie van vl.1g 
vertoon de hc<lodmg lud 'elke schijn \'an prm·oc.ttie te vermijdl'n '. ccrwijl 
versterking van de defensie van Nederlands Nieuw-Guinea hei eigenlijke 

hoofrldocl van de reis was.11 
Toen de mini~terraad op 1 april opnieuw over de kwe~tie sprak, wa~ d.1r dus 

eigenlijk moscerd na de m.1.1ltijd. Mini,tcr M.A.M. Klompé hekl.1,1gde :rich 
daarm·er. Vnrlge weck, zo zei ze, ".1~ besproken of de K.1rcl Doorman op een 
vl.tbt\'Crtoonreis n,1,tr het Verre Oosten zou worden gezonden, w.1.1tbij Nicuw
Guinc.:.1 al, standpl.1.1ts zou fongeren, terwijl er inmiddcl, berichten de ronde 
deden die d.1.irmcc volsrrek1 nier in m'creemtemming waren. 

Klompé\ ongenoegen was hcgrijpclijk. Her kahinct r.1.1kce l.111gz:11ncrh.md 

steeds meer verwikkeld in alle ccgcnstrijcligheden \'an :r.i1n bdeicl, namelijk het 
vaschouden a.111 de pretentie v.m v1.1gvertoon, terwijl her prim.1irc oogmerk 
van de uitzending in de eerste pl.1.1ts van militaire .1,ml was. De ha,l\t w.1.mnee 
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bij Je NAVO melding van de uitzending was gedaan, was niet in overcenstcm
ming met de pre1emic van vl.1gvenoon. Vlai:,"vercoonrcizen konden en moesten 
immers, mcJe vanwege alle cliplnm;ttieke en ceremoniële gevoeligheden, l.mg 
van cc voren wordcn gcpl.111J. Van Houten legde in de ministerraad nog eens 
uit dac er voor wat hctrefr het inlichten v.111 de NAVO twee mogelijkheden 
waren, namelijk tijdig informeren of, in dringende gev.11len, d1rccr waarsdrn
wen. Nu er was gekn1.en voor een directe, snelle w.1.1r~clrnwing, werd de indruk 
gewekt als zou hei om een urgc.:ntc kwestie g.1.rn. 

Luns maakte in de mini\terr.1.1d ernsug be:rw,1ar cegcn de wiJte w.1,1rop de.: 
Marincscaf en Defomie te werk w.1ren gcg.1.111. Fr h.1J ecn romincmcdedeling 
aan de N,\\lo gedaan moeten worden. \Xlaarom w.1ren er bovendien 10 ~nel 
telegrammen ver~tuurd na,1r ver~chcidenc marinl'".Htaché,? A.mge1.ien de reis 

pas eind mei i'.ou heginncn, w:1s er geen enkele reden zo\'cd h.iasr te maken. 
Luns' wrevel vloeide wncler rwijfcl rnorr uit het foit da1 Buicenland~c Z.1ken 
de regie o\'cr de hele t.1.1k was kwijtger.1akc. Defensie leek min of meer 
eigenmacluig op cc treden. N 1ettcmin kon het k.1biner niet meer terug nu 
Defonsic en de Marinc\t,11' al mcdcclel i ngen n;1.1r buiten h,1ddcn gebracht. Ook 
de NA\'O w.1s .11 ingclichc. Her k .1hincr~he,]uit werd een d.1g later door middel 
van een regeringsverklaring bekendgemaakt. Daarmee werd de rei\ v.111 ~m.11 
deel v object '"lil internationale diplomatieke activiteit. Binnen enkele dagen 
kwamen meer dcr.1ils in de opcnha,1rlK·id. Op 7 .1pril werd bekend d.1t de 
vliegtuigen die 11,1,1r Nieuw-(,uinc.1 zouden worden getr.1mportecrd H111111n 
zouden 1.ijn. Ze /ouden worden ,1fgelc\'Crd re Bi.ik; lll't betrokken ludnm,1dn
personecl 1ou p.1~ l.uer worden overgclu.1dn. 11 

Op ::?.6 april vcrsch,1f1c minister van Dercnsic Vi,ser de Tweede Kamer in 
een brief n.1dere infornutie O\'l'r de \'oorgcnomen milir.1ire vernerking van 
Nicuw-Guint'.1. Opnicm\ tr.1d Defrmie op eigenn1.1d1tige wij1.e op. hcrgccn 
op Buitenl.md~c laken" edcrnm ergcrni:. wekte. Vi~~cr 1cnc in :tÎ)n brief uiteen 
dar 'de .1grcssicn· demcnrl'n in her huicenlanJ:. beleid v.111 de 1 ndone:.ische 
regering gcp.1.ml .1.111 de vcr-'>tcrking \ ',111 her milirair potenriccl \ '.lil lndone~ie' 
de Nc<lc:rl.md_.,e regering na diepgaand beraad hadden genoopt de \'erdcdiging 
van Nic.:uw-Guirn:a uit te bouwen. Daarom was hcsloccn cot versterking van 
de lucht\ erdcdiging door de st;ttioncring van straaljagers van de Koninklijke 
Luchtmadu. Bovendien wu de verdediging van de vliegvdden worden uirgc
brciJ met radar_., en lucludoclanillerie van de Koninklijke Landmadu. De 

luclm•erkcnning :rou \\11rdcn uitgebreid m ee maritieme \'erkenning...vliegcuigen 
en ook Je grond\trijdkrachren zouden worden vcrstcrkr. '1' De ll1jkwoorlich · 
tingsdicmc publiLecrde vl\~er\ hriefccn d.1g later, op 2 7 apnl. Op Buitcnland~e 
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/...1ken wai. men ongelukkig met dit krachtig geformuleerJe LommunÎt]Ué. 
NcJerl,mJse diplomaten kregen .11 Je volgenJc J.ig Je op<lradu de inhoud 
ervan 70 veel mogelijk re rcl.irivcrcn.1 

Internationale afkeuring 

De rc:I\ \'.lil )malJed v wrgJe \ .m.1f hc:r begin in her huirenl.md ,·oor vcront
ru,ring en kririek. De Ne<lcrl.111Jsc pn:tenric d.1r het om een vl.lb'vercoonrcis 
ging. went in Je buitc:nwerdd niet ~eriem genomen. Vooral l rn.lone~ii.: reageerde 
sd1erp. De regering in Dj,1kana he'ic..houwde de uirzcnding .1ls een provocatie 
die een \'recd1,;m1e oplos~ing van her gc."chil omtrent Nieuw-Guinea •lllccn 
maar wu bemoeilijken . Al op H .1pril bracht de 1n<lone~i'ichc1aakgcl.migdc op 

Buircnland'ie laken de enmigc bernrgJheiJ van 1.1jn regering onder de ,1an
dadH.1 In de voorm.1ligc kolonie zdt waren de emotie\ dan _ook direct hoog 'r 
opgelopen. Minister SubanJrio waarschuwde dar Indonesië her bmnen\'arcn 
van de lmlones1schc wateren als een ct1sus hel/i zou beschouwen.'" 

Ook de tijdelijk zaakgdascig<le in Djakarra, \Y./.A. Frowein, leek weinig 
gelukkig cc zijn met de hde gang van laken. howein \'eronder~rcldc dar de 
lndonesi~cl1e regering tic rei' \'an de Karel Doorman en Je <iangckondigde 
\Crsrerkmgsmaatrcgclen zou aangrijpen om daaruit zo veel mogelijk hinnen
lanJsc en huitcnlandsc munc re slaan.~0 De aankon<liging van de Karcl-Door-
111.111rei' leidde inderJ.1.1d onmiddellijk tor hernieuwde .mri-NeJerland'ic .1gi-
1.uie. hnwcin had Je l ndone'>i~chc .111torircircn d.1.1ro111 ver1.odn 0111 extra 
bcw.1king v.111 de Nedcrl,111<lsc Jiplom,iricke gehouwen. Die bew.1king wcrJ 
nier verleend, l-'11 op 6 md bestormden honderden 'rudenten de Ncderl.mdsc 
kan..d.irij. Zij vernielden de invenrarÎ\, 'crbr.mdden de Nederland~c vl.1g en 
schilderden .111ti -Nederl.11ul\c leu1en op de muren; een portret v.111 koningin 
Jul1.111.1 moe\t hec ontgelden . U iccindd1jk werd het per~oncd v.111 de k.1mcl.irij 
011t1c1 door 1 ndo111:\i\Lhc ordcrrocpcn.•' 

In Den H.1ag werd met ongeloof en veronm.1ardiging op Je1.L hcricl1tcn 
gere.1geerd. Maar de gehcuncni,scn in Djak.ma stonden al ~nd niet meer op 
ziclu.clF. In de wercldpolîrick volgde een reeh van kriti'iclH: en al\\·ij1.emlc 
rc.1cries op de hckcndn1.1kingen van 31 maan en \'noral op her DcFcmic com 
11111niq11e \'an ! ï april. Dt.: Sovjet-Unie en <lc Volksrepubliek<... hina schaarden 
zich 1111cr.1:ml aduer l ndom·sii:. Ook wrschillcndc ongebonden Afro-Azi.11ischc 
lanc.h.:n srclden 1ich kriti'ich op. Dat gold onder meer voor ln<li.1 d.1r 'volgens 
gewoonli1k teer bccro11wh.1re geheime hron • rwcc krui,cr'i voor vloorm.moeu-
' re' 11.1.1r 1ndonc'iië 1.011 1.cnden .11, rc.1nie op de rei' v.m c.h: Karel Doorm.111. 11 

.'f: 

Acluerat zou door 1 ndiase .mronccnen worJcn ontkend J,u er v.111 enige 
samenhang 111~\cn Je a.mgekondigde lnd1.1.\\ lndone\i'iche ocfrningen en de 
reis van de Doorm.111 "prake wa~. Î\•laar de heridiren over de Indi.1se krui'ier'i 
rnrmdcn een illmrrarie 'an alle consrern.11ie die de aangekondigde rcic; van 
Sm Jid cel v in de wereld \ eroor1d1.1kce. Kom: rijd l.uer mu 1 nd1a weigeren rwee 
naar Nieuw Guinc.1 ge:10ndcn D11/m1i1 s roescemming h.· verlenen op h.1.1r 
gronJgebicd een rns~enbnd111g te maken. 

De kritische op!>tdling van lnd1.1 lag in de liJ11 der verw.1drnngc11. lmlia was 
immer~ een v;m de voora.1mr.1anJe staten van her nieuwe ncurralc Afro-Azi.1-
cischc blok <lar onder meer n.1,1r voren w.1'i gerreden njdcm de conFcrcnric v.m 
Bandung: r-.faar ook pro-wc'>rerse Ari,1ti'iLhe l.111de11 bleken hun bedenkingen 
te hebben. Zo uitten hlippi1n~c Funuionaric;scn op voortiduigc \\ i11.c hiriLk 

De Filippijnen h.1dden NeJcrl.111J l.mge li1d gNeund in 1i111 conflicc nll:r 
lndonc~ie, <lir mede uir vrees vonr u1threiJi11g \ ',tn de region.1lc l ndonc\ischc 
machr. M.1ar da.1rin begon nu verandering re komen. Ook in de F1lipp11mc 
pers verschenen kritische bericlucn over de rei'> \·an de Karel Doorm.111. V.muic 
Singapore werd eveneens veroncrmring gemdd. 1 egen dczc .1d1tergronJ wcr 
den \'erschillende 1\1.1,1ti.c;che pmten medio mei gclmtruecrd om nog cem bij 
hun ge~prcksp.mners onder de aanJ.1d11 cc hreng1:n dar lier Ncderl.mdsc 
optreden 1.lefcmief en voor1iclmg wa\. ~ 1 

Ook wesrers1.: landen hadden moeitt: mer J1. Nederlandse.. \oorncmcm. Zo 
bcriclmc Frowein uit Djakarra dar verschillende we!>rcrse amhassaJeurs lieten 
door!>chemercn dar Nederland mcr onvoldoende cacr optrad regcnova lntlo
ncsië. Her Nederlandse militamc optreden, zo werd gemeend, spccldc de 
radicale, anti-westerse clemcnren in Indonesië in de k.1.1rr. De rei!> v.m Smal 
deel v dreigde de we\tl'r'ie belangen in 1 ndone'iië in gcv.1.1r te brengen. Ook 
onder de nog in lndoncsië werkzame Nederlanders onrsron1.l 'nerYosiceir', 
meldde Frowl'in:14 Uir Londen kwamen bcricluen dar de uirzcnding v.111 de 
Karel Doorman 1ijden~ een hijccnkonm \,m Prime Mini~rcrs \·an het Com· 
menwealrh rer sprake w.1~ gewccc;c. De All\trali"che premier zou 11ch hierover 
bij die gdegenlu:id ' in weinig waarderende rennen· hebben uirgclarcn. " 

Ook langs .111dcre weg kw.11nen heridncn m•er Ausrra)i,d1e hcdcnkingen 
binnen, hoewel de J\uqralier., rcvem re kl'nnen g.1ven Nederl.md nicc gr.1ag. cc 
zien wcgg.1.111 uit N ieuw-Gu111l'.1. De Amrr.1(i,d1c .11nba~s.1dcur 111 Djak.1n.1, 
Patrick ~luw, noeg 1iLh .1f ".1.1rom Je uir1.ending v.rn de l\..ircl Doorm.m w 

luit! en hard moc<;t worJen .1.mgckondigcl. Hij onJersrrccprc het bcl.111g v.m 
een venran<lige reisroute \',lil ~malded v en deed daarvoor een !>11gg.cMic, 
namelijk door het P.rnamakan,1.11 w.1,1rin , w.1(" Fnmein opviel, Amrr.1lië 1clf 
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omhrak. De zaakgdascigJe concludeerde dac Shaws opvaccingen 'een indicacie 
vormden van <le bezorgdheid <lic hij hij verschillende wescerse ambassades 
bespeurde', bezorgdheid <lie 'hier en <.bar' overging in 'kriciek Jat Nederland 
n iec mee voldoende tact had gehandeld' .-1r. 

De Britse regering reageerde evenmin positief. Het was al l:tngcr bekend dac 
in Londen bezorgdheid heerste over <.Ic positie van Shell en Unile\•er, rwee 
grote Brits-Nederlandse on<lerncmingen die nog steeds aanzienlijke belangen 
hadden in Indonesië. Vooral de Bricse ambassadeur in Djakana, Leslie Frey, 
wees herhaaldelijk op de groce in her geding zijnde westerse investeringen. Her 
was in Britse ogen van groot belang dar de westerse landen zo veel mogelijk 
voel aan de grond bleven hou<len in Djakarta. Ook Shell zelf was bewrgd over 
de Nederlandse verscerkingsplanncn. Zo <lecl<lc een directeur van de Konink
lijke Shell op 29 april tijdens een bespreking op Buitenlandse Zaken mee dar 
het Nederlandse srreven om Nieuw-Guinc;i milicair te versterken in lndonesie 
ll>t zeer felle reacties :1:mlei<.lingga[ Gevreesd werd dat de ln<lonesisd1e regering 
zou overgaan tor het narionaliseren v:m Shell. Bovendien was men bang dac 
de laatste nog in Indonesië wonende en werkende Nederlanders zouden worden 
uirgewczen.r 

De EEG-parrners reageerden evenmin bijster enthousiast. De Icaliaansc am
bassaderaad vroeg zich tijdens een bezoek aan Buitenlandse Zaken a~~ welke 
omwikkelingen de ma.megclen im~1kc Nieuw-Guinea noo<.11.akdijk h.1dden 
gen1.1.1kt. Het Ncdcrl.mdse perscommuniqué v.111 27 .1pril had volgens hem 
aanleiding gegeven tot 'dranutisch commentaar' v.111 verscheidene collega's.~' 

Ook de Franse amb.1ssJder.1.1<l vroeg Lich af of het Nederlandse besluit, en de 
zo kradHige t.1al v.111 het conununiqué van de l 7'" . gerechtvaardigd waren. a 

Op Buitenlan<l'ie Zaken ont\ton<l groeiende verontrusting over de intern.1-
tionale reacties op hel besluit cor uit1.ending van Smaldeel v en mei name die 
op her communiqué van 27 april. De Nederlandse diplomaten hadden, zoals 
wc zagen, al op 28 april de opdracl1t gekregen Je schade zo veel mogelijk te 
beperken. De pos1en kregen instructie om ' niet uit eigen beweging' over te 
gaan tot publicatie van het communiqué. Het was. zo stelde de instructie 
nadrukkelijk, vooral de hedoclini; de eerste ·Lin van her communil)llé over de 
agressieve elementen in het buitenlandse beleid van de Indonesische regering 

lc reL11ivcren.10 

Maar inmiddels was het kwaad al geschied. i'vlc<lio mei kon in Den Haag 

met goede gronden de conclusie worden getrokken dar Nederl.md door de 
uit1emling van ~m.1Idecl v in een enmig poli riek Î\olcmem dreigde le komen. 
Er bestond, 1.0 werd op Buitenlandse Zaken bic eer geconM:uccrd, een wel '1.cc.r 1 
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schrille cegemlelling' tu'>sen ener1ijd<> de w.1penlcverantie" die 1owcl Oost ;1l\ 
West bereid w.1ren aan lndonc..,ic te doen en .mderlijds 'de 1.cer geringe en 
onvoldoende defensie-inspanning ten behoeve v.m Nieuw-Gu1nc..•a, waarvoor 
Nederland van geen 1.1jncr vrienden enige steun onrving'Y Onder druk van 
her diplomatieke isolemcnr werJ door Je regering op 27 mei een gem.trig<l 
perscommuniqué gepubliceerd. D.1.1rin werd onderstreept dar Nederland ge
nerlei agressieve voorncmem h.1d tegen lndone~ië. De Nederl.md\c oorlog.s
bodems c..-n vliegtuigen hadden srrikre opdradn de Indonesi,Lhe w.11cren, 
alsmede her Indonesische grondgebied en ludnruim. re mijden. 

Moeilijkheden met Washington 

Er kwam nier in de la.mee pl.1;m ook kriricJ.. v,m her hclangrijJ..stc l.md J.tt 
Ncderl.111<l volgem Lum in gev.11 v.rn oorlog om N1euw-Gu111c.1 te hulp wu 
komen, 11.1meli1k <.Ic Verenigde ~t.11cn. Op 22 maart h.1d Undersccretary for 
Poliric.11 Alfair" Jmeph J. Si"w tegenover .1111b.1ss.1deur V.m Rm1en nog eem 
onderstreept hoc bcl,111gri1k het w.1~ cc voorkomen d.u lndone,ie in Lommu 
nistisch vaarw.1cer rnu geraken. 0.1t diende hec .1lles overhcer!tendc doel v.111 
de westerse poliriek te ·1ijn.1

' 1 oen ,mderlulve weck l.m:r bekend werd d.1t 
Ncderl.rn<l de K.irel Doorman n.1ar N 1euw Guinc..·.1 i'oll 1.enden, werd \lll.'I 
duidelijk dar de Amerik.men grote moeite h.1<l<len met d1t sr,1.1ltjc m.1dmver
coon. Het hoofd v.tn het bureau Smuh \'V'c!tt Pac..ific van het ~1.11e Dep.1rtment, 
Gordon Mein. uitte hierover tegenover ,11nb.1s!t.1deur V.m R111jcn 1.i1n grote 
hezori;<lheid. De a.1nwe1.igheid v.rn de Karel Doorm.rn in de huurrv.rn lndones1c 
zou Sukarno een goede gelegenheid bieden om 1ijn tanende populariteit op te 
vijzelen. Mein vroeg 1ich d.1n ook af w.1.1rom Ne<lerl.1ml HH de1e h.mdclwi1le. 
die zo sp.mningsverhogend zou kunnen uitwerken, h.1d hcsloten. Deze \'r.1.1g 
sloora.111 hij het oordeel v.m de Amerika.m<>e .1111b.1s~.1<le in Dj.1k.1n.1, die meende 
dat er geen enkele .1.mleiding w.1" voor het Nedcrl.mdse prmoc.11ieve opm:<len, 
en J.u di1 grote gevolgen kon hebben voor dl. hinnenl.uuhc \erhoudmgcn in 
lndonesiè. '' 

Van Roijt:n LOIKludeerde d.u men 1id1 op her ~t.ue Dep.in mcnr erns1ig 
afrroci; welke belangen met de rei" v.m de K.ircl Duurm.rn gnlteml w.1rLn. 
terwijl de rÎ\Îl.o\ Jie werden genomen 1.eer groot w.1ren. V.m Roi1en, die wnder 
rw1jfcl begrip h.1d voor het Amerik.1.mse '>r.111dp11nt, vroeg B11irenl.1ml\c /.aken 
dan ook om argumenten die de Amcrik.1.1me 1orgcn w11den kunnen wt·gnc
men.'~ l Ier minis1eric wi~t evenwel niet veel op IC hoesten. l.un' voelde er niet 
veel voor om uitgebreid op de 11ir1cnding v;1n Sm.1ldecl \' in ic g.1.111. V.111 
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llo11cn werd :.lecht~ gc'lnscrueerd dar hij .1.111 her ~r.ne Dep.mment kon meedelen 
dat .alle~ wu worden gedaan om een conAiu met lndoncsic re vermijden.11 

Aan Amerika.mse 1.ijde bleek vooral grorc irritatie te bestaan over her feit dat 
de Nederlandse regering de Verenigde Staten niet van te \'Oren \'all het militaire 
vcrs1crkingsplan en de reis van Smal<lecl v op de hoogte had gebracht. Dac is 
opv.1llcnd. om<lar, 11ul<> wc eerder 7.1gen, in de mini~rerraa<l w.1s be,loren dat 
miniseer Lum de Amerikaanse rei;ering hic.:rover wu inlichccn. De eigenzinnige 
bewindsman had Jir ministerraa<lsbcsluit klaarhlijkclijk naast zich neergelegd. 
Op 8 april berichne de Amerikaame ambassa<le in Den Haag aan het State 
Depamncnt <lar er geen vooraîgaand contact was geweest over het Nc<lerlandse • 
besluit ro1 uir1.cnding. 'None of us here had an} advance information re Dutch 

1

" 

pl.111-;.' Op de ambass.1de werd geconclu<leertl d.ir 'rhc Ülfü.h ll1.1d been] so ' 
\Vorrit:d nvc:r rhc sc.1tc of Nc\V Guinc.1 <.lcfcn~c:s" th.tr rhc:y "i~hcd to "t\'oid ". 
protr.1cted Jis1..msions .md possibl)' advcr~c re~ults of .1J\';11t1..e 1..omult.1tions'.~ 
Op het "ic.He Dcparnnent werd de conclusie getrokken d.n de Nederlandse 
regering 'a ddibcrate dcci-;ion' h.1J genomen om Je Vcrcnig<lc ~t.uen nict van 
1c voren in te liLhten.1 

Den~ wmplic.ttics leidden niet alleen tol Amerika.m,e eq;ernis m.i.tr ook tot 
een :tecicf Amerikaans beleid nm Je Nederlandse opstelling zo veel mogelijk 
cc 111;1tigen. Zo.11~ .1.111 <lc Amerik.1.11m.· :11nb.1s<;,1de in Dj.1k.m.1 werd bericht, 
meende hcc ~t.He Dep.1rrment Jac ' mouncing Ducch-lndonesian ccm1on~ m·er 
projecrnl K.m:I Doorman crui~c and .111gmcnracion Dmch .mned force~ \'Vest 
New Guinea could lcaJ co devdopmrnts prcjudicial to l l .S imerests and poliriC5 
in area'.1~ Daarom dienden de Nederl.mdcrs krachtig onder druk re worden 
gei.er. In een rclegr.1111 v.111 de Amcrika.1n'c amb.1s,ade ;1.111 \Xf.1-;hingcon van 
t:ind .1pril werd ge!tpmkcn '"111 'combineJ eîfom oî Au.1d1é~. l:mh.1~~}' and 
M,\,\G oHicers' .1'1 

De verwijzing naar 0

MMG
0

, ohvcl 'tvtilirary Assiscance AJ,•bory Group offi-
1..ers' was niet zonder betekenis. Deze 'MAAL ofliu:rs' w.iren Amerikaanse 
verbindingsofficieren Jie 7.it..11 bezighidJen met de Amerikaanse militaire hulp. 
Saillant <lecail v.111 de rei!. v.111 de Karel Doorm.m w.1:. immers dar de op liet 
schip gcsc.1cioneerde A 11mgaJ en 'lc11ht11l'kJ, alsmede de twee Sikor~ky-hcliknp
ters, door Nedcrl.md w.1ren verkregen binnen hcc k.1<ler v.111 Amerikaanse 
milir.1ire MlM1•-hulp. ab on<lerded v.111 een tvtili1.1ry As~i,t.mce Program (M,\l'). 

Die coe~tcllen modaen, 10.tl, ge1.eg<l. niet worden a.mgewend \'oor andere 
docl<;rcllingen d.111 w.1.1rvoor 7Îj waren verkregen 7<mder voorafg.1.mde Ameri
ka.msc toestemming. Ook Je crocpen die regen her einde '""' hec j.1ar naar 
N 1e11w-Guine.1 zouden worJen overgcbrad1r, w.iren bew.1pend met een - zÏJ 
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lier bescheiden - hocveclhei<l binnen het k:u.ler van een M,\I' verworven w.1pen-; 
('riOes. c.1rbi11c-;, machine guns, morrar~') en munitie. 

De Amerikaan~c .11nba~sad1:ur in Djak;ma Jones uictc J.ijn grote bezorgdheid 
over dit aspecr van de uitzending van de Karel Doorman. Hij was bcwrgd 
over 'rhc Dmch inrencion co rer.1in l\IM•-îurni-;hed carrier .1ircraîc .1bo.m.I the 
ship du ring chc \ourl1e.1~t A~i.1 \'i\Ïl '. or d.IC 1111 formeel g(.·:.prokcn \\';l'i 

toegc.~ra.111 of nier, ' the use of M,\l•·fimmhed .uruaft by che D11tch 111 \Vesc 
New Guinea, albeir for .1 limiced pcriod of cime, cnuld seriomly jenpart.lizc 
our friendly rcl.niom with lndone~i.1 and be gcncrall} e111b.m.1~~ing w m in 
our relations wirh ocher thian councrie-;'. Al-; bekend zou worden dar de Karel 
Doorm:in :\IDAl'-marericd zo11 \'crvo~·ren, wu Imlone-;Îê de Verenigde ~racen 
ervan kunnen wonlL'n besd111ld1gd d.1t ûj her Ncdcrl.11Hbe 111ad1tsvcrroon 
omlcmcundcn. Fen dergelijk verwijt mu voor.il worden ui1gcb11ic door de 
communi~ten. l n Dj.1k.1rr.1, 10 r.1pponeerde de Amcnk.1.1me .1mh.1"~.1d1:ur. 
bestond dan ook grote lndone\i\Lhe bd.mg.~cdling voor de vr.1.1g wlll:d1er or 
nor the Unired \r.ne~ h.1d 1..onLurred in chc me of .111y l\IAI' cquipment br che 
Ducch in New Guinea'.'"' 

M.1ar Je inzet van :\IDAJ•-maceried maakte het de Amerikanen ook mogelijk 
druk uir re oefenen. Zij moeMcn volgens de :\llMl'·regcl' immer\ wescemming 
verlenen om dit mmerkcl naar Nieuw-Guinea over te brengen. De t\merik.men 
maakten snel duidd11k grote hezw.ircn 1c hebben tegen de in1.c1 van wwcl de 
op de K.ird Doorman ge~rarioneerde vliegtuigen als her later naar Nieuw-Gui
nea over cc brengen materieel. Op 2 mei ontving de Ncderlaml\e regering een 
Amerika.mse nota waarin opnieuw werd gewezen op het Îcit dat hL'l gebruik 
v;m :<.llMl'-m.ueriecl 'oor andere doelen dan wa.1rvoor her wa\ aangc\Lh.t/1, 
niet \\,IS toege\t,1.m 1.onder A111erik.1.111~e imre111111i11g.' ' 

Deze hep.1lingc11 \\aren naruurli1k in Den Haag bekend. Op dezcllde tweedt· 
mei hoog men 1ich op Huiccnl.md~e Laken mer de A1rn:rik.1.1me he/.\\.lrUl. 
Hee wao; duidelijk d.11 mini"rer Lun' de Amerik.1.111\e .1111h.M.1deur he\\ mr nier 
had ingclichr, hetgeen, 1.11.11~ gezegd, indruiste tegen hl·t k.1hi11ecshL·sh1ir \an 2<; 

m.wr. Luns had het kahi ncrshesluic. wals hlijkr uit een incern B11ice11landse
Zakcnrnc1110, naast zich necrgdq~d om m cc redenen. l 11 de eerste pi.iat~ \\as 
er, wen in de 1.01t1LT v.1n 1958 m er Amerik.1.111~e rramporrfocilireir<:n wa~ 
gesproken, nooic door de Amerikanen gez1..unl over de overhru1ging naar 
Nieuw-Guinea van MIJ.\l'-mareriecL 111 Je tweede plaats was her de Amcnkaanse 
regering .11 langer bekend dat Nederland reed~ geruir111.: tijd \Crs1erking \an de 
defon~iL \,111 Nieuw GuillL".I \ oorbereidde.' \11\\ ie\o werd v.m Nedcrl.111d'c 
kant stced~ '°!gehouden dat hec bij ~maldccl v ging om een dagvertoonreis, 
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zo.1ls de Karel Doorm.tn die zonder Amerik.1.m~e bei'.waren al verscheidene 
mJlcn eerder h.1d gcma.1kr. 
~·l.1.1r 10 gemakkelijk d.1chten Je Amerikanen er niet owr. Op ~ mei ontving 

minister-prc~idcnt De Qua}' (m zijn hoedanigheid v.111 minister van Buiten
landse Zaken ad interim) de Amerikaanse ambassadeur Young. De la:nstc liet 
er geen enkel misverstand o\•cr bestaan dat de Amerikanen i'eer verbuigen 
w.1ren over her feir niet door de Nederland~e regering op de hoogce cc zijn 
gdm1cht van de plannen 111er betrekking tor de ver<lcdii;ing \an Nieuw-GuinL-a. 
De Qua) repliceerde dar Nederland, ontln meer hi1 alle hesprckin~en over de 
shoppi11g list, hij voortduring had ge~cel<l dat de defen~ie van Nieuw-Guinea 
verscerkt diende re worden. 1' 1 Maar Young was nier overtuigd. Hij onderstreepte 
<lar voorafgaand overleg, juist gezien de grocc inct•rnationale belangstelling voor 
her Nederland~e optreden, verst:tmlig mu i'.ijn geweest. De Nederlandse op
stelling drcig<le de bereidheid van her Amerikaanse Congres \'V'esr-Europa 
milirair re blijven ondersteunen, te ondergraven.''·' Yo11ngs beroog maakte 
klaarhlijkclijk indruk op de premier. Een bezorgde De Quay vroeg zich in zijn 
dagboek af w:iarom Luns de 1\meribanse ambassadeur niet \'an te voren had 
ingelichc. Ook in de ministerraad maakte hij melding van Youngs kritiek."1 • 

De kwestie deed de Amerikaans-NeJerlandse betrekkingen geen goed. Op 
dezelfde dag, .l mei, beklaag.de Luns zich tijdens een gesprek met ï.ijn Ameri
kaanse amb1genoor Christian !-lener over de Amerikaanse opstelling tegenover 
Indonesië. Luns herhaalde nog eens dar er duidelijke bewijzen waren van 
lmlonesische plannen om Nieuw-Guinea te bezeilen. Luns stelde bm•cntlien 
d.1r de Verenigde Staren min of meer mede ver.uuwoordel1jk wart•n voor <lc 
i;cnomen besluiten tol versterking van Je defensie \'.lil Nederlands Nieuw
Guinca, omd.u Je Amerik.1.111~e regering geweigerd h.1d Nederland duidelijke 
militaire garanties te geven. Luns zei daarom 'panicularly disrurbed' te 1ijn 
m•er hel ~1.m<lp111u \,lil een 'l1.1te-Dep.trtmenr-func1ionari\ die h.1J verkl.1ar<l 
J.1r het Nederl.rnd\e beleid provocerend w.1~ en d.11 de Nederlander., om 
moeilijkheden vroegen. !\·leer in her algemeen vroeg Luns om 'a firmcr us 
stand on the principle of the Dutch presence in \Vest New Guinea' . Hei 
Verenigd Koninkrijk en Australië stelden zich volgens Luns kraduiger op Jan 
de Verenigde St:uen en 'the Dutch saw no reason why rhe us coul<l not 
s1rengtl1en i1s posirion regarding Durch sm•ereignry'. Dar was een aanvechtbare 
'ugge~tic, hetgeen )·lener zonder 1wijfCI wi\t. De t\merika.mse en Bril\c st.m<l

pumen met betrekking tol Nieuw-Guine.1 werden immer~ onderling overlegd. 
In re.1crie rr.tehrte Henu Lum nie11emin enigvrn" gern~r te ~tellen. Hij zei 
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het Nederlandse beleid niet als ' inflammarory' te beschouwen. En er waren 
bm·endicn geen wij1.igingcn opgetreden in het Amerik.1anse hdcid.M· 

Maar de kwes1ic v.111 het gebruik v.111 \lllAl'-matericd hleef door1.euren. Op 
10 mei vond er opniem\ Li.:11 ge~prck pl.1.irs tll\\en Van Houten en Young over 
<le zaak, w.1.irbij Je sfeer nk:r pretcig wa\. ) 011ng wu 1 ijdem d.11 ge,prek 1clf, 
hebben gedreigd d.11, indien Ncderl.md l\IDAl'-111.ueri.1.11 wu in1et1en in Nieuw. 
Guinea, de Verenigde ~r.Hen .1llc milcr:tire hulp .1.111 Nederl.111d 1omlen ~top

zencn .C' 
Uiccindclijk 1.011den de ,\merikanen 11Lh medio mei neerleggen b11 de 

uitzending \':til de: K.m.:1 Doorman, maar de kwc~tic van het materieel dar later 
in her ja:1r naar Nieuw-Guinea zou worden ovcrgehracl11, lag nog open. Op 
20 mei kwam staal~\ccret.1ris V.111 Houten in een gespn.:k met Young 1erug op 
her gehnuk van dat 'o\'engc' t.IDAl'·ma1enecl. Hu bied voor de Amenkaall\L' 
regering onaanvaardbaar dar :l.IDAl•-matenecl zou \\orden ingezet voor de 
verdediging \ .111 Nederl.111d' Nieuw·Guinc.1. 1Ja.1rom diende Nederl.md de 
betreffende w.1pem d.1adwerkdi1k lelf aan re sd1:1ffcn, zoals da1 ook met de 
eerdergenoemde D1tlmt11 s het geval was geweesc.''8 

De reis v.111 de K.1rel Doorm.111 leidde .11 mer al cot her nodige ongenoegen 
tussen Den H.1ag L'n \'V'ashington. Her Sr.ue Depanment aanv.1:mlde op een 
gegeven moment de onvermijdelijkheid \'an de uir1.ending. maar roch moe\ten 
de scherpe k.111rjcs er nog af. De v:. vcrhmg<len van de Nederlanders dac zij 
hun vreedzame houding zouden herbeve!>tigen, zich zo 1erugl10udend mogelijk 
zouden op~tellen en her vl.1gvertoonk.1rak1er v.111 de rei"\ .111 de Karel Doorm.111 
zouden onder"lrcpcn. Her is niet ol\\\'.t:mdlijnli1k d.11 men er in \'V'.t!>hington 
zdfa v.m uitging dat de SMhmuh en /11!('11gt'l:r lljdens her verhlijf in Nieuw
Guinc.1 .l.ln boord 1011de11 worden gehouden. Op een ontwerpmemo d.11 op 
1. mei 1960 op het State Depanmenr werd opgL-stelJ, staat vermeld dat tic 
Nederlanders t•en dergelijk voorstel zou moeren worden gcd.1.111. Een hericl11 
<lat enkele weken l.m:r vanuit \'V'ashington aan de Amerikaanse amh.1ssade in 
Ojakarta werd verwnden, veronder\tddc i'dfs d.tt de vliegtuigen .1a11 boord 
zouden blijven. ~leer in her .1lgemecn dienden de Ncderl.mder~ i'Îlh in de 
omgeving \,Il\ N1cuw-(111ine.1 nier provoc.tticf op re Mdlen.'~' 

De t\merik.1ame opstelling droeg hij .1.111 het ge\'Oden d.tt dt: Verenigt.Il.' 
Smcn enoe neigden Nederl.111d in de ~tl.'ek re l.ucn. De ~temming in Den 

Haag werd verder bedorven door berid11en .11~ zou de Amerika.111~e pre"idu11 
Eisenhower een hemd, brengen .1.111 lndone"il.'. V.111 Roijen kreeg imrruuie in 
\\fashingwn krachtig 1ege11 het Hmrgenomen bezoek re pmte~ren.11 . Op 1~ 
mei verkla.mle V.111 Roijen d.1.1rom in et.:n gl.'~prek op het ~t.lle Deparrmen1 
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dat de Nederlandse rc:gering een bezoek van Eisenhower aan Indonesië zou 
besc110uwcn als 'a slap in rhe Dutd1 foce'. The Nerherlands would foei 
consrrained to rccxamine irs policy wwards the United Srates and the rcsult 
rnight even be a reorientarion of rhac policy'.-o . . . 

Dat waren geen geringe dreigementen, die de t\menk.men - en mee 111 de 

laatste plaats president Eisenhow_er zelf - geheel in het verkeerd~ kcelgat Kho: 
ren. De president liet in een rddoongesprek mer Herccr weren vcry annoycd 
re zijn over de Nederlandse verklaring. Hij zei dar aan Van Roijen moest 
worden duidelijk gemaakr dar het onhe1amclijk was de prcsidem v.m een ander 
land voor 1c schrijven wat deze wel of niet diende cc doen. Hcrcer was hec 
daarmee eens, maar vcrcelcle Eisenhower dat van Roijen 'vcry embarrassed' was 
geweest en had aangegeven onder 'specific orders' te sta;~n. De N_e<lerl.1~~Jers 
waren klaarblijkelijk 'very rom.hy' met betrekking rot Nieuw-Guinea. Eisen· 
lwwer bleef nicucmin zeer geërgerd en zei dar, indien de Amcrika.ms-Nedcr
landse hcrrekkingen zo 'fragile and wc.ik' waren, er nog ma.1r eens gocd naar 
'rhe wlwlc picture' gekeken dicnde re worden. ' 

De reis van Eisenhower zou overigens nier doorg.1an. Van Roijen werd 
dui<lelifk re vcrsraan gegeven J.u die afgelasting gccn cnkel vcrh.md hield mee 
de Ncdcrlandse drcigementen. Op 2 juni werden de ambassadeur nog eens Je 
oren gewassen: diens Jenurche was 'exLcssivc in ronc' geweest en 'no~ i'.1 
keeping wich the mainrenance of good rela1ions b~rwcc1~ our cwo countn~s. 
'The usc of phrases sud1 as a recvaluation or reoncnr.mon of Dmch policy 
vis-:1-vis the us w;is mmc disrurbing'. ~· 

Moeilijkheden over de roucc 

Tegen Je .1chccrgrond van .1lle Jc1,c diplomatieke complicaties \\as h:t geen 
si nccurc een rci~~ch<.:ma voor Smaldeel v op re stellen. De roucc 1ou immers 

in bclangrijke mace ook her polificke dTecr van de reis bepalen. H_ct_begon al 
mee de vraag of de schepen door her Suezbnaal zouden \'aren of met. Op I 
april vroeg Defensie aan Buicenlandsc Zaken ot er problemcn_ te verwac_hccn 
waren met Egypte, d:ir wen deel uitmaakte van de Veremgde Aralmchc 
Republiek (v,\lt). Daamrntrenc liepen de meningen uiteen. Luns was van 

mening Jat Egypte niet zou weigeren wesremtning cc verlenen. -~\mh:1s~ade1~: 
F. ~1.1r Bu,man ondersdueef \',muit C1ïro het standpunt v.111 :t.!Jn m1111ster. 

Op 8 .1pril meldde secrcr.ui,·gl'ncra.11 S.J. van Tuyll_ van :-icrooskerken d.1.1r~1m 
.1an Ddèn~ic dar er geen problemen werdcn \'oorw:n. 1\ la.1r er hc,rond nier-
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rem in her gc\.\,lf dac dl' Ne<lcrl:mJ,e vcrsterkingcn rot cen \ 'crslcduering, .111 

de rel.1rics rnct l:gyprc 1011den leiden.7'1 

Voor .1lle lckcrhcid wc:rd d.1arom hc:slocen om via K.1ap de Goede Hoop tl' 
varen. Achccraf hlcck dar gl.'en onverstandige beslissing re zijn. Eind april werd 

een hard Eb'TfHisch communiqué uitgegeven over de N 1cuw-Guinc.1h\cstie 
en de uirlending van Smaldeel v. Korr daarna werd bovendien 'uit gewoonlijk 
zeer betrouwbare bron' vernomen dat Sukarno zich zou hcbhen ve1-ll.'kl.'rd van 
Nasscrs steun om hec Suezkanaal voor Nedcrlandse oorlogsschepen gcslorcn 
re houden.~1 

Er werd dus om de Kaap gevaren. Een eerste versie van hec heenrcissd1cma 
\'an begin april kwam erop neer dac het Spaanse Las Palrnas werd aangedaan, 
om vervolgens om de Kaap naar Tamatave re varen, de hooflhrad v.111 hl.'1 nog 

steeds onder Fr.rnsc socvereinirdr sraande lvladagascar, en vervolgens door naar 
Australië. Dil.'noverccnkornsrige vcrloeken om tocsrern ming wcrdc11 vervolgcns 
gedaan. rvlaar het aandoen van ramarave .~mirre al snel op polilicke problemen. 

Madagascar zou hinncn enkele weken, in juni, zell\ran<lig worden. Formeel 
was her nog sreeds Parijs dat roesrenun ing diende te verlenen, maar hec 

venr~kkcndc l~ranse gcz.1g wilde her bezoek nier r~gen Je_ zin v.1~~ de .1ans1aand~ 
rcgetmg van Ivladagascar doordrukken. Men gmg cr 111 Pan1s. volgens een 
analyse van de chef DNw van Buicenlandse Zaken, van uir <lat hc1 binncnkorr 
onafhanJ..dijkc Madag.1scar 'er nier~ voor voelde om terMond een .111der Afro
Aziarisch r.md (in casu 1 ndoncsië) tegen 1ich in re nemen'. Daarom Mddc 

Parijs voor dat het smaldeel de haven \'an Diego "luarez zou aandoen, 'w,1<1r 

~en haoek '"lll een Nederl.md, oorlogssd1ip minder de a.111dad1r zou rrekkcn 
dan in Je huofrl~t.1d' . . ,, De Fr.mse regering wemre, zo beridurc amb.1ss.1dl.'ur 

).W. Beycn enkele dagen brer uir Parijs, elke moeilijkheid of elk inci<lcnr, 
waardoor de aanscaande on.dhankclijkheidsfee\ten zouden kunnen worden 
versroord, re vcrmij<lcn. D.1t klonk allem.1al nier i:clu plczierig. en op JO nu:i 
werd d.111 ook. .1:m P.irijs heridit d.u· werd afge;rien van een hezod, a.111 1'vl.id.1-
gascar. Het smaldeel wu Ji reet \'an Las Pal rnas doorvaren naar A11s1ralië. 71 

Korre rijd laccr werd evenwel besloten her in Portugees-Mozambique gelegen 
Lourcnço Marquc;r en her Brir~e Pon l .oui~ op J\.lauririus .1an te doen. Van 
Porrugcsc k.11H bdwdi.len geen moeilijkheden cc worden vcrwacln. 1 n Li~~abon 
bestond wel hl.'grip voor de problemen waarin Nederland verwikkeld was. Hee 
door de fosci~tische dicr;nor )alazar gercgcerdc l.md hcschikrc in Afrika immers 

nog O\'er Olll\';mgnjke kolnni.1le bezi1tingen. In technisch op1.ich bleek her 
bezoeken van de haven van Lauren~·o i'vlarques echter l.1srig re zijn. Hee 
binnem.1ren diende te gesd1iedc11 bij hoog waccr. Op 25 juni werd nieuemin 
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toestemming verleend <loor het Ministerie van Buicenlan<l!.c Zaken in Lissabon. 
Dar wa'> voor Portugese begrippen erg snel, m werd door de Nederlandse 

.1mbassade gecondudeerJ. wam vaak werd die formele coescemming door de 

Portugezen pas n.1 afloop van een bezoek verleend. Maar gezien de '111ogcli1kc 
politieke implic:1cics' van de reis van Smaldeel v zou her nu erg onverstandig 

7.ijn geweest her daarop te laten aankomen.7H Het op rvlauritius gelegen Port 

Louis, dat onder Bries ge1.ag scon<l, was een zaak van <le Britse Admiraliceir. 
Ondank'> hun hc-Lw.tren tegen de rei.'> van de Karel Doorman, verleenden ook 
de Britten vlor coesrem mi ng. 

Her leek nienemin of de Nederland~eschepen besmet waren. Ook in Australië 

was Smaldeel v niet echt welkom. Op 28 .1pril, een dag na het zo bekritiseerde 
Nederlandse perscommuniqué, verklaarde de Australische regering in het 

parlemenc dat er geen enkel overleg mee Nederland was geweest over de 
Nederlandse scheepsbewegingen. Er was ook 'no arrangement of any kind for 

cnopcracion hetween Australian forces and Netherlands forces nor for :my 

common use ofbases'.79 Op 11 mei drong de Ausrr.1lische ambassadeur in Den 

Haag. E<lwin McCarchy. aan op Nederlandse matiging. Australië erkemlc nog 

s1ceds de Nederlandse soevercini1cic over Nicuw-Cuinca, zo zecce Je ambas

sadeur uiteen. Nederland had dus ook het recht milicaire verscerkingen naar 

Nieuw-Guinea cc 1cndcn. Maar hij gaf Je Nederlandse regering in overweging 
het deremieve karakcer van de milicaire maatregelen nog eens nadrukkelijk cc 

onderscrepen. Bnven<licn zou hcc verstandig zijn indien her Nederlandse 

snuldecl zo vi:cl mogelijk 1ou vermijden in de buurt v.m 1 ndonesi'>chc wateren 
re komen.Ko 

Hee Nederlandse vloothewek, waarvoor Den Haag inmiddels formeel roe

sremming had gevraagd, 7.at de Aumali'>chc regering duidelijk nier lekker. 

Nieucmin impl1eeer<le het Auscralisd1e s1.mclpum over het Nieuw-Guinea

conflicc. dat als neutr:1al kon worden bc~d10uwd. dat her mocili1k 1ou 1ijn een 
dergelijk heznek te weigeren. En dar gebeurde ook nier. Op 23 mei meldde 

t1jddijk zaakgelastigde J.H.0. lnsinger uit Canberra dat de Australische rege
ring akkoord was gegaan mer een bezoek van de Karel Doorman .1an Amtralië. 

Canberra had evenwel twee 'recommen<laries'. die duidelijk ma.1kten d.tr de 
Australische gastvrijheid niet van harte was. In de eerste plaa1s hoopte men 

dar er geen 'opzienbarend optreden• zou plaat.winden. 'waaruit door de tegen
partij politieke munt geslagen kon worden'. Bovendien hoopten de Australiërs 

d:tt her smaldeel een rou1e langs de wi<lkusc van Australië wuden volgen. De 
noordkusr lag immers dicht hij lndonesië.H' 
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Van gemeenschappelijke Nederlands-Australische oefeningen, gebruikelijk 

bij een normale vlagvertoonreis, kon naar Australisch inzicht hovendien geen 

sprake zijn. Van Nederlandse kant was om dergelijke gemeenschappelijke 

oefeningen gevraagd .. Maar Canberra had geen 1in in de mogelijke politieke 
complicaties. Australië zou de Nederl.mdse oorlogsschepen alleen voor1.ien van 

de nood"A1kclijke voorr.1den. 'Oereningen door ons Smaldeel in Je nabijheid 
van Austr.1.lische wateren [zouden] tot ongewenst commentaar aanleiding 

kunnen geven·, zo vatte de Netlerlandse 1.a.1kgclastigde in Canbcrr.1 her s.1men."' 
Sra:msecrecari-; Van Homen sprak achteraf 111n ccleursrclling uit over dCJe 

besli~sing. Zulke oefeningen waren toch routine bi) marinebezoeken."' 
Tijdens her hierboven al gememoreerde hewek v.1n de Amrr.1li!.che ' minister 

for Tcrritorie). ' P.llll Hasluck. probeerde l uns bt.grip te wekken voor het be!.luit 

IOt uinending van de Karel Doorm.m. Hij ondermeepte d.tt <le lndoncsÎ\t.h(: 

aantijging v.111 agre'>sie 'ol~trekc ongefundeerd \\':t..'>. Vcrsrerking \ '.lil de defensie 

op Nederl:uuh Nieuw G11ine.1 w.1s dringend noodz.1kelijk. 'W.mneer er geen 

rust en vertrouwen in de regering heerste, lwJsl een onge~coorde ontwikkeling 
van de be\'olking nier mogelijk. • De Nedcrl.rn<lse regering h.1<l de konm v.111 
het smalded aangekondigd, nier omd.1r 1ij overruigd ""'s dat lndonesié een 
gew.1pende a;11l\'.1l 1ou ondernemen, ' ma.tr nm het mored ic ondersteunen \,111 

de Nederl.mdsc .1mbtenaren en de Papoe:1 's' . D.1r klonk gematigd. ook .11 kw.1m 
her niet m·c.:reen met de mededelingen c..l1c mmi~ter Vi!>.,er eudcr aan Je K.uner 

had gedaan. Ma.1r Hasluck werd niet overruigd. Hij h.1d instructie om elke 

suggestie v.m militaire samenwerking .1f te wijzen.H-1 

1 n Den l l:1.1g werden de Amtr.1lische wensen omcrenr de rome niettemin 

gehonoreerd. Luns was w.1.mchijnl1jk niet regen een route vlak langs de noord 

kust geweest, maar miniseer Visser besliste voor de 1.uidkusc.K1 Op 26 mei werd 
aan Canberra herichr ebt het smaldeel de 1.u1dcli1ke romc wu volgen. Vand:1.1r 
d.tt het verzoek werd ged.1an om een bcrnek te mogen brengen .1.111 de 

marinelu,·en v.111 Frem.111tle. Dat bc1ock zou sober zi1n. 1onder publit.itair 

spektakel. De consul in Perrh kreeg larer inderdaad instructie dar er geen 
'overbodige publiciteit' aan het vlootbezoek mocht worden gegeven. Er rnu<lcn 

zelfs geen grootschalige recepties mogen worden georganiseerd."'' 
Hee reisschema van de heenreis zag er :tls volgt uir: 6-ll juni: Lis Palmas, 

26-21! juni: Lourenço M.irques (Limburg en Groningen). 28 juni-1 juli: Pon 
Louis (Karel Doorman en Mijdrecht), 12-18 juli: hemantle. Vervolgem om 

de zuid- en oo!.tkust van Au~tralié naar Nieuw-Guinea. Ook waren er ideeën 

over de rerugrcis ontsr.1.111. Na het bezoek aJn Nieuw-Guinea zou het smaldeel 

iijn weg vervolgen n.1ar Japan voor een be1.oek aan Yoknhama, lo W:t'> de 
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bedoeling. Daarna 'lOU het ti:rug naar Australië varen en ~e h.1~c1~s v.111 ~ydney 
en Adel.1ide aandoen, om v.md.1ar vi.1 een 11.1dcr .1.111 ic w111.cn Zu1d-Afnk.1anse 
h.1ven terug te keren n.1.1r Nederland. ; . 

Ma.ir hierover bc~tond nog geen 1.ckerhci<l. Bij her plannen v.m de terugreis 
werd duidcli1k dat het Nederlandse eskader in de Luidoosr-Aziatische regio 
bepaald nicc overal welkom wa~. Zo werd door her Ncdcrl.111dse consula.u
gencraal in Sing.1porc bcrichr dat de Bri~\c marincau.rorirciten :1ld.1.1r een zeer 
voor1.ichtige houding .1ann.uncn ren .1am.1cn van de reis V<lll d.e Karel Doorm:m. 
Men was bevreesd voor eventuele repcrcu\sic~ in de verhouding rot de rcgermg 
van Singapore. De Britse marincautorircitcn wilden daar.om wcc~n of de 
Doorman al dan nier Singapore wenste aan cc doen. De regermg van S111gaporc 

l .. k ' ' . 11., D zou een bezoek van de Karel Doorman n.une IJ ongaarne zien. ezc 
op~rclling bcvc:;cig<le de al eerder geuite tcrughoudc_ndhcid aan Bricsc kant o~ 
Nederland logistieke fociliteiren in Singapore te bieden. ~oor alle zekerheid 
wer<l zelf~ een .il voor augustm :1.1ngekondigd bezoek \ ',lil Bmsc vlooteenheden 
.ian Nieuw-Guinea uitgesteld. En een diplom.1rick bezoek van de Commandant 
Zeemacht Nieuw-Guinc.1 a.m de nieuwe Comm.mder in Chicf hr E.1sr Srarion 
zou niet m Singapore plaarsvindcn maar in Hongkong.••• Dat waren niec mis 
te vcrsc.rnc sign.den. De Koninklijke M.1rinc en Buitcnl.rndse Z.1kcn waren het 
erover eens dat her regen deze achtcrgronJ verstandig zou zijn Singapore Ic 

mijden.''° • . . 
Ook de Filippijnse regering stelde 7.ich voorûchcig op. Er waren m1~11ddcls 

problemen gerezen over de tussenlanding van de Ncd.crlandse .Da/..·0111 sop de 
Filippijnen. Deze waren, zoals gezeg<l, op weg naar N1euw~Gu111ca en hadden 
een russcnsrop gemaakt op <lc Filippijnen, hergcen geleid ha<l t<~r scherpe 
In<loncsi~che rcacricc;. De Filippijnse regering bleef ach eer het bcslmc srnan de 
Ne<lcrl.rn<lsc toesccllcn wc re l.iren, m.1.ir toonde niettemin een rerughouJendc 
en 'lelrs kriti~che houding ren .1<1111.icn van de reis van ~maldecl v. 

Op 18 mei bernchr de l~ilippijnsc .1mba~".1dcur her Minic;rcric van Buircn-
1.m<lsc Zaken in Den 1-bag om nadere informatie te vragen over de a.mgekon
cligde maatregelen ter vemcrking v.m de dcfcmic van Nieuw-Guinea. De 
:unhass.tdcur maakte duidelijk dar in M<milla ongerustheid hcsrond over war 
men beschouwde als een verstoring van de vrede in Zuidoost-Azic. De ambas
sadeur ded<lc ook mee <lar de l~ilippijnse regering <loor In<lonesic onder druk 
werd gC""tcr om geen medewerking te verlenen aan een evcntue~I _Nederl.1'.1ds 
vloocbemck. ~· Toen de Ncdcrl:mdse ecrsre .imbass:1de1>ccrerans in Ma mila, 
L.G. Gclpkc, enkele dagen l.1cer een bcwck bracht .1an de fungerend secrctaris
gcncraal van her Filippijnse M inisrcrie van Buitenlandse Zaken, was de sfeer 
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dan ook niet edu prcuig. De sccretari11-gcncraal benadrukte wclim•aar Jac de 
Filippijnc;e regering 1ich nog geen oordeel h.1d gevormd nver de rei~ v.111 de 

Karel Doorm.111, m.1.1r lier doorc;chemcrcn d.1t een dergelijk oordeel niet on
,·erdeelcl pm1ticf 1ou 111n:1 

Reacties in Nederland 

Hoc 7 . .ar her met open hare meningsvorming in Ncdi.:rland zcll? Ook in .mdcre 
landen w.1s men benieuwd hoc in NcJcrl.md zou worden gerc.1gccrd op her 
uiczendingshcsluic. In het buitcnl.md w.1c; cl.in ook hckcnd <l.11 in NcdcrlanJ 
ondcrrussl'll her en der onYrcde heerste over het N 1cuw-Guinc:thdcid. Jn de 

Tweede Kamer werd .11 \nel kririck geuir op her k.1hinershi:sluit. D1rccr n.1d.11 
<le Marine Voorliduingsdicnsr op JO 111;1.irr bckcndgem,1.1kt h.1d d.tt de K.ml 
Doorman mcr een rweer.11 otH.lcr1.ecboorj.1ger~ n.1.1r het Verre Omcen 1ou 
worden gc10ndcn, omstond de nodige conunocic. Afgezien v.m de primipide 
anukolonialc ahviJ!ing door Je l'W en n•N kwam deze kritiek l10ofifo1kclijk 
\'an de t

1
VOA. De P.1rri1 v.111 de Arbeid wees de rei~ v.111 \m,1ldecl v op andere 

gronden .1f d.1n de U'N en Je 1'1'1'. Zij nam in Je1c 1.a.1k eigenlijk al" enige 
politieke pamj een onversneden Atl.1111isch sr.tndpunr 111. 

In de Tweede Kamer c;cd<le her l'VtJA-bmerlid \Y/. \Y/icrtl.1 al op 10 m.1.1rc 
vragen over de uit1cndmg \,111 de K.1rd Doorman. HiJ meende dar her ver
standiger 'lou 7ijn te vertrouwen op de politieke .11.c;chrikking die mede. w.1s 
opgeworpen door de Amcrika;msc en Britse w.1arschuwingcn regen 1 ndone~i 
scl1c .1grcs~ic. D.1r was cffccciever d.m cc streven na.1r vcrsrerking '"m dl.' 
Ncdcrl.m<lsc strijdkraduen op Nicuw-Guinc.1, die 1.ich altijd in een moeilijke 
logistieke positie rnudcn bevinden. Het hc\luir br.1d1t bovendien sch.1de a,111 
de Ne<lerlandc;c N,\Vo-r.tkcn. Ook Wierda 's fractiegcnoor J.A. W. Burger leverde 
scherpe kritilk op het kabincr~besluic. Hij meende d.11 her 'ierwat zonderling' 
was een vlagvcrtoonrcis n.1.ir 'eigen gebied ' cc ondernemen. Dar wa" toch nier 
de bedoeling '.111 vlagvertoon? Bo\'cndicn vroeg hij 'lich af wa.1ro111 lr geen 

\'OOroverleg mcr de Tweede Kamer was gepleegd. l:r w.1~ n.unclijk een .1l.~pr.1.1k 
tussen Kamer en regering d.1t er cer~r overleg 70U pl.1.mvindcn indien dienst 
plichrigcn naar Nieuw-Guinea zouden worden uitgezonden.'" De op de PVDA 

georiênrccrdc dagbladen Hl't 1'11rool en H1·1 \ln;c Volk ~luren 1ich aan hij <lc 
P\'DA-kritiek. De uir1.cnding w.1c; in hun ogen voor.tl onvcramwoord gc1.ic11 Je 
Nederlandse NAVO-takcn.'14 

De .mdcrc grore partijen sccunJt:n evenwel hcc k.1binct11besluit. l.:.cn brede 
meerderheid in de Twt:cdc K.uncr sd1a.1rJe 7ich achrcr de regering. Ook de 
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·\'Il<, /i-ouw en tie \l"//..·sl..'r1lllt ~praken hun .,teun a.tn de uinen<lmg v.tn de K.trcl 
Doorm.m uit. lim1111 meende d.tt de uir7cnding \'•lil Sm.tldcd v el'n logische 
reactie w.ts op lil' a.tnhoudcnde 1 ndonc\i~d1e drcigeml'merL Vlagvcnoon was 
een gecigcnd middel om de policickc spanningen te doen bekoelen." Enkele 
weken Lucr oordeelde het dagbl.1d opnieuw dar de militaire versterkingen die 
naar Nieuw-Guinea waren gezmulen, gered11vaardigd waren. Nederland had 
de plicht er voor re ·1orgen d.u de uitol'fcning van her Lelfl>c~chikkingm:clu 
door de Papoea·~ niet tevoren door 1 ndonesic onmogelijk werd gcmaakr.96 
·fr"11111 noemde de oppositie van Je l'VDA tegen de militaire versruking en de 
uirzcnding van de Karel Doorman zclls steun aan 1 ndnncsic.'>ï 

Op 5 april kwam minister v.rn Binncnl.1nd1'c Zaken Toxopeu~ in de Tweede 
K.11ner op Je l'VOA-kritick terug. Hij 1.ci dar het voor de omwikkeling VJn 
Nieuw-Guinea van her grooNc lx:lang was dar de bevolking wu weren dar 
her niet door Nederland in de steek zou worden gelaten. Nederland had de 
plicht cc doen w.u een 'goede lmisv.1<ler' deed. Daarom waren er maatregelen 
genomen tot vcr~terking van de defensie. Niemand zou 7ich daarover verbazen, 
meende Toxopcu~. Voor wat berrcfr de kritiek d.u de uit7cnJing schJdc 
rocbracht aan de Ncdcrl.mdsc positie in de N,wo, stelde Toxopcu~ dat het 
Atlanri~che bondgcnomKhap had inges1emd met de uitzending. ' De1e 7A1ak 
( w.isl met de NA T.u. volstrekt roml'. 1ci Je minio,ter letterlijk, een uitspra.1k 
die in het huitenl~md al snel menig wenkbrauw deed fromen . Ook her verwijt 

dat de regering met de Kamer h.td moeten overleggen, \VCC\ roxopeu<; \',lil de 
h.md. Die toezegging gold :illecn voor Je l.md- en ludmn.idn, niet voor Je 
m:irinc. De Kamer accepteerde deze uitleg."' 

De uit7cnding v.tn de Karel Doorm.m bleef niccremin in politiek Den Ha.tg 
voor onnaM './orgcn. In 1ijn Memorie van Anrwoord aan de l:.ersce Kamer 
verklaarde minister Luno, op 6 mei dar de Amerikaanse en Britse garancie!> van 
195>! en 1959 nog steeds overeind stonden. 'De ver1.ekeringcn terlake van de 
Verenigde Staten en her VcrcnigJ Koninkrijk ( ... } zijn onverminderd van 
kracht gebleven. Bovendien werd de veiligheidssituatie van Nieuw-Guinea, 
telkens wanneer daartoe aanleiding bestond, onderwerp van internationaal 
overleg.'•>•> Dar was op zijn 1.aclusr gezegd bluf. Ook deze uitspraak zou - zie 
daarover her volgende hoofdstuk - in \\/:ishington en Londen tot verontrusting 
leiden. Luns suggereerde immers dat, als Je reis van de Karel Doorman zou 
leiden toe een militair conflict, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
Nederland rerlijde zouden staan, en deze indruk wilden de beide mogenJheden 
juist vermijden. 
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T11dens de beh.111dding v.m Je al cerder gcmemnrecrde brid. v.m Vi" ... er uirte 
de P.mij \ '.lil de Arbcid op 10 mei opnieuw scherpe kririek op de 11ir1cnding 
van de Karel Doorman. ' Meent Nederland op 17de-ccuwsc wive •• 1.1n de .1nJere 
zijde v.111 Je a.mlbol, hec redu in eigen h.and cc kunnen nemen?', vroeg Burger 
zich af. Eerst ging het alleen m.1.1r om vl.igvcrwon, maar nu nam de Karel 
Ooorm.111 'en p.1'i'i.1nt' ook nog enkele\ liegtuigcn mee. l loe 1..1r d.1t eigenlijk? 
Burger vroeg lich .1f w.1.1rom Je Nederl.mJsc regering 1ich toch \tecd' w .117.ettc 
ccgcn haar bclangn1ksre bondgenoten. W.ts er wel merlcg mer dl-ze hondgc
noren ge\\cest? Op111cuw \telde dc Pam1 v.tn de Arbeid 7i<.h, meer d.111 de 
regering en de regeringsp.arrijen, op een Atl.111risch en pro-Amerik.1.111~ st,111d
punt. 'Hoezeer heeft dan de Regering', :1.0 vroeg Burger lich .1f, 'lijnrecht tegen 
her J\merik.1.m'\e belciJ in. Je po~irie v.111 de wmmuni"ren in 1 ndoncsië 

vcrsrcrkr?'. Burger diende ct.:n mocic in \\,t,trin Je regering werd gcvr.t.tgd h.1.1r 
plannen mer betrekking tor Nieuw-Guinea re hcroven\egen, n1.1.1r deze werd 
\'erworpen.' 

Vissers .llltwoor<.I a.m Burger over de rol '.lil de N1\VO-l11Jndgenoten leidde 
cot een mcrkw.1.1r<lig incidenr. Vi~ser zei, sprekend over ' buircnl.andse' Meun, 
dar 'wij op die hulp 1."1 rekenen t'll rl1wmp Á'lllJllm rdrnen' .••' De l.1atsce vier 
woorden werden later op la!>t v.an Visser uir het stenogram verwijderd. D.1t 
gebeurde ll.l.tr 7.iJn 1.cggcn omwille v.111 \rili~nsche overwegingen'. Her i~ veel 
waarschijnlijker ll.n Vi'i'icr 11ch achceraf rc.1liseerde d.it de7c uir'ipr.1.1k wel erg 

ver ging en Je hondgenoren hovend1en geheel in her verkeerde keclg.11 l,011 
schieten.'' · Maar hec kwa.1d w.1~ al ge~1..hied. Op Je Amcrik.1.1mc amha'is.ulc 
was Vi~~ers ui1,pra.1k ~nel bekend. Bovendien schreef KVP-leider Rom me n.1ar 
aanleiding van het K.unerdeb.u de volgende dag 111 rl1· Volks!..Tant J.11 Ne<lerl.111J 
'ingev.11 van een 1 ndonesisd1c .1:11wal op 111ternation:1lc hulp IOU kunnen 
rekenen'. • 1 

Het w.1s voor.al de l'VDA die kritiek bleef uitoefenen. Zo noemde Burger h<.c 
besluit tor uicLcnding korre ri1d later 'gcnant van onnozelhcid'."'1 De zaak 7.ac 
ook Luns niet echt lekker. Op 28 mei maakte het ,\NP bekend dar Je Karel 
Doorm.lll llawka H11111as naar Nieuw-Guinea wu vervoeren. Het schip zou 
volgens her per!>bureau bovendien \'ertrckken met 11111xim11/e bew.1pening. d.1r 
wilde zeggen 32 vliegtuigen, met inbegrip van Sct1h11wks en 'i-2-f· li'lll'Á'Cl's Jie 
Nederland recentelijk in het kader van Amcrika.111\e MtM1•-hulp h.1d onrv.tngen. 
De-Le, overigens nier geheel juiste, berichcgcving schoor Luns in het \'erkecrdc 
keelgat. Op een memo noteerde Lum: '1 let i~ .tlles ui1er~t ongelukkig. \\/at 
A.N.l'. bezield heeft om Je uitrusting en speciaal de cargo van ll1111ters nog eens 
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extr.1 te onderstrepen i' onbegrijpelijk. tenzij men (hetgeen ik a.mv.mkelijk 
niet doe) kwade wil zou .1.mnemen.'•ut 

Slot 

Her hc<;luit tot uiw:nding van Sm.1IJccl v h.1d Nederland inmiddels .1.1rdig in 
de problemen gebracht. De hele g.mg v.111 1.1ken w.1s ook weinig gelukkig 
geweest. Het leek Den l-la.1g .1.m pul1tiekc regie en coord111.uie te oncbreken. 
Buitenlandse Z.1kcn had lijn greep op de m.uerie kbarhl1jkclijk verloren. Het 
waren nu her Ministerie v.111 Dcfemie en Je f\.farinest.1f die vcr1öd1illende malen 
het initi.nicf namen. Buirenl.mdse Zaken tr.1clme vervolgcm hij re sturen en 
de sd1.1de re beperken. Deze omstandigheden droegen niet hij aan een hcl<lcre 
en overruigende pmicicbcp.1ling. De Ncderl.111dse regcnng leek in de afgelopen 
weken ook te <;chuiven: onder druk van de inrern.irionalc kritiek n.1m het 
k.1bine1 een steeds terughoudender st.1ndpunt in. 

Het be<;luit tor uir1ending van Smaldeel v ging bm•cndien uit v.111 regensmj
d1ge o\'erwegingen. De belangrijkste u.:gcmpra.1k was dar de uitLending encr
z1jd, geb.1seerd w.1-; op rw1jf cl over de bereidheid \',111 de bon<lgenoten om 
NcJerl.md corH..recr tcr1.ijJe te -;c,1;111. l~r nH>e\t naar Haag-; inzicht ict<; gebeuren, 
w h.u.J Lunl> ook tegenover Herrer verkh1ard, omdat de bondgenoten Nederland 
in Je steek liclcn. Andenijd.s hieven de Nedcrl.111dse defemiepl.mncn uitgaan 

t .m de Amt:rikaansc en Britse g.1rancies om Nederland te srcunen. Het werJ 
C\enwcl snel duidelijk dat de Amerik.1;1mc en Brit5e regeringen niet betrokken 
wilden worden bij de Nederlandse t'er~terkingsplannen en de reis va11 Je Karel 
Doorman. Men was vceker bevreesd voor de politieke consequentie' v.m de 
uÎïLemling, meer in her bijzonder voor de kwcti.bare pol1ticke verhoudingen 
in lndonc-;ie. Her ging er in \\J'ashington en Londen vooral om de politieke 
complic.1tics die uit <le reis zouden kunnen \'oorcvloeien 1.0 veel mogelijk te 
beperken. 

lnderda.1d deed de uir1c1Hling \',111 de Nedcrl.mdse oorlogo;sd11.:pen de Nc
derl.mds-1 ndonesische cegen5tcllini;cn verscherpen. De mogelijke gevolgen 
voor de regionale verhoudingen werden door ltommige Amerikanen .11-; bui
tengewoon ermtig beschouwd. De a.mwezigheid v.111 ::,m.1lded v zou 'lor the 
rime b1:ing 1_hange cl1e cntirc hal.mee of military power in che 1 ndonesian are.1' . 
1 mmcrs, de 1 ndoncsii.Lhe marine en lucl1tm.1d1t konden tcgcnm er de K.ucl 
Doorm.111 en lijn str.1.1ljagers, :1lth.111s in J1: Üoo;t-lndonesische regio, geen 
vergclijkb.1re madlC pl.1.1t,en, 10 meende de Amerik.iamc ambassade in Oja
k.1rt;1.'"" D1t oordeel was mede ingegewn door een scherpe .1F.vij1ing v.in Je 
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Nederlamlse besluiten. maar het illustreerde de onrusr die er over de t ourge
nomen uitzending \',lil de K.1rcl Doorman op vele plaatsen was omst;ian. 

De aangekondigde rei~ maakte de zaken er. ond.mks de in1cr '.111 een 
formidabel machtsmiddel, \oor Nederland du"' eerder slechter Jan beter op. 
De soliditeit van de bondge11oorsch.1ppclijkc politieke garanties (de 'dcterrenr') 
werd er zwakker door. De bondgenoten di~1.111cieerden 1ich immer~ \ '.lil het 
Nederlandse machtsvertoon. Het was niet uitgesloten, zo meende ambassadeur 
Van Roijen in \\J' .1~hingcon, dar de lndone~ià~ de Nedcrland~e milicaire kracht 
tot dan me hadden oversd1ar, mede omdat ze 'meer waarde hechtten aan de 
door ons \'crkrcgen roe1.eggi ngen v.111 steun van geallieenlcn dan op basis van 
Je feiten verantwoord lijkt' .'°· De uitzending van de K.ircl Ooorman tastte de 
veiligheid v.111 Nederland~ Nieuw-Guinea Jus aan. De garancic<; van de bond

gcnocen werden er minder \ol1dc door en de lndonc.\i~clic regering wu J.11 
ook zelf binnen enkele n1.1.111den kunnen v.l\t'icdlen. 
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De heenreis 

In de rwce weken voor her verrrek v,m Smaldeel v namen de sp.mningcn 
rondom de voorgenomen reis naar Nieuw-Guinea verder roe. Dar was onder 
meer her gevolg \'an Je h.1rdc opscdling \'an de lndonc~i~chc regering en v.111 
de politieke agitarie die in lndom:sii.: op gang werd gebracht. Het waren vooral 
de communi~tcn en de \'akbonden die her hesluir tot uitzending van Je l\.arcl 
Doorman aangrepen om de druk op de regering-Sukarno op te voeren. Te 
midden van deze woelingen vonden verschillende gebeurtenissen plaats die 
typisch bij een dergelijke cri~i,\siruatie horen: er kwamen allerlei onverwachte 
berichten binnen in Oen Haag; er deden verontrustende geruchten de ronde; 
er werden \'eronrwaardigde besclrnldigmgen geuit en cttegori~chc ontkennin 
gen gedaan. 

Op 17 mei kondigde Djakana a.m militaire oefemngcn te houden in de 
oostelijke wateren van Indonesië. Al eerder, op 12 mei, w.ts in Den Haag van 
de kam van de 'Amerika.mse inrclligence' vernomen darde Indonesische m.1rine 
en luchcmachr hun onderdelen in dL regio opdr.1chr hadden gegeven om de 
Karel Ooorm.rn en de torpedobootjagers met geweld tegen re houden als de 
Nederlandse oorlogsbodems de Indonesische wateren zouden binnenvaren.' 
Er zouden al concrete plannen zijn gemaakt om een aanval te ondernemen op 
her Smaldeel, 'voor het geval deze schepen zich in Indonesische wateren 
moduen begeven waarbij door de 1 ndonesiërs [werd] gedacht aan de Java1xc', 
zo luidde een geheim codcbridu van Buitenlandse Zaken. De Indonesische 
militaire inlichtingendienst had daarom informatie verzameld over Je route 
en de bewapening van het smaldeel. Bovendien was een inschatting gemaakt 
van mogelijke inrernatiunalc reacties op een milirairc confrontalie, met name 
van de bnr van bevriende westerse mogendheden.: Deze verwikkelingen 
bereikccn ook de Nederlandse pers. Op 16 mei bericlme rle \lolkskmllf dat een 
officier van de Indonesische marine zou hebben verklaard 'd,tt geweld met 
geweld zou worden bc.mtwoord'. 1 
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De spanningen in de Oost-Indonesische regio kn.:gen een excra dimen'iic 
door Je aanwezigheid van 1 ndiase marineschepen. Op !4 mci vcrcrok een 
Indiaas smaldeel voor mfcningcn in de 1 n<lischc Oceaan. D;tarbij wudcn 
gemeenschappelijke manoeuvres plaatsvinden met 'l.owcl <Ic marine van t-.fa
bkka als die van 1 ndoncsië. De oefeningen mct de lndom:sische marine zouden 
bcgin juli pba1shchhen in de Java1ee. Van 1 ncli.tse ·tijde wao; medegedeeld dar 
deze ocfcnrcis geen enkel verb.md hield met de cri~io;o;ituatie rond Nieuw
Gumc.1. Her wao; niettemin .1lgemecn hekend Jat dc lndia'ie rcgcring 1.ecr 
kritisch swnd tegenover de Nederlandse polirick cn tegenover de uirt.ending 
v:m de Karel Doorman in her bijzonder. In Dcn Haag ging mcn er op grond 
van 'gewoonlijk zeer betrouwbare bron', dat wil ·leggen de: inlichtingcndienstcn, 
van uit dat de uirlending van de: Indiase oorlogsbodems een reactie was op Je 

rcio; \ •lil de Karel Doorman.1 

Ook in Oen Haag nam Je onrmr in Je laamc dagen voor her verrrck roe. 
Op 17 mei bereikte dc1e beroering in Den 1-l:iag een nieuw lmogtepunr, toen 
berichten binnenkwamen over een mogelijke Indonesische aan\'al op Nieuw
Guine.1. De1e berichten w.uen, zo.1lo; De Quay in 'lijn J.1gboek vermeldde, 
opnieuw afkomstig van 'zeer betrouwbare bron'. dus mogelijkerwij~ van de 

boven vermelde Virgil.1 

Nog de1clfde dag riep Lun~ de ambassa{leurs van de Verenigde Staten , her 
Verenigde Koninkrijk. Fr.1nkrijk en Australië hij zich. Luns deelde <le ambas
sadeurs mee dar hij goede gronden h.1d om ;1an te nemen dar Indonesië van 
plan was een aanv:il op Nieuw-Guinea te ondernemen, en wellicht 1elf~ al de 
komende weck. Indonesië 1.0u niet .11leen landstrijdkr.1chten, maar ook jacht
bommenwerper~. landingsva:1rcuigcn en oorlogsschepen in de omgeving heb
ben samengctrokken. Hij vroeg de vier vertegenwoordigde landen ' in no 
um.errain terms' aan 1 ndonesië mee te delen wat zij 'l.ouden doen in geval van 
een 1 ndonesische aanval. Luns wees op de militaire 1.wakte van de Nederlandse 
positie op Nieuw-Guinea. Hij vertelde <lac <le Nederlandse regering in crisis
beraad bijeen was geweest in aanwezigheid van de: Chcfa van Staven. Besloten 
was de: reis v:m de Karel Doorman, alsmede de voorgenomen militaire \erster
kingen, door re zenen. Er zouden bovendien w spocdig mogelijk 600 mariniers 
per vliegtuig naar Nieuw-Guinea worden overgcbraclu. Luns was in Je ogen 
van de Amerikaanse ambassadeur Young 'as deeply upser as 1 have ever seen 

him'. 
De Britse en Amerikaanse ambassadeurs waren evenwel in her geheel niet 

onder de indruk van 1 uns' betoog. Zij meenden d.1c de hewimbman met deze 
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paniekerige uirspraken rraclme begrip te: wekken voor de beslissingen die di: 
Nederlandse n:gering had genomen.6 

Ook a.111 Indonesische: kant n.1m de ncrvmiteit verder toe. In Dj.1~.ma werd 
op 26 mei bekendgemaakt d.u een ongcldenrificeen.J vlicgmig w.1s w.1.1rgenomen 
bo\'en lndonc,isch grondgebied. De lndoncsier\ suggereerden dat het een 
Nedcrlands vliegtuig was gewccsr, afkomstig uit Nieuw-Guinea. Een dag later 
verschenen er beriduen in de lndonesi'i1..he pcrs .1ls 1.ouden 1.clro; meerdere 
vliegtuigen zijn gc~ignalcerd bm·en Omt-lndoneo;ie, komend uit de rich1ing 
van Nc<lerlands Nieuw-Guine.1. De rq~cring in Den Haag ontkende deze 
beschuldigingen categorisch. 1:.r had geen enkel Nederlands vliegtuig boven 
Indonesisch grondgebied gevlogen. Nedcrland~c schepen en vliegtuigen hadden 
uitdrukkcli1k opdracht de 1 ndonesischc wateren en her lndonesi~1..he luchtruim 
te mijden.' Nicrremin werden delen van de Indonesische krirgsmacht in cen 
verhoogde staat van paraatheid gebracht. Op 4 juni 1ou de 1 ndonesi.schc 
luchtmacht een algeheel vliebrverhod .1fkondigen voor her oostelijk deel van 
l ndonesië. 

In deze enervercnde om~t.111dighedcn werd in Den Haag opnieuw tevcrgects 
getracht Amcribame Jiplomarieke o;ceun te verwerven. De Amerikanen wilden 
evenwel niet betrokken worden bij de: door de rei~ van de Karel Doorman 
opgeroepen spanningen. In een gcsprek op het State Dcpartmenr werd het 
eerste secretaris H uydecuper en 'cweedc man' E.L.C. Schiff op 19 mei nog eens 
duidelijk gemaakt dat men in \'Vashingcon niet geloofde in l mlonesi~1..he 
plannen voor ccn aa1w.1l op Nieuw-Guinea. Amerikaamc i111dligrna sturlics 
hadden uitgewezen dar er in Je komende zes maanden geen 1 ndonesische 
agressie tc verwachren viel, re111ij een conflict zou voorckomen uit de reis v.m 
de Karel Doorman. Er\\ aren zei fa a.111wij1.ingen dar de top van lier 1 ndonesische 
leger, en met name Nasurion, via Amerikaanse bcmiddcling wildcn onderhan
delen over her verminderen van de politieke spanning rond Nieuw-Guinea.~ 

Een dag voor vertrek deed Luns een poging de spanning rondom de reis re 
matigen, zoals de Amerikanen hem hadden ver1.0cht. Hij deed dar door middel 
van een interview met een journalist van Je: New Vin·k Tiwt•s. Luns trachtte de 
betekenis van Je planncn tor militaire verstcrking van Nederlands Nieuw
Guinea te: relativeren. Dat waren beperkte en lourcr defensieve maarn:gclen 
waarvan door de lndoncsische propaganda, en mcr name door Subandrio. een 

valse voorstelling werd gegeven. Op hec State Depamnent werd naar aanleiding 
van Luns' uitlatingen opgelucht adem gehaald: ze waren 'hclpful','1 maar men 
realiseerde :t.ich dar de stemming in Den Haag scrijdbaar hleef. Zoals amhas
sa<lcur Young op JI mei aan Washington rapporteerde, was premier De Quay 



l IOOFDSTUK V 

nog steeds overtuigd van Je agressieve bedoelingen van 1 n<lonesiè. SuggcMics 
Jat er wclliclu direct mu kunnen worden onderhandeld met de lmlonesische 
lq;errop, en mer name mcr Nasurion, om de spanning te verminderen, ha<l 
De Quay categorisch van Je hanJ gewezen.'0 

Vertrek 

In de wssc111ijd naderde de dag van vertrek. De Karel Doorman werd in Je 
ha,•en van Rotterdam voorLÏcn van een omvangrijke hoeveelheid proviand. Zo 
werden 20.000 blikken aarJappelen ingeladen, 23.400 blikken groenre, 33.500 
kilo meel. 20.000 kilo rijsr (voor de fameuze wekelijkse 'blauwe hap', Je 
nasigoreng), alsmeJe 15.000 kilo JiepvriesrunJvlces, 8.500 kilo Jicpvriesvar

kensvb:s, 12.000 kilo suiker. En voor de sclm:pswinkd waren onder meer 
15.700 marsen ingekocht en 17.000 Drosre-repen. 70.000 flessen en 336.000 
blikjes hier, 130.649 pakjes sigarecten en 21..100 pakjes Van Nelle nvare shag." 
Naast alle proviand werden in Rocterdam ook de naar Nieuw-Guinea over te 
brengen 12 H11111as van de Luchtmacht in gedemonteerde vorm inge~cheepc, 
alsmede twee A/ouette-helikopters. Bovendien werd een mysrcrieuze lading aan 
boord gebracht, namelijk een zevental betonblokken waarin liclu radioactief 
aîv:il zat ve1werkr. afkonmig van enkele Nederlandse ziekenhuizen.11 De Karel 
Doorman moest deze overboord zenen in Je Atlantische Oceaan.11 Tc.:n slotce 
hadden zich 1500 bemanningsleden aan boord verLamcld. Dat betekende dat 
de Karel Doorman vertrok mee een 'oorlogsbemanningslijst', op oorlogssterkte 

zou men ook kunnen zeggen. 
De dag voor het geplande vertrek deeJ 1.ich een onverwachre wending voor. 

I-lec was steeds de bedoeling geweest J.1t Je Karel Ooorman op 31 mei uit 
RotterJam zou verrrekken, maar dar werd op her ba1st een dag vervroegd. 
Aldus vcrcrok het vliegkampschip de 3o••c. Toen ambassadeur Young op 31 mei 
met De Quay sprak, kwam ook her vervroegde vertrek aan de orde. De premier 
reageerde mee een 'chuckle'. Young nam aan dar hec de hcdoding was om 
mogelijke ltu.lonesische 'provocativc accion' cc dwarsbomen en dat 'Doorman's 
schedulcwas movcd up one day on purpose to throw off any possihlc 1 ndoncsian 

timing'.1
·1 

Het vervroegde vcrcrek was nier de enige inJic:nicvoorde gespannen toc.<;tanJ 
rond de reis van Smaldeel v. Her werd de smaldedcommamlanr, commandeur 
A.P. Ferwerda, nadrukkelijk duiJclijk gemaakt dat hij de leiding had over een 
dclicarc oper.1tie. Hij kreeg opdracht 1.ich zeer terughoudend op te sccllen 
tegenover de pers. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een artikel in de 
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\lolkskrtt111 waarin Ferwcrda, die overigens recentelijk was benoemd llll com
mandanr van Smaldeel v. zijn mond vomhijgepraat had. ' Volgens de smal
deel-commandant mogen Je vliegwigcn, hoewel 1.e onder Amerikaanse con
trole sta:m door financiering uit Washingron, wel degelijk gebruikt worden 
tegen Je l ndonesiërs als die een daad van agressie zouden ondernemen', zo 
schrecî rlr \lolkskrttm op basis van l~erwerda's uitspraken. Her smaldc.:cl, dat in 
Nieuw-Guirn:a omh:r bevel zou sraan van de Commandant Zeemacht" Nieuw
Guinca, 1.0u elk pro\'ucatieî optreden vcrmijden, aldus Ferwer<la. Maar het 
7.ou ook na terugkeer in Nederland, indien lndonc~ië Nieuw-Guinea wu 

aanvallen, kunnen worden ingezet. Ferwerda meldde ook nog d.u de v.m V.m 
Ommeren gehuurde tanker {Ic Mij<lredlC, die het smaldeel "J.ou rnmplcteren, 
onder 1ijn bevel wu ~caan . b zou cl:n verbindingsoffiLicr op de M1j<lredu 

worden gcscationcerd, .1ldm l·el"\vcrd.1.11 

Daarmee was l~erwerda behoorlijk opcnh.trtig gewee~t. en dat w.1~ niet de 
bedoeling. Voor.tl zijn opmerkingen over het l\lllt\I' m.11eriecl waren niet echt 
verstandig gewec~t. Ferwerda's verkl.1ringen waren opnieuw een hewi1.; v.m de 
gebrekkige polirieke regie die de reis van ~malJccl v karakrcri~eerde. De 
smaldeclcomm:m<lanr h.1d de informatie die hij met de pers deelde immers 
van 1.ijn superieuren ontvangen. Men had hem kl.1.1rhlijkelijk nier op het lmrr 
geJrukc dac Je scatus van de boordvliegtuigen politiek gevoelig wa~. 

Hee is opvallend dat Ferwerda 's uic~praken over Je boordvliegtuigen lijnreclu 
ingingen regen de opv:mingen die hierover, zoals wc zagen. op hec State 
Dep.1rtmcnt bestonden. Het \'nlkskmnt .mikel wrgde in \Xf.1shington dan ook 
voor de nodige wmmocie, zo meldde ambassadeur V.m Roijen enkele dagen 
later. Ferwcrda kreeg ver\'olgcn~ opdradu geen mededelingen meer re doen 
over het doel \'an de rei~. en zeker nier over het ~IDAl'-m,uerieel aan hoord. De 
smaldeelcommand:mt diende ook geen uitl:uingen te doen over de politieke 
verwikkelingen in Indonesië en over alle :m<lere politiek gevoelige onderwer
pen. 1'· 1 n de loop van Je reis zouden zowel Ferwerda als andere het rokkenen 
nog vele malen cc horen krijgen zich van alle politiek gevoelig commentaar te 

onthouden. 
De Karel Doorman vertrok aldus op 30 mei 1960 uit Rotcerdam. Buitengaats 

landden de van het vliegveld Valkcnhurgafkomstigc hoordvliegtuigcn, namelijk 
tien Sen Hawks, acht /lllengers, en de twee Sikorsky-55 helikopters. Het aantal 
Sea H11wks en Allmgers was kleiner Jan normaal. Dat kwam omdat de bene
dcndekse hangars van her schip deels gevuld waren mcr Je vliegmigcn van Je 
luchtmacht die naar Nieuw-Guinea moesten worden overgebrachr. Minister 
van Oeîcnsie Visser werd kort na vercrck aan boord gebrachc om Smaldeel v 
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een goede v.1an te wensen en her doel van de reis nader toe te lichten. 'Dit 
~malclecl 1.al ieden:en er.1an moeren herinneren, d.n Nederland een marine 
bei'.ir, die in staar i~. 1ich overal rer wereld re venonen en voor 0111.e bcl.mgen 
te w.1ken', zei de bewindsman onder meer. De reis die her smaldeel ging maken, 
was dJn ook 'v.111 wel 7.eer bij1.ondere hetekeni,' .• Daarmee werd ook voor de 
bemanning duidelijk dat her om een politiek belangrijke 1.aak ging. 

De twee j.1gers van her smaldeel, de Limhurg en de Groningen, .\loten 1.ich 
op respectievelijk 1 en 2 juni in her Kanaal bij de Doorm.111 a.111. Toen het 
~maldecl aldw. w.1s gn.ompleteerd, werJ op 2 juni .1.111gevangen mee het houden 
van oefeningen, w.1ls die de gehele reis verder in belangrijke m.ne zouden 
bepalen. Rovemlîen zecce de Karel Doorm.111 op die dag een deel van zijn lading 
overboord. Zo.1 ls her in het }fwrhock Ko11i11klijkr M ttri11c 1960 in al Ic open 1 ij kheid 

werd vermeld, ' rumen {op l juni ] ook de \'licgocfcningen \'.Hl Hr. Ms. Karel 
Doorm.m een aanvang, n.1dar op de dagw.1chc, ingevolge opdracltr v.111 de 
bevcll11.:hhcr der 1ee~trijdlcr.1Chren, zeven heronhlokken met r.1dio,1ctief marc
ri:tal in diep water buiten boord waren gezet' . •~ 

Gedurende de hdc reis zou met de Sea Ht1111k en A1•mgas worden geoefend. 
Het w;1s altijd een ~pecr,1culair gel.Ïdtt de toestellen her luchtruim te lien kiezen. 
De !:Jt'tt Httwks werden met gierende straalmotoren door middel van de nieuwe 
k.ttapult de lucht in geslingerd, terwijl de A11mger.s met veel gera.1s ook op eigen 
kracht v.111 her dek konden op~rijgcn. Er werden verkenningen en intercepties 
geocfèn<l en er werd, al~ d.1r kon, ge~choren op een ~patschijf. een metalen 
constructie die door een v;m de ~chepen mee een honderden metcri. l.mge k.1bcl 
werd voortgetrokken en waarop door Je vliegtuigen kon worden gevuurd. 
Tijdens de rei ~ n.1.1r Nieuw-Guinea werd bovendien voor het ecrM in <le 
geschiedenis van de Doorman ook met regelmaat geoefend zonder dar er een 
uitwijkvliegveld in de buurr was, hetgeen hoge ei~en stelde aan de radio- en 
vcrbinding.~procedures. Ook her landen van de toestellen was altijd een ener
verende gebeurtenis. Zes remkabels, een decimeter boven het dek gespannen, 
dienden de vlicgmigen op te vangen. Als de onder de staart gemonteerde ha:tk 
een van de kabels te pakken had, dan trok de piloot her gas dicht. Miste hij 
alle kabels, dan werd een rode lichtkogel afgevuurd, hetgeen berekende dar het 
cocscel moest doorstarten. Her was dus elke keer weer een oplucluing als de 
locMellen werden opgevangen door de remkabels en veilig op het dek tot 
stilstand kw:trnen. Alle stam en landingen werden gefilm<l, om ze, indien 
nodig, 's avonds mer de hctrefTende piloten re bestuderen.''' 

De eerste bestemming van Sm:tlded v was het Spaanse Las Palmas, gelegen 
op Mallorca, een van de Canarische eilanden. Las Palmas w.1s een rustieke 
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plcisrerpl.1acs; her moderne massaroerisme was er nog nier op gang gekomen. 
Hee stadje werd veeleer beheerst door hec verleden. De Canarische eilanden 
hadden een belangrijke rol gespeeld hij de Spaanse koloniale expansie. Her was 
een cruciale schakel geweest in de slavenhandel. Het Franco-hewind hield de 
Cwarische eilanden in 1960 nog in een ijzeren greep. Op 6 juni werd afgemeerd 
aan de Diquc Cb1ér1rlisimo Fr1tnrn. Smaldeel v verbleef slechts twee J.1gen in 
L1s Palmas, van 6 rot 8 juni. Het verhlijf was een eerste voorbode van w;n 
komen 1.0u. De Nederlandse consul had van re voren instructie gekregen alles 
zo rusrig mogelijk te laren verlopen. Her w.1s nier de bedoeling bel.111gsrelling 
van de medi.1 voor her NeJcrl.mdse smaldeel re stimuleren. Er mochten dus 
geen persconferenties worden helegd. '" Her verblijf verliep w,tt d.1t berrcfr 
geheel volgem plan. b werden enkele officidc bezoeken afgelegd en op de 
Karel Doorman vond een receptie plaat~. w.1.ubij command:11u Fcnvcr<l.1 zo'n 
150 hooggcpl.1.uste gasten ontving. Voor een deel v.m de bemanning waren 
enkele activiteiten georganiseerd, zoals een bustocht over het eiland en sport
wedstrijden. " 

Op wocnsd.1g 8 juni vertrok het smaldeel om op cc stomen na.1r Ka.1p de 
Goede Hoop. Het zou vier weken duren voordat de bemanningen weer voi:t 
aan wal konden zetten. Tijdem zulke delen van de reis kon de verveling toeslaan. 
Het vertier op de Karel Doorman was beperkt. Er werden regelmatig films 
vertoond in een van de liftscl1.1chccn en er werden ook bingo.1vonden georga
niseerd. Op het dek vonden regelmatig hockeywedstrijden plaats, w.1arbij een 
stoffen bal dienstdeed .1ls puck. Een van de oud-opv.1rcnden herinnert zich dar 
er ter bestrijding v.m de verveling soms flinke hoeveelheden bier werden 
ingenomen, hetgeen ook al bleek uit de grote hoeveelheid blikjes en flessen 
die in Rotterdam w.1ren ingcl.1<len. ·r 

Maar er waren natuurlijk ook vele memorabele momenten, zoals her passeren 
van de evenaar. D:tt gebeurde op 13 juni, wat op gebruikelijk wijze werd ge\•ier<l. 
Daarbij dienden de officieren en manschappen die deze mijlpaal nog nooit 
hadden bereikt, door Neptunus en zijn dienaren re worden gedoopr. Alle 
nieuwelingen werden daartoe onder luid gejuich mcr enig geweld onderge
dompeld in een 'mengeling van allerlei vloeistoffen, meel, vet en koffie'.!\ Orn 
17 .00 uur precies 'voer een siddering door de schepen, coen 1.ij de evenaarsbar
rière doorbraken'.:~ 's Avonds werd her Ncpcunusfccst besloten mer muziek 
en een extra oorlam.11 Het p:tsscrcn van de evenaar was overigens ook een reden 

tor fcescvreugde omdat de soldij ('her katje' in marinejargon) dan werd ver
hoogd. 
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Drie J;1gen na hec passeren van de evenaar voegde de ulier.mker Je Mijdrecht 
·1ich bij het smaklecl, naJat de1.e was gelokaliseerd door A11e11gcrs van de 
Doorman. l:cn J,1g huer werd door de jagers voor het eerst olie gcl.1den. De 
Koninklijke M:1rinc beschikte indertijd niet over een eigen tankschip dat 
schepen op \'olie zee van olie kon voorlien. Om niet v.m buitenlandse bun
kerluvens afüankclijk te zijn. w.1s besloten de Mijdrecht te huren van de 
maatschappij V.111 Ommeren. Die besluit illustreerde dat de M.1rinesrnf 1ich 
bewust was van de problemen die tijdens de reis zouden kunnen ont~caan. De 
Mijdrecht viel, wals .11 in tie Volkskmlll wa'i gemeld, onder her bevel van smal 
<leclcommand:tnt Ferwerd,1. Op de omvangriike ranker. die bijna ner 1.0 groot 
was als de Doornrnn, w.1s een marinedetachcmcnc gest;uionecrd. 

1 n de weck die volgde geraakte her smaldeel in zw.1arweer. Devlîcgoefcningcn 
werden daardoor tijdelijk gcsr.1akt. De reis in het gebied rond Je bcfa.11nde 
Kaap de Goede Hoop werd ook beheersr door stormachrige weersomsrandig
heden. Voor het olicladen diende 1clfs de luwre van de kust te worden 
opgezocht. Ond.inks her slcchre weer kon nog wel een vlucht worden uitgevoerd 
n.1ar Pretoria om post op re halen voor de bemanning. Dergelijke posrvluchten, 
van belang voor de goede sfrer onder <le bemanning, werden altijd uitgevoerd 
Jour een van de A11engers. Nadat Je Ka.1p was gepasseerd, voeren de Karel 
Doorman en de Mijdrecht op 29 juni de haven van Port Louis op Mauritius 
binnen. De Limburg en de Groningen hadden inmiddels de haven van het 
Porcugese Lourcnço Marques hcrcikr. 

Het hezoek van de K1rd Ooorm.111 aan Mauritius verliep vlekkeloos. Het 
eiland, gelegen op zo'n 1800 kilometer van de Afrikaanse oostkust, had, net 
als de Can.uische eilanden, een lange ge~chiedenis v.111 koloni.1lc onderwerping 
achter de rug. De Ncderl.111Jers h.1Jden het einJ zesriende eeuw als eerste 
Europe.men bewchc; her had er zijn naam aan te danken. L11cr werd het 
gekoloniseerd door de Fransen, die er de hoofdst:td Porr Louis stichtten, 
vernoemd naar de Franse koning. Het Franse gezag verlwakre en Port Louis 
werd vooral gcJurende de tweede helft van <le achttien<le eeuw een vrijhaven, 
van waaruit piraien hun rooftochten ondernamen. Na de napoleontische rijd 
werd het door de Engelsen in bezit genomen. In 1960 was het nog sreeds in 
Britse handen; pas in 1968 verwierf Mauririus onafhankelijkheid. 

Er werden, in samenwerking met de lokale autoriceicen, verschillende acti
viteiten georg:miseerd voor de opv:1renden v:m Je K:trcl Doorman, zoals 
bezichrigingen en voetbal-en hrn:keywcdstrijden. Commandant Ferwerda werd 
een lunchonrvangsc aangeboden door de Britse gouverneur Sir Calville Deve
rellc en diens eclngenoce. Fel'\ven.IJ organiseerde op zijn beurt een receprie op 
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de Karel Ooorman. Zo zag men her in Den Haag graag: omvangsten, receptie~ 
en banketten, <lie <luidclijk maakten dar de siarus van de NeJerlandsc oorlogs
bodems werd erkend, en verder geen polirieke of puhlicirairc complicaries. 
L11er tijdens de reis zou blijken dar dc1.e doelstellingen niet altijd even gemak
kelijk konden worden gerealiseerd. 

Ook hei bl."1.0ek van Je jagers aan Lourenço Marqucz was een succes. De 
command.mtcn van de jagers werden onJer meer onrvangcn door de Porruge.~e 
gouverneur Pedro Correira de l3arros en de marinecommandanr van M01.am
bique, schour-bij-nachr Moreiro Raro. Er volgden teg,enbezocken en uitjes. 
Lourcnço Marqucs was, ner als Mauritius, een koloni.1.11 sreunpunr geweest op 
de scheepvaarcroures naar Azië. Later had her mede dienst gedaan als slavcn
markr. Het zou, nadar Mozambique na een langdurige en gruwelijke srrijd in 
1975 onafhankelijk w:1s geworden, worden omgcdoopr tot Mapuro en in 198~ 
hoofdstad worJen. Maar zover was her in 1960 nog niet. De Portugezen 
handhaafJen een harJvochrig koloni.1al bewind in Mozambique. Korr voor 
de aankomsr van Je Nederlandse j.tgcrs haJ op t6 juni in de staJ Mued.1 een 
ware massaslachting plaat<;gcvonden. I· en demonstratie w.1s door Je poliric 
met veel geweld uircengej.1agd, waarbij meer dan 500 mensen het leven zouden 
hebhcn verloren. Deze gebeurtenis 1m1 her sr.irrscin vormen voor <lc gcw.1pcnde 
vrijheidsstrijJ in Moz:1mbiquc. "' 

De officieren van Je Groningen en 1 imburi;sdmdden dus Ponuge<;e handen 
waar bloed aan z.u. Da.ir moet a.111 worden toegevoegd dar er in die dagen nog 
nauwelijks bekendheid bc~rond omtrenr Je gebeurtenissen in Mued.1. Niettl'
min bezuchren de j.1gcrs - na Las P.1lmas nu een tweede <licr.1tori.1al gcrt•
geerde h.\\'enpl.1.m. Her illustreerde dar de rei-; v.111 'imalded v in bel.mgrijkc 
mate steunde op Je bereiJheid van dict.uori.1le, en i 11 andere gev.11len koloni.1lc, 
mogendheden hun h.1,·ens ter beschikking te srcllen. De Croningen en de 
Limburg verlieten Lourenço Marque~ op 28 juni en de K.1rcl Doornun en de 
~lijdrcchr kozen 1 juli weer 1.cc. Een d.1g later voegden Je Gron i ngcn en de 
Limburg 1.ich bij her vlicgk.1mpschip.!7 Her 'maldccl begon nu aan de grote 
ovemcck over de Indische Oceaan naar Frcmamle in Zuidwest-Australië. 

Groeiende diplomatieke problemen 

Verliep Je reis \':lil her smaldeel voor:1lsnog wndcr ernstige operationele 
problemen, de politieke druk op Nederland bleef groot. Dar was onder meer 
her gevolg van de a:111l10mlcndc 1 ndonesische diplomatieke :1crivi1cir. Op 3 
juni had Indonesië de Nederl.111<lsc regering een nota a.mgcbodcn waarin 
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fornu:d werJ geproceMeerJ ccgen <le a.mgekon<lig<le versterking van Nieuw
Guinea en regen de uitzcmJing van Smaldeel v. De Nederlandse maatregelen 
werden een provoc:uie en een vijan<lige daad genoemd. Zij ï'.oudcn de span
ningen in Je Zuidoo~t-A-liatische regio Joen toenemen en de vreedzame 
<lod~tellingen van 1 n<loncsië miskennen, al<lus Je nor,1. Drie Jagen l.uer 
overhandigde de Indonesische dclcg:uic een vergclijkb.ue nora aan Je sccreca
rb-gcner.1al van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld. Daarin werd op
nieuw geprntestcer<l regen 'the recent belligerent policy of rhc Governmcnr of 
the Netherlands to tfüpatch irs naval, air an<l ground forces co West Irian', dac 
een integraal deel van Indonesië werd genoemd. Op Indonesisch verwek werd 
de nom Joor de secreraris-generaal aan alle delegaties van de VN-lidstaten 
rondgernnden.!H 

In Den Haag werd verondersccld dat 1 ndonesië zou rr:tchtcn de Nieuw
Guincakwestie vervolgens op de agenda van de Algemene Vergadering te 
pl:iatsen, mogelijkerwijs na eersr een incident te hebben uicgclokr. Dar zou in 
Den Haag als een ongunsrigc wending worden heschouw<l. In de Algemene 
Vergadering hadden de ongebonden derdewereldlanden, samen mer <le cnm· 
munistischc staren, inmiddels een porcntidc meerderheid. Nederlandse am
bassadeurs kregen inscruct ic geen gesprekken cc cnc;uncrcn over deï'.e moge
lijkheid. De ambassadeurs moe~ccn henadrukkcn dar er geen enkele ;ianleiding 
voor een dergelijke scap bel.rond.,,, 1 ndoncsië zou er e\'cnwel, zo bleek al snel, 
mede onder Amerikaanse druk van af7icn de kwcscic aanhangig cc maken bij 
de Algemene Vergadering. 

Op 21 juni reageerde de Nederlandse regering op de Indonesische beschul
digingen <loor een eigen 11ora aan te bieden aan secretaris-generaal Ham
mar~kjöld. Daarin werden de bekende Ncderl,mdse st,mdpunren hcrha;1ld. De 
aangekondigde maacrcgclcn becrcllèn<lc de defensie v.111 Nieuw-Guinea vorm
den een ' reasonable local dcfcnce'. Ze waren louter defrn~icf. Het Joel \',\11 de 
uitzending v.m ~n1.1ldcel v wal! vl.1gvertoon en her smaldeel rnu voor hcc einde 
v,111 hec j,1ar cerug zijn in Nederland. De lndonesi~d1e w.1tcren wudcn worden 
vermeden. De ~ecrcr.1ris· gencr.1.1I werd bo\'cndicn uicgeno<ligd een .1mbten.1ar 
\'an zijn sccrecariaat naar N icuw-Guinea cc zenden om 1ich ter plekke van de 
sim.uie op de hoogre cc slCllen. Op die \•oorstcl werd door 1-lamm.trskjold 
terughoudend gereageerd. L" 
Onderrus~en h.1J het kabinet-De Qu,1y nieuwe srappcn gezec om de pulicieke 

ontwikkeling van Nedcrl.uuls Nieuw-Guinc.1 in een stroomversnelling te bren
gen. 1 n de ccmc twee weken v.111 juni was in de ministerraad uitgebreid van 
gcd.1duen gewisseld over de wekomsr v.111 Nieuw-Guinea. D.1.1rbij haJ onder 
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meer miniseer Vi.'tl!CI v.1~cgestcld dar de Ncderl.mdse po!>irie op Nieuw-Guinea 
ongunscigcr w,1s geworden gezien de imcrn,1t1011;1]e reactie~ op de a.mgckon· 
<ligde versterkingen. Mini~rcrv.111 Vinanciën Y. Zijl~rra cnmcarecrdc hovcndien 
dar er, ;1fge1icn \ \ 111 N ieuw-Guinc.1 en de Porrugc~e bc-litringen , binnen af
zienbare termijn weinig koloni,1lc hc1irringen meer in Je wereld zouden Lijn. 
Anderen, wa,1rnn<lcr Luns, w.iren minder ~omber. Her kabincr kw.1111 niectcmin 
rot de conclmie d.n her - wnder cermijnen cc noemen ge1ien ,11le inrern,1-
cionale verwikkclingcn vcrst:mdig zou zijn aan de buitenwereld duidelijk re 
maken dar Nederland ~ericm strecfde naar zclfheschikking voor de P.1poe.1-
bcvolking en daarcoc ook bereid was concrece maacregclen tc nemen. •' 

Op 15 juni bood de regering de rweedc Kamer een wct~onrwerp a,111 w.1,uin 
een her1i1ming v.111 de Bcwind~n:gclmg Nieuw-Guinea was neergelegd. Her 
was de bedoeling 'een op ;relflicscuur gerichte :-raackundigc onrwikkcling' te 
bevorderen. Her wecsunrwerp bchd~Jc onder andcrc het imrdli:n \'an een 
'Nieuw-Guinea Raad ' en ccn dcshctrcflènd kiesrcglcmenc. De vcrkiczingen 
voor dezc Nieuw Guinea Raad zouden plaarsvindrn in frhruari 1961. 1 n de 
meeste dclcn van hc1 gebied ï'.m1den de ledcn van de Raad overigcns worden 
gekozen door kicsman 11en. Van direi:rc vcrkiclingcn mu slechts op bcperkcc 
scbaal sprake zijn. Dc Raad zou bm•cndicn beperk cc bcvoegdhcdcn krijgen; de 
macht was en bleef in handen v.111 de gouverneur.!' Het kabinet hoopte dar 
deze plannen in her buitenland een positieve indruk mud en maken. 

De policicke complicacies rond de reis van Smaldeel v namen desondanks 
toe. Op 4 juni had dc 1 ndonesischc luc1Hmacl11, zoals wc eerder zagen, een 
vliegverbod afgekondigd voor het oos1cli1kc gedeelte van de ard1ipel. Twce 
<lagen later sloot 1ndonesië 1ÎJn 1erriwri.1lc wacl'.'ren voor alle ~1.hcpen die onder 
Nederlandse vl.tg voeren. Deze m.1.nrcgelcn deden, wal~ we mllen 1.icn, de 
Auscralische bezorgdheid over de reis van Smaldeel v alleen maar groeien , zo 
meldde de Ncdcrland~c ambassade in Canberra, en de Amtnlisd1e pers be
scecddc veel aandacht aan dc1aak. F.en 111tru~cb,1rend .1~p1.·cr\'an dc 1 ndonesist he 
maam:gcl w.1s n.1111elijk her feir d,1r dc m.wregcl naar her Îtllicln van Dt'rl 
Ha,1g ook Nederl.mdsc warercn en Nederl.mds ludHrui m berrof. 

Eind 195- wa~ 1 ndonc!\ie ce1llijdig m crgcga.111 wc een ui1hreiding v ;111 de 
tcrriwri,1le :mnc, en wel mdanig d.n dc1.c alle wart•ren binnen de .1rd1ipd 
om~·arrc. Nedcrl,111d had in januari 195!! cc kennen gegeven dc1c uitbreiding 
als 1llcg.1.1I re hc~chouwen en nier .1l'i himlcnd \'1mr 1ijn ondcrd.rncn, ~diepen 
en vliegtuigen. Ncdcrl.mdsc n1.1rinc~d1cpcn hadden toen indcrd.1.1d in de 
wateren van de archipel geopereerd en enige in be~l.1g genomen KP111-sd1epen 
onrLcr die door lndonc,ic w.1rc11 gck.1.1pr. Ook nu weer, in juni 1960, t'tlcnde 
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de Nederlandse regering de Indonesische maatregelen niet voor war hetreft de 
door Den Haag als illegaal beschouwde uitbreiding van de 1 ndonesischc 
rcrriroriale wateren en van her betreffende luchtruim. Die aspect van de kwestie 
veronrrusw.: de belangrijkste Nederlandse bondgenoten ï'.cer. Daarom werd 
her in Den l laag verstandig gc:achr c:erst overleg te plegen over passende maat
regelen met Amerikaanse. Britse en Australische aucoriteiten. 11 

Snel werd duidelijk dat met name de Amerikanen grote terughoudendheid 
hepleicten. Dac hled< rijdcm een gesprek van Sd1iff. rweede m.m en gevol
m.1dnigd minim~ r v.m de .11nh.1ss.1de in \X'a!>hingmn, mer het hoofd \ '.tn lier 
bureau ~ourh \X'cst Pacific van her Starc Dcparrmenr Gore.Ion Mein. Her St:uc 
Depanmcnt was nier genegen in deze kwe~ric enigerlei initiatief te nemen, 
.ildm. de Amcrika.mse functionaris. Er was immers geen Amcrik.1ans belang in 

hcc geding. Er kwamcn nooit Ameril..a.111~e vlicgruigcn in de berrcffcndc regio. 
Bovendien oversch.men de Ncderlan<lers de Amerika:mse invloed in Djakarra. 
Die was in de voorgaande weken ï'1.:H~ afgenomen, voor.il door de problemen 
rond de reis van Smaldeel v. 1 n Djakarta werd namelijk aangenomen dat de 
Verenigde Staten en de NAVO w;H dit betreft de 1.ijdc van Nederland hadden 
gekm.cn. Dar had ertoe geleid dar de Amerikaanse le11a11ge in 1 ndonc~ië was 
teruggebracht tot geringe proporties. 11 

De Nederl.md~e regering werd dus ook in deze kwestie door de Amerik.men 

in de stcc:k gcl.1ren. Nicnemin zond Je regering in Den Haag een nier 
gcpublkcerdc no1a .1.m Djak.ma waarin wenJ herhaald dar de ce1llijdige 
1 ndonesische uitbreiding van Je territoriale wateren in strijd was mee her 
volkcnrccln. Nederland wilde her Indonesische vlieg- en vaarverbod slcclm 
erkennen voor 1.over hel lnJonesischc gcbicdc:n en w.Hcren betrof." 

Ü\•erigl'm bleek achteraf dar de Britten en Amtralicr~ wel bereid waren 
geweest in Dj.ik.ma navraag re doen over de aducrgrnndcn \ '.lil het Indonesische 
vliegverbod. De Britse ambassadeur zou de lndoncsicrs zei(~ hebben gewaar
.schuwd voor de mogelijke gevolgen van een dergelijke maatregel. Niercemin 
bleef de Bri1se regering van mening dar de reis v.m de Kard Doorman schadelijk 
was en dar een Indonesische aanval op Nieuw-Guinea vrijwel uitgeslo1en was, 
dit gezien de hinnenl.mJsc problemen en de dcsorganisaiie die binnen her 
lcgcr hcers1c. De consequenties \'an een dergelijke aanval waren voor Djakarca 
dan ook nier re m •er1.icn. Ook in Britse ogen w:1s de uitzending van Je Karel 
Donrman een militair overbodige en poli riek gevaarlijke maat rcgel. 1" 

De Amerik.1.msc kritiek hicl<l eveneens aan. Zo herhaalde de Amerikaanse 
amhas!.adeur Young op 4 juni tegenover Luns dar de Amerikaanse rcgl·ring 
net 10.1ls de Bri1se meende d.tC er geen spr.1ke w.1s van een lndonesisthe 
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militaire bedreiging v.m Nieuw-Guinea. Young noemde tlezclti.le arg11mc:n1c:n 
als de Britten: de lmlonesischc ~rrijdkrachtcn waren nog 1c zeer gepreoccupeerd 
mee de opstandigheid in verschillende dden van het land. De krijgsmacht 
verkeerde: bovendic:n niet in goc:de sra.1t en veel van het moderne oorlogsma
terieel werd slc:chr onderhouden. Bovendien bc:swnd aan lmlonesische kant 
een 'he:1hhy respect' voor de Nederlandse mariniers. 

Luns werd o\'erruigd niet door het beroog van Young. 1-11j zei bovendicn 
geïrriteerd te zijn door het al110udc:nde Amerikaanse standpunr aangaande het 
larer in hc:t j.1.ir na.1r Nic:uw-Guinc:a over Ic brengen MIMl'-m.ueried. Deze 

kwestie was nog \tecds niet opgelost. Young deelde l uns mee: dat de Ameri 
kaansc regering. wals bekend, wenste dar Nederland de betreffende ''·•pens 
zelf wu aansch.1fTcn. 1 uns kon nier :11lllcrs d.m d.H .1ccepteren. m.1.ir vcr.wdn 
Young zijn i.upcriettrcn duidelijk te 111.11,en d.11 Nederland tdcurgestdcl w.1" 
over het zijns i1niens ' re scr.ikkc J\merik.1.msc standpunt' .' Uircindcli1k zoutlcn 
de Amerikanen ï'ich ovcrigem ic:ts soepeler opstellen dan Young suggt·rec:rde. 
Op voorstel v.111 Den l-l.1ag modlt Nederl.111d her bcircfTende MIMl'-m.1tcri.1.1 l 
na.1r Nieuw-Guinc.1 ovc:rbrcngen, op voorw.1.irde dat de Ncdcrl.indsc vonrr.1dcn 
:t.ouden worden .1.mgevuld mee ovcreenkomsrigc wapem van Amcrik.1a11sc 
makelij. Aldus hrn:fde de Nedcrl.uHhc regering met de uitlending v.m extra 
troepen n.1.ir Nieuw-Guinea nier te w.1duen op het nieuwe Amerik.1.1nse 
mareriecl. '' 

Ook in de i'11idomt-A1i.1tio;che regio zelf n.unen de problemen voor Neder
land verder toe. Op l! juni meldde her gezantschap in lvl.mill.1 d.1r 1 ndoneo;ie 
Je druk op de Hlipp11nsc regering begon op te voeren. /.o h;1d lndone'iil:, 10.11" 
gc:zcgd. protc:'ir .1.rngctckcnd regen het feit d;11 Ncderl.mdsc D11kot11 s op weg 
naar Nieuw-lruÎnl-.1 op een l·ilippijm vliegveld hadden mogen landc:n. Voor
alsnog stelde tic hlippi1nsc regering zich op het sc:mdpum dar roe.stl' lllmÎng 
voor dergelijke landingen werd gc:gevcn aan alle l.mdcn w.1.mnec de Filippijnen 
diplomatiek<.: betrekkingen ondcrhicldcn. 1'1 M.1.ir rwce d:1gen l.ncr bcridmc 
het Ncdcrl.md,c gezantschap ovcr groeiende bezorgdheid in Filippijnse regc 
ringskring. De dirccrcur-gcnera.11 Politieke Zaken (nCPi' ) v.rn het Filippijnse 
lvlinisteric van Buitenlandse Zaken had de Nederlandse gezant, IUvl. Neucr
burg. gevra.1gd of de reis van de Karel Doorm.m niet kon \\orden ui1gl'Stcld. 
De Filippijnse nG1•z vroeg 1Îlh daarn.1.1s1 af of er geen a.mleiding w:i.s de 
Algemene: Vergat.lering voor te stellc:n een VN-mantlaat in 1c stdlcn:1" 

Dar waren kritische opmc:rkingen voor een pro-westerse rcgl'ring Jic, zoals 
men zich ook in Den Haag realiseerde, onder sterke 1\merika.1nse invloed 
stond. Korre tijd later zou de ge1 .. 111t in Manilla concluderen dat de 1 ndoncsisd1c 
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pressie h.1ar uicwerking begon te hebben. Voor:1I in de pers n.1111 Je l n<lonesische 
invloed cm:. Ncuerburg uircc d.1.1mmcrent 1ijn veronrruscing in een gesprek op 
hec hlippijnsc rvl inisrcrie van Buitenl.tnd~e Zaken. l:.en hoge functionaris \'an 
d1t ministerie.: rraclme Neuerhurg gerust re Mdlcn. De Filippi1nse regering 
bepaalde haar sran<lpunt aan Je hand \'all reircn en objectieve inlichtingen; Je 
pers speelde daarbij geen rol.-11 Toch zou korre tijd later blijken dat de opinie 
van Je Filippijnse regering indenh1a<l in 1 n<lonesische richting begon op te 
schuiven. Ook andere pro-westerse bolwerken uinen hun groeiende ongemak 
over hei Nederlamhc m:u..htsvcnoon. De miniseer-president van Malakka 

Ahdul Rahm.tn, die in Den H.1ag tor dan als een bondgenoot werd hcsdmuwd, 
verklaarde begin juni niet ovenuigd ic 7.ijn van <le Nederlandse garantie dat 
Smal<led v zich niet provocatief rnu opm:llcn tegenover l ndoncsië. Rahman 

meende bovendien dar hcc bc~luir rnc vcmerking van de dcfcm1c \ .111 Neder
lands Nieuw-Guinea op 1.ichzelr al een provocatie wasY 

Deze complicaties begonnen langlamerhand her politieke draagvlak onder 
Je reis van Je Karel Doornun in Nc<lerl:111d zdf aan re tasten. Op 25 juni 
becitd<le J>vJA-bmerli<l Burger het beleid mee herrckking tot de Karel Door
m.111 publiekelijk nog eens als 'genant van onnozelheid ': " Maar de kricick 
beperkte lich nier meer tot de P:inij van Je Arbeid en de kleine link~c p.mijen. 
Zo verklaarde het vooraanstaande AR-lid \X!.F. de Gaar Fnrcman op een 
openbare hijeenkmmc nicrs re begrijpen v.111 het uÎt'lendcn v.111 het vliegkamp
sd1ip, J.1c hij betitelde als een 'gewaagd .1vontuur'. Nederland l-on 1.ich nicc 
meer permineren tifn lmitenl.m<lsc politiek te voeren 'onder her aanroepen 
van J.111 Pieterszoon Coen'. alJm De G.1.1y l~onman:11 

Moeilijkheden in de NAVO 

De 11ir1.l·nding \".lil Sm.1ldccl v betekende dat de betrdlènde schepen werden 
onttrokken aan hun NAVO-taken . Zo.11'> wc eerder zagen, was hec hondgcnoot
sch.1p J .1.1rvan in kcnni~ gesteld. Hoewel Je N.wo geen be1.waar had gemaakt 
tegen de Nederlande be"lis~ing en ook de belangrijkste NAVO-botlllgcnoten 
erkenden Jat Nederl.uul formeel gezien her volste recht had de defensie van 
Nieuw-Guirn:.1 te \'erstcrkcn, was inmiddels dui<ldi1k dat met name de Amc
rikaame en Brirse regeringen buicengcwoon ongelukkig waren mer de uitzen
ding van de Karel Doorman. Daarmee raakten her Nederlambe kabinet, en 
Je vcrancwoordclijkc minister~. in een tegenstrijdige positie. Er werd in Den 
Haag immcr'i nog \tceds verondersteld dat de bondgenocen Nederland te hulp 
toudcn komen in geval van een 1 ndoncsischc aanval op Nieuw-Guinca. Zoals 
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wc eerder zagen, had m1111s1er De Visser op 10 mei 111 de Tweede Kamer 
verkl.1:1rd d.1t Nederl.lll<l J.111 op bondgcnoot'id1appclijkc hulp kon rekenen. 
Ook Toxopeus en Luns ludden 1ich t<:geno\'Cr de Tweede en Eerste Kamer 
in deze 1in uitgd.uen. 

Vissers verklaring zorgde wwd bij de Amerikanen al~ Britten voor wrevel. 
De Britse ambass.1dcur in Dj.1karra, l.eslic he), zond een vl.'ronrw.1.ir<ligd 
telegram n.1.1r het Foreign Otfict:: zouden de Nederlanders niet ecr~t eem mee 
hun bondgenoten overleggen vnord.u 1e <lergcl11ke uit!tpraken deden? In Lon
den was men her met het oordeel v.111 her eens. De Nl.'<lerlandsc regering. zo 
werd geoordeeld. begon klaarblijkelijk erg nerveus re worden, en dar kon de 
Britten in een l.1~rig p.irket brengen. De Britse .unba,~adeur in Den H.1.1g P.1ul 
Mason kreeg dan ook opdr.1cht om te prote'>tcrcn regen Vissers uirl.uingen. 

Het Verenigd Koninkrijk wilde nier onder <lc gedane toezeggingen uit, w werd 
Mason gemstrucerJ, m.1.1r her moe~tde Ncderl:mder~ Juidchjkgenuaktworden 
d.it ze moesten overleggen voord.1t er publieke uitspraken werden gedaan.~
Dar nam ovcrigcm nier weg dat Lum. op 15 juni tijdens een gesprek met \clwyn 
Lloyd opnieuw vcrwdu om nadere en vooral concrete toc-Lcggingcn in ge\'.tl 
van een lndoncsi,che a.lllv.11. D.1.u- vodde Je Brit'iC regering 111 het geheel nier 
voor. Brit~~t\mcrik.1.1m overleg dat mede uir l un~· 'er1.oek voonvloeidc, m.1.1ku: 

duidclijl- d.1t noch de Amerik.111en noch Je Brircen bereid '' .1ren n,1Jcre 
toe1.cggingcn te doen, zo.1l'i uir AmcriJ..a.111~e bronnen blijkt. •1• 

Her i' 01H .1llend d.u minister Lum op 17 juni in de mini"1erra.1J een 
rooskleurig beeld gaf v.111 de bondgenoot'>1..h.1ppdijke sr.mdpunren. ! lij ~uggl·
recrde J.1t Sclwyn Lloyd hec eens w.1~ met de door Lun'> bepleite gcmcemchap
pclijkc Amcrik.ians-Brit'ic politiek tegcno\'er 1 ndoncsi~. Tijdens een vcrg.1dl.'
ring v;lll de Souch E;1M A'i:1 Trc.uy Organi\.1tion w.1s ook gc'>IHoken owr 
Nieuw-Guinea. meldde Lun~. Verschillende c;1:x10-liJ"r.11en h.1dden 1ich men 
regen elk compromi~ mee lnJonesie uitgesproken. De Amcrikaan~c miniseer 
Hcner had bovendien \crkl.mrd dac de Verenigde .Sraren de 1 ndonesischc 
dreiging nauwkeurig volgden en zonodig wudcn optreden:!" 

Dergelijke mededelingen wekten de im.lruk ll.n Ncderl.md nog stel·ds werd 
gcsccun<l door de hcl.111gri1J..~ce NAVo-hondgenorcn. Her wa" overigcm nog 
alrij<l niet uitgesloten d.tr Je Verenigde "laten Ncderl.111d in gev.11 \,lil een 
lndonesi~d1e .1:1nv.1l hulp 10udcn bieden. w werd in juni op het Fnrc1gn 01111..c 

veronder~tcld:I' M.1.1r Je crgerni~ over de 11ir1cnJing \,1n de Karel Doorm.lll 
nam in \'\1.1-;hingron toe, zoals ook door de Ne<lcrl.111dsc amb.1'i'iade werd 
gerapponcerJ. F n hcc wa" zeer de Ha.1g of de Amenk.mcn bereid w.1ren 
Ncderl.111J cc l~dpcn b11 een door de rus v.111 ~malded \' ui1gclol-r i11Lidenr. 
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Nieuemin bleef BuicenlanJse 7.".aken in deze fase bij 1.iJn standpunc dat in geval 
v.111 een Indonesische aanval kon worden gerekend op steun van Amerikaanse 
en Brit~e kant. In een rondschrijven aan een reeks van betrokken ambassades 
van 6 1uli stoml nog eens ce lezen 'dac Ne<lerlanJ in geval van een gewapende 
:1.111val van lndonc~ië [kon) verwacl1ten steun re vinden bij zijn bonJgenoten, 
m.n. Je v.s" en hcc V"K'" Een medewerker van de Nederlandse .unbassaJe in 
Manilla was daar blijkbaar nier van overtuigd wanc hij noreerde in de kantlijn: 
'I hope so'.·1•1 

Op 22 juni had minister van Defensie Visser in de Tweede Kamer inmiddels 
opnieuw aanvechtbare me<ledclingen gedaan omrrenr de rol van de NAVO bij 
de genomen NcJcrlandse maatregelen. Visser verklaarde dac Je opperbevel
hebber van de NAVO ( S,\CEUR) , de Amerikaanse generaal Lauris Norscadr, had 
ingesremd mee Je terugtrekking van NeJerl:mdse troepen en materieel uit 

NAVO-verbanJ om 1.e naar Nieuw-Guinea cc Lenden. NorstaJt wu volgens 
Vi.:.ser ook de 'soundness' van de NeJerbnd'>e <loclstdlingen hebben erkend. 
De minister v:in Defemie maakte deze opmerkingen in het kader v.111 een dcbar 

over de verhoging van de dcfonsiebegroting.10 

Waren Vissers opmerkingen begrijpelijk in het lichr van de Haags-politieke 
verhoudingen, ge-ûen de internationale diplomatieke spanningen waren 7~ 
minder verst:indig. Er volgden direct nieuwe 1 n<lonc!ti),che hesdrnl<ligingen 
a.rn het adres van de NAVO, die steun zou geven .1an her Nederlandse koloniale " 
machtsvertoon. Een woordvoerder van her Imlonesische MiniMerie van Voor
lichting !.telde dat uir1.ending van de K.1rcl Doorman een acute crisi~ bad 
ingelui<l. Mocht deze crisis tot een gewapend conflict leiden, dan 1.0u bet 
aanzien van de westerse mogendheden in Azië ernstige schade oplopen. Hee 
Indonesische Ministerie van Buitenl.mdse Zaken g.11op27 juni een verkl:uing 
uit waarin werd gesrcl<l Jat, indien Vissers mede<lclingen juist waren, de NAVO 
steun gaf aan kolonialistische mogendheden bij Je ver<lediging van hun be
langen in AziëY 

De Indonesische beschuldigingen maakten indruk, nier in de laatste plaats 
in Washington . Ze gingen ook gepaar<l mee rm:nemende :mti-J\merikaansc 
agitatie. 1 n deze fase spitsten de politieke tegenstellingen in 1 ndonesië zich 
verder toe. mee name Cll),~en de communisrische partij de l'KI ener1.ijds en de 
krijgsmacht anderl.Îjds. De reis van Smaldeel v was daarbij een belangrijke 
kwestie geworden. Het Nederl:mdse maclusverroon werd door de machtige 

l'KI vooral aangewend voor het opvoeren van haar anri-wester~e agitatie. Zo 
werd opgeroepen tot nationalisatie van Amerikaanse eigendommen, omdat 'de 
V4' tolereerde dat Nederland Amerikaanse wapens gebruikte op Wesr-Iri:m'.11 

11 r /\ h. l\~rd Duorm.111 



!11J11rn: A.111 de k.u.lc in Rio 

Oudrr: Het kr:1a11011gcv.1l 111 Rio 

llE llEENHEIS 

Zoals ambassa<lcur Jones uir Djakarca rapponcerJe, was Sukarno overtuigJ 
van de Amerikaanse herrokkcnheid bij Je uirzcnding van de Karel Doorman. 
'Sukarno believed C\'en if the Starc Depamnem had not been adviscd of K.1rcl 
Doorman aJvenrurc tl1ar Pentagon had given a<l\•ance nod of approval'. zo 
rapporreer<le <le ambassadeur aan her Srate Ocpartment. Jones had deze be
schuldiging uiteraard mer klem ontkend, maar dar had weinig lu.:holpen.11 

Twee weken later zenc het Stare Deparcmcm in een telegram aan Djakarta 
nog eens uiteen hoc her nu precies zac. NAvo-oppcrbcn:lhehher Norsradt had 
in her geheel niet ingesrem<l met de uiw:nding van Je Karel Doorman, aldus 
her State Deparrmem. Daar had Norsradc ook niets over te zegi;cn. Jones kreeg 
inmuccic Je 1 n<lonesiërs <luiJdijk re maken dar het MD1\l•-matcriecl dar in de 
loop van het najaar naar Nieuw-Guinea zou worden overgchrachr, door Ne
derbn<l was aangekochc, alrhans zou worden vervangen door nieuw marcriccl 

van Amerikaanse makelij. Her Sratc Departmem was over Jezc Nederlands
Amerikaanse a(~praken dus weinig discreet. De l\lllAl•-vlicgcuigen v.111 de Door
man zouden a.m boord blijven van her vliegkampschip. her was lcrrerlijk: 'to 
rcmain ahoarJ Karel Doorm:111 and remain :1ssigned to NATO'. H Deze suggcsrie 
zou, zoals wc zullen zien, onjuist blijken te zijn wam Je Srtl H11111~·s and tlvcngas 
zouden rijdens her verblijf in Nicuw-Guim:a in het geheel niet aan boord 
blijven. 

Een inciJcnr rond de Amerikaanse admiraal Arlcigh Burkc deed her Indo
nesische wanrrouwcn over Amerikaanse bcrrokkenheiJ grrn . .'icn. Her vond 
plaats tijdens een bezoek van de Amerikaanse Chicf of Naval Operacions aan 
Nederland. 13urke gar op 28 juni een persconferentie. In de pers werd naar 
aanleiding van deze pcrsconrercnric geschreven dar de admiraal had verkb.1rd 
begrip re hebben voor de uitzending van de Karel Doorman naar Nieuw-Gui
nea. Burke had erkend dat alle lidstaten van de NAVO het recht hadJcn hun 
schepen naar eigen goeddunken te gebruiken. De uirlending van Smaldeel v 
zou de kracht van de NAVO bovendien niet serieus hebben vcrmin<lcrd. Tl'll 

slonc zou Burke hebben gesuggereerd - en dit had <le meeste opwinding tot 

gevolg- dar de Verenigde Sraccn bclangsrcllini; zouden hebben voor een 
marinebasis bij Hollandia, omdar Je VcrenigJe Sr:m.·n over re weinig bases in 
de Zuidoosr-Ai'iarische regio heschiktenY BurJ..e h.1d overigens nier willen 
antwoorden op de vra.1g of de Verenigde ~r.uen Nederl.111d, in gev.11 v.m een 
Indonesische aanv.11, cc hulp zouden komen. De admira.1l h.1d alleen gezegd 

dar een dergelijke a.111v.1I hem zeer onwa:mchijnlijk leck.1'' Binnen enkele Jagen 
werden Je uitspraken van Burke door \Xlashingron gedcmenrccrd. Zuwcl het 
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S1arc Deparmtcnr als her Navy Depamncnc ontkemlen dar de Verenigde Scacen 
Je bedoeling hadden een milicairc basis cc vestigen bij Hollandia. 

Burkes ui1sprakcn zorgden nictcemin voor beroering. Al op de 29'w juni -
dus nog voor Je Amerikaanse onckenningcn - stelde her l'VDA-kamerlid]. de 
Kade vragen aan de minister-president. De Kade wilde weten of de persconfe
rentie tor srand was gekomen op Amerikaans iniriarief. Als dar her geval was, 
wenste De Kadr dar her kabiner de Amerikaanse regering erop wu wijzen dat 
Burkes uidatingen neerkwamen up parrijkiez1:n van een Amerikaans milicair 
in een kwestie, die in Nederland v:111 !'Herk concroversiëlc aard was. Dat was 
weinig bevorderlijk voor de bondgcnoorschappclijkc verhoudingen. De minis
eer-president anrwoorddc dar het initiatief was uitgegaan van de pers. Uir 
Burkcs uitlaringcn kon men, naar De Quays mening, nier opmaken dar de 

a<lmiraal partij koosY 
Her was een merkwaardig incidcnr, dat erop leek te wijzen dar binnen 

Amerikaanse policiekc en militaire kringen vcr~chil van mening bestond over 
de reis van Smaldeel v. Burke oordeelde klaarblijkelijk laconiek, ma:tr er waren 
inmiddels verschillende Amcribansc politieke functionarissen die zich veel 
minder welwillend uitlic1cn over de Nederlandse maatregelen. Op her Stacc 
Dcpartmenr, mcr name binnen de dircccie F:u Eascern Afî:1irs, overheerste de 
op\'atting dar alle consrcrnaric rondom de reis van Smaldeel v uircrmate 
schadelijk was voor de Amerikaanse belangen in l ndoncsië. 1 n her boven 
aangesciptc gesprek russen Schiff en hec hoofd van her bureau Sourh \'Vest 
Pacific, Gordon Mein, weerklonk grote Amerikaanse onvrede. Deze laarsre 
meende ui1drukkelijk dar de Amerikaanse invloed in Djakana door de reis van 
de Karel Doorman was afgenomen. Dat kwam met name door de uitspraken 
van minister Visser. waaruit 1 nJoncsië <le medeverantwoordelijkheid van de 
NAVO haJ kunnen construeren. Ook Je 'ongelukkige uitspraken' van admiraal 
Burke hadden de 1\mcrik.1.111sc 1 .• 1.1k geen goed gnlaan. 1" 

Aanmeren in Frcmantlc 

l nmiddcl<> stoomde het NedcrlanJ"e smaldeel al oefenend over de 1 ndischc 
Occ.1.m op na.1r Amcr:1lii:. Zoals wc eerder zagen, w.1s mede onder Amrr.1lische 
druk bL~lotcn rond her zuiden te \'.1ren. Van 1:z. cor 18 juli zou daarom de in 
Zui<lwesr-Australië nabij Penh gelegen h;1ven van F rcmancle worden aange
daan. Enkele dagen voor .1.mkomst in Frcmanclc deed zich opdc K.1rel Doorman 
een vervelcml ongcv.11 voor. Een van Je Sm H11111ks viel bij het verrijden over 
boord . Norm.aal gesproken zat er tijdens het verrijden van vliegtuigen .1ltijd 
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een mecanicien in Je cockpit, om re kunnen remmen als dar nodig was. Dat 
was lilt nier hcc geval, omdat de zee kalm leek. Een onwrwachcc golfücweging 
zette her roestcl evenwel in beweging en het was nier meer cc stoppcn.w Er 
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. maar er verdween wel een Sm 
Hrt111k ter waarde van een miljoen gulden in de golven. Uit vrees dat critici, 
en mogelijkerwijs ook l ndoncsië, van dit incident voor hun eigen z:1ak zouden 
uitbuiten, werd beslocen geen ruchthaarheid aan de zaak cc geven. 

Her bezoek aan Fremamlc w.1s vanaf het begin omgeven geweest door 
complicaties. Ausrralic stelde zich i111.akc Je Nicuw-Cuinc.1kwcMie langzamer
hand neutraal op. Hee had bovendien begin 19r;9 het stan<lpunr ingenomen 
dat het geen 'parry principal' meer was bij her Nieuw-Guincacontlicr. Zoals 
ook in mei 1960 op Buitenlandse Zaken was geconscateerd, was duidelijk \lar 

de AusrraliKhe regering tot iedere prijs wilde voorkomen dar Ausrralië 'l.OU 

worden bcrrnkkcn bij het Ncdcrlancls-l ndoncsisdte gcsdtil'.'• De Australische 
terughoudendheid was nog toegenomen door de bniducn nver het afsluiten 
van her lndoncsisdle luchtruim en de Indonesische waccrcn . Dar zou immers, 
mede gezien de Ncdcrl.md~-lru.lonesische mcningsver~dlillcn over de rcrriw
riale zones in de archipel. kunnen leiden tot gewelddadige incidenten rond de 
schepen van Smaldeel v. 

De regering in Canberra had desondanks geen bawaar willen maken tegen 
het Nedcrl.111dse vlootbezoek: Ncdcrl.md \\'.I\ immers een bevriende wc<>rcrsc 
sta.tt. 1\.l.1.1r l"r hcstond a.111 Australische :1i1de wnder twijfel ongent.tk m•cr de 
komst v.m her Nedcrl.md~c smaldeel. I· r mochr v.m de A1"1r.1licr" gl'Cll politid.c 
ruclub.1.uheitl .1.111 her heï0ck worden gegc\cn en er zouden, 1.0.11~ wc .tl z.1gcn, 
geen gcmce11sch.1ppelijke oefeningen worden gehouden. De Au,tr.1li,d1c 
autoriccitcn kondigden bovendien .1.m cijdens her bezoek poltrieke cerughou
dendheid i 11 acht te mllen rn:men. 1\mtralië rnu alleen m.1.1r normale vorn7ie
ningcn, zoals w.1Cer en olie, .1.111 hLt ,m.1klccl leveren. l ~n de Ausrralicrs waren 
niet bereid een m.u1cl1ctoesrd, d.tr in de ludneen ncfcndocl .1d11cr 1iLh a.111 rrd-i. 
ter beschikking cc stellen wd.tt de vlieg1111gcn \':tn de l\arcl Donrman schier

oefeningen tegen ludtt<loclcn zouden kunnen doen.''' Ook rl·agcl·rden d'; 
Ausrr;1liscl1e marirn:auroriccitcn afwijzend op een verwek v.111 de Nederlandse 
marinc.m.iché om bep.1.1ldc r.1d.1r.1pp.1rar11ur en enige .mdcrc ccd111i,chc f.1Li
liteitcn eer beschikking cc \lellen .' 

Er w,I\ .ildus een w.H onaangen.une ~fccr rondom hec- hc1oek .1.111 hcm.1111k 
onrsta.111. De Ncderl.imhe rnn,ul in Perth, G ./\. l.t •. '.111 L.1nsd10t, h.1d de 1.1.1k 
her vloorhc1oek \oor te hcrcidl·n. De l:omul voorz.1g allerh.111de prohlcrncn. 
Hij bcridmc .1.1n Den l l.i.1g d.u her. gpien \Ic beroering v.m de policieke 
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i;emucJeren ronJom Je reis van de Karel Doorrn:m', nier geheel ungeslocen 
was dar een gepland groor bal voor Je opvarenden 'voor subversieve dementen 
aanh:iding mu kunnen zijn voor het vcroonakcn van moeilijkheden'. Ook op 
Buicenbndse Zaken was men bevreesd voor politieke complicaties tijdens het 
bezoek. De Nederbn<lse tijdelijk z:iakgdastigde in Canberra kreeg op 9 juni 
instructie '1.ich ce omhow.len van mededelingen aan de pers welke van politieke 
hetckenis zijn'. 'Derhalve geen persconferentie!. of .111Jere georganiseerde ont
moetini;cn v.m Je pers met de olllcien:n '.m het 1>m.1ldecl' .''' Buitenlandse 
/aken had kl.1.ublijkdi1k niet zoveel \'ertrouwen meer in Ferwerd:t en de1ijnen. 
Cumul V.m Lanschor werd vervolgen~ v.111uir de amba~s.1de in Canberra 
opgedragen televisie- en radio-interview~ cc weigeren. Alle politieke 1.:omplica· 
cie'i dienden le worden vermeden . 'Vriendelijk wmmema.1r over Au'irralic ' en 
.1lgemene gegeYem over de Nedcrl.1mlsL m.1rine, verder mocht de con'>lll nier 
gaan. Het doel v.m de rei' v.m Sm.1lded v w.t'i een 'i;ood\\ ill 'isit to ~ouch 
L"r A"i.1 '.' 1 

De Au.;1r.1IN.hc .111rori1eiten bleven niettemin weinig rocschiccd1Jk. Toen 
v.111 Nederl.md'>l' k.1nt werd medegedeeld d.n het \'erblijf nog een dag langer 
mu duren, omdar her sm.1lded anJcrs op zond.1g 17 juli 1ou moeten vertrekken, 
re.1gccrdcn de J\1mr.1liër., weinig bemoedigend. Bovendien werd .tl in een vroeg 
'>t.idium tluidelijk d.H de Karel Doorm.m :mu worden gcrr.1ktcerd op een heuse 
boycot '.111 her h.nenperwncd van he111.111dc. 1oa(, d.1t overigen' ook in de 
j.1ren I~J.1 ~- 19.19 lnj .uulere Ncderl.mdc;e schepen 'ome; het geval \\'.l'i geweest. 
Op 11 1uli w~:rd Cl>ll'>UI Van L.1mchor Joor de w.1.1rncmcnd commandant \•an 
de marineh.1.;i.; te F rcrn.11ule, Cap111i11 \V.G. \Vrighr, ofliciecl gewa.mdmwd 
d.1t cr 1 ijdens her bezoek van Smaldeel v moeilijkheden te \'cnvaduen waren. 
Die moeilijkheden muden worden wroor1.1.1kt door de )c~1men\ Union en 
door een Union or \Vomen. Op een vergadering van de Seamen 's Uninn was 
in 111 id deis besloten Smaldeel v 't\\ .irr te verkl.1ren'. D.1aro111 zouden de loods
en ,(ceplm1en, .11"mede de .1rmcerploegc11, niet worden hem.md. 
Con~ul V.111 L111sd1or g.1f tijdelijk 1~1.1kgclaMii;dc lnsinger venolgcns de 

mcrwcging poliriek te incen-cnicn:n in C.mbcrr.1. Het ging immer'> om een 
door de f'Cda.1lc regering gocdi;ekeurd vloothewck. l nsingcr w.1s cclner van 
menin~ d.1t een dergelijke inrcrvcncic pa~ noodz:1kdijk was indien duiddiîk 
\\crd dat de Australische :mtoriteiten nier in st.1ar waren de nomb.akdijke 
voor1icningcn voor het vlootbezoek te leveren. Een e\'entudc boyun van 
\'.lk\•erenigingen \\ ;1' geen voldoende groml voor een i111en•cnc1c.' 1 De Neder
landc;c marincactaché, kapitein ter zee F.G.H. v.111 Straaten, wa~ daar niet 
gelukkig mee. J\chtcr.1f 10u Van ~rraatcn concluderen d.tr de Australische 
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marinc;unorueucn te Frem.1ndc de Nederlandse 'chepen imlerd.1.1d nier de 
noodz.1kelijkc voorlieningen hadden geleverd. 

De activiteiten van de Union of Women bernrgden de Nederlandse diplo
maten geen cduc l10ordbrekens. Een ddci;arie van de Uniun hrachr een bezoek 
aan consul Van L.imchor. Deze blccf rijden~ deze confrontacic manhaftig op 
de been. ln~ingcr w :1' achrer.1f vol lof over Van L1mchot. Hij hcriclmc 
Buitenland\c L1ken 'dat de heer Van Lm~chor op hijrnnder tactvolle w117.e d1.. 
vertegenwoordigers \'all de (communisti'ich getinte} \Vomen · ~ Umon had 
ontvangen, waardoor hun actie vert.andde'.'·<· 

De hoycor van de Scamen \ Union wa~ een ermciger zaak, mede gei'.ien het 
feit dat dc houding' an de Australische marineamorireiren in deze kwe~tie nier 
erg coöper.uid \\as. De 1..omul nam urn tact op mee de commandant van de 
marinehasi~ om te wagen welke maatregelen rnmlen worden genomen om .ille 
door de horcoc \'eroor1~1akte problemen op te lossen. \X1right verklaarde evenwel 
niets re kunnen doen. Hee w.1s lier vcrsr.rndigste, w mecrn.le hij, als hcr smaldeel 
dan ma.1r op de rede voor anker mu g.1.m en de ontwikkelingen wu .1F.vachrcn. 
Marineaccaché Van ~rraaren protesreerdc hienegen. Hij wec1> de Australische 
marineauroritci1en erop d.H de federale regering COe\temming h.1cl gegeven 
voor het buock \',lil ~m.1lded \. De Atfür.ili1>che marine dit·nde daarom 
maatregelen te nemen om de Nederl.mdsc sd11..·pcn rc11:ijde te M.tan. Van 
Straaten dreigde zdr" met .1fgcl.1sting v.111 her bezoek, ma;ir de Ausrr.1lihs lch·n 
nier erg onder de indruk re zijn van dir drcigemcnr.'•" 

lnmiddel~ waren de schepen \',lil Smaldeel v in .1.mrod1t. l lcr w.1s de vra.1g 
wat er nu moe'r gebeuren. l:r volgde overleg russen Van ~tra.Hen en Lomm.111 -
dam Ferwcrd.1. N.1d.u de hurgcmee<,ter \ '.lil Frcn1.111cle h.1d toegezegd te 1orgen 
voor een p.uriu1liere looJ,, werd hc,lotcn her sm.tldccl op eigen kracht in de 
haven van Fremancle cc laren afmeren. Dar he~luir werd nier zonder marine
bravoure genomen. Het grooNe probleem w.1s nu uiter.1.ml hoc mcn de 
gigancic;<.:hc K.trd Doorm.m de h.1ven v.m Fn.: m.111rle in kon m.tnocuvrcrcn 
zonder sch.idc .1.111 te riduen. 

Oinsd.1g 1:?. juli kw.1m her s111.1lded in hl'll1.111rle .1.111. Her weer\\ .1~ sleda; 
er swnd een kr.1chrige 'tornm inden het regende. D.1r m.1.1krc het .1fmen.:n \ ',lil 

<lc Karel Doorm.rn er .1llecn nog n1.1ar moeilijker op. l· r .'itoml een groot a.1111al 
bcl;mgstclknden op de k.1de,, w.1.1ronder vele Netlerl.md'>c immigr.111tl·n. k 
dcrcen w.1~ uiter.1.ml heniem\ d hoc de Ncderl.mlhc schepen her er v.111.1f 1oudcn 
brengen. M.1.1r her .1fmlrcn werd l'en groot 1,ucLeS. De K.ircl Door111.1n voer. 
nad.ir s.1lmmdH1ten w.1ren 11itgcwisscltl .. 1l'i eerste de h.1ven binnen. ivliddcn 
in Je h.1ven werd her .mker uitgei;ooid. en rner behulp \ .111 de motoren '.111 
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vier aan dek gebrachte Avmgas, die op een rij op her achterdek werden 
vastgesjord. maakte <le Doorman een gecontroleerde halve: draai om vervolgens 
keurig aan Pier Achr van de: Nonh \flhmfaf te meren. Vijf minuten later dan 
gepl.md, zo kon later mer opgeheven hoofd worden verklaard. Op de kade 
weerklonk appl.1us, met n.11ne v.111 Nederl.md.se immigr.mtcn. M.1ar nok ha
ven.1rhcidcrs die niet hi1 de Seamcn 's Union a.mgesloten w.1ren, knikren volgens 
Je consul goedkeurend. De trossen V<lll de Karel Doorman wen.Jen a.mgepakt 
door vrijwilliger!., n.1ar alle waarschijnlijkheid Nederlandse immigranten. 

Her mee behulp van de A11e11gcrs afmeren, w.1' nooit geoefend en vormde 
een mooie i llmcr.1tic van de grote smurmanskunsr v.111 de co111 man<l.1nt van 
de Doorman, kapitein ter zee A.J. M.1rcus. Het plan de At•rngcrs cc gebruiken, 
w.1s ontleend .1an een Amerikaanse film die kon revoren op de Doorman was 
vcrcoond.68 De Chief Harhour i'vbster van Fremanrle sprak achteraf van 'a 
wdl-exectued pimvhcd nunoem•re in unfavourahle conditions'. Consul Van 
La11sd10r st11urdc een enrhousi.1sr verslag naar Den Haag. 'De vc:k opmerkin
gen, ook uit Auscralisdle monden, gew1gdc11 \an volle bewondering voor de 
manoeuvres van her vliegdekschip.' De: borcotaccie van de ~eamen 's Union 
had haar doel gemisr.6

'' 

De Kard Doorman kon zich verheugen in een grote hcl.mgstclling. Ongeveer 
1000 mcmen, onder wie vde Ne<lerl.mdse immigranten, hrachten een hcwck 
aan her schip. Voor de bemanningen was een uitgclm:id ontsp.mnings- en 
sporrprogramma voorbereid, ml.'de door een Nederlandse immigra111enorga
nisa1ic. Op 14 juli werd als tegenprestarie een onrvangst op de Karel Doorman 
.1.1ngebode11, 'waarbij on<ler meer na<;i-gnreng en goed Nederlands bier wml 
geserveerd', zoals het }1111rhock Ko11i11Uijkc J\-/11ri11t· larcr vermddde. 0 Over en 
weer werden de gebruikelijke <.crcmoni~le bezoeken .1f gclcgd. M.1.1r her was 
ll11iddijk dat de politieke sfeer rond her vloorhezoek wcll1aasr ijzig was. Zo was 
een oorspronkelijk gepland hegroeringssaluur door de Royal Ausrralian Air 
Force koml'll re vervallen, zo meldde Van Lanschor aclucra[ ' Federale auto
rih:ircn lieten ,.ich rijdcns het bezoek nier zien . En de Ausiralische pers heMceJdc 
np\'.tllcnd weinig .1.md.1du .1.111 her Nedcrl.rnd<;e vloothcwek. Volgcm ujJdijk 
·1..1.1kgcl.1.,tigdc lminger h.1dden de Au.,tr.1lisdlc autorirciten opdr.1d1t gegeven 
lu:r h1..•1oek v.m de K.1rcl Doorm.m 'dood te zwijgen'. · 

Op m.1.md.1g 8 juli venrok ~111.1ldcd \ uit l-rem.11Hlc. Hee weg\'.1rcn ging 
opnicm\ op eigen kracht. l:r werd geen gchruikgem.1.1kt '.u1 de dil·n,ten \' ,lfi 

Au,tr.1lt,d11.: h,t\ en.1rheider\ en ook niet v.m slcephoren. Alo; eer\te verrrnk om 
.tdlt uur \ ochtend' de l1ro11ingen, wa.1rhq nutrozen \,lil de Doorm.m de 
rrmsen lo:.gootlk·n. De K.1rel Doorman volgde rwce uur !.Her. Opnieuw werden 
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Avmgas naar <lek gehrachr en werd her vliegkampschip op eigen kracht van 
de kade gemanoeuvreerd. Twee mororsloepen. met matrozen die de trossen 
hadden losgegooid, werden huirengaats a.m boord gehesen. BiJ her wei,rvaren 
van Frem:rnde had de Ror.11 t\uscralian Air Force na alle terughoudendheid 
van de afgelopen weck nog een kleine surprise in pecro. Enkele toesrellen vlogen 
buitengaars ter afschci<l laag over het ~mal<leel. hetgeen op de Nederlandse 
schepen zeer op prijs werd gescdd. Vanaf de Karel 01H1rman werden de 
vlicgruigen uitgenodigd om te lanllen en een borrel re Jrinkcn. De:t.e uitnodi
ging werd uiteraard afgeslagen, omd.1r de betrdlende piloten nog nooir op een 
vliegkampschip hadden geland. Amrralië hesdlikre immers nier over dcrgdijke 
schepen:1 

Problemen met Japan 

Hee bezoek aan Fremantle, en vooral her spe1.r.1cul.1ire .1fmeren, had de be
manning v.m de Karel Doorm.m goed geda.111. 1 D.n nam nier weg d.H de 
polirieke problemen rond de reis v.111 Smaldeel v bepaald niet minder waren 
geworden. Her oprrcdcn van de Australische autorireiren was war dat betreft 
een teken a.111 de w.ind gewee<;r. Am1r.1lii.: w.1!. in Den Ha.1g l.111g besdlOuwd 
als een medesr;mder in her wnflict om Nieuw-Guinea. V.m een dergelijke 
steun hadden de Ausrraliers evcnwel rijdcm her 'lootbe10ek v.111 ...,111,1lded v 
weinig blijk gegeven. ~·l.iar de groome lliplom.11ieke ncderla.1g mee betrekking 
tot de Karcl-Doorm.tn reis moe!.t nog komen. Dar w,I\ de ui rei ndcl i jke weigering 
van de Jap.mse regering her Nederl.mdsc smaldeel re onrv.mgen in de luvcn 
van Yokoh.un.1. 

Het Nederl.tndse vloorbewck .1.111 Japan had een memorabele gebeurtenis 
moeten \\orden. De rd.1t1cs mer J.1p.m w.1ren jarenlang m•erschaduwtl gewee!.t 
door Je Tweede \V'creldoorlog. A:mv.mkdijk h.1d de Nedcrl.11H.lse regering 
gccracht van Japan. ner als van Duitsland, a.11mc11li1kl' hcrsrclbec.1lingen en 
schadevergoedingen te \'erknjgcn. Deze doclsrellmgen werdl'n stl'cds moeilijker 
te realiseren toen bl.:ek dar de Verenigde Staten ernaar <;rreefdcn Japan weer 
snel economisch op de heen te helpen en. op te nemen in de linie van anti
communisrische fronrlijnst:llen. 

Ook na de vredesconferentie van S.m l;rancisco van l~))I, die de oorlog mer 
Japan formeel af.<;loot, stond de kwe!.rÎe van <;chade' ergoedingaan de voormalige 

Nederlandse gcdctincerdl'n Nedcrlands-Jap.mse toen.idering in de weg. 111 1~56 
was er echter een reg.ding overeengekomen op grond w.1.1rv:111 dcll: voormalige 
gcdcrinecrdcn een, overigem geringe, s1.hadcloos!.telling rcgemoer konden 
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zicn.-1 Hoewd Je rclaric mcr Japan ook later nog voor aanzienlijke commotie , 
zou zorgen, leken Je oorlogsperiode en haar JireClc nasleep daarmee afgesloc~n 

f re zijn. Vanaf dar mom ene verhererdcn de hcrrckkingen mer Japan. 1 n Den 
Haag werd daarom overwogen om deze ontwikkeling re bevorderen door hei ' 

vieren van her 350-jarig bcsra:m van de Nederlands-Japanse relaties. Buiten· 
lamlse Zaken meende dat het wellicht een goede geste wu zijn in het kader 
van die viering een vloorhe:r.oek aan Jap.111 te org.1niscren. 

Buitcnl.mdse Z.1ken h.1J Defcmie Jus al eerder gcvr.1.1gd een vl.1gverroon
bl.'"mck .1.m Jap.111 cc org;111i~eren. Nog begin 1960 w.1~ tw.sen Huitcnlandsc 
Zaken en Dcfcmie overleg gepleegd over de mogelijkheid \'<lil een vlootbezoek. ~ 

Toen in maart werd besloten de Karel Doorman na.1r Nieuw-Guinea te 1endcn, 
lct:k her daarom handig deze reis re combineren met de al langer levende wens ~ 
een vlootbezoek te brengen aan Japan. Door zo'n bezoek zou bovendien het 
vlagvcrcoonkarakter v.111 de uir-1ending worden beve~tigd. Zo;1I.~ in een intern 
memo op Buitenlandse Zaken .1chteraf werd gecomtareerJ, werd 'mede om 
her vl.1b''Vcrroonkarakrcr \,lil de reis van de Karel Doorman re onderstrepen', 
besloten contact mer de Japame regering op te nemen over een onofficieel 
bcrnck aan Japan.-c. Het bleek acluerat een onverstandig hesluic te zijn, ome.lat 
het vlootbezoek aan Japan d.1.1r<loor wen! gckoppcl<l .ian .1lle politieke comccr
n.1ric over de uÎt'lending v.111 Je Karel Doorman n.1ar Nieuw-Guinea. 

Al op 19 mei, nog voordat van NcJcrlandse kanr een officieel \'crwek werd 
gedaan, was Indonesië begonnen Jruk uir cc oefenen op de Japanse regering 
om Smaldeel v eventuele toegang toe Japanse haven'>, alsmeJe elke .1ssi~rcntie 
bij provi.mdering en bunkeren, re weigeren. De kort tevoren nieuw benoemde 
Nederlandse ambas~adcur in Tokio, N.A.J. de Voogd, werd op Je hoogce 
gcbr.u"hr van deze lndonesi,che pressie. 

Vooralsnog n.1111 de Jap.mse regering geen sr.111dpunr in over een bezoek van 
de Karel Doorman. Er was immers nog geen Nederlands verwek binnengc· 
komen. Het was evenwel vanaf het begin duidelijk dat de komst van de 
Nederlandse oorlogshodcms voor prohlemen 1.011 zorgen. Japan verkeerde in 
een politiek tumultuem:e fosc. De regering van premier Kishi Nobusuke stond 
onder gro1e interne politieke druk. De totstandkoming van een nieuw Amc· 
rikaans-Japans vcilighcidsverJrag en een aangckonJigd hezoek van president 
Eisenhower leidden ror heftige conrrovcrse.'i en Jemonscraties. Uiteindelijk zou 
de Japanse regering Eisenhowers bc1.0ck zdfa atgdasren, om dar zij de veiligheid 
van de Amerik:1anse president niet meer kon garanderen. -H 

Niettemin wcrJ in Den Haag besloccn om Japan op te nemen in her 
reisschema van Smaldeel v, en wel na het verblijf in Nieuw-Guinea, dus als 

onderdeel v.1n Je terugreis. Op 28 mei kreeg .11nb.1~s.1dcur De Voogd in rokio 
instruccic hij her Japanse tvlinistcric van Ruitcnlandse /.aken toc'icemming te 
vragen voor een niet-otficiccl bc:roc..:k aan Yokohama. Op her Ncderl:mJse 
venock volgde een langJapansscilzwijgen, hoewel Tokio informeel suggereerde 
dat er posicief wu worden gereageerd. De J.1p.111'>e regering, en her Jap.111~c 
Ministerie \'.lil BuirenlanJsc Zaken, hcc Gt11111m//fl, 1~1ten duidelijk met de 
kwcscie in hun maag. De Lhet Direccie Europ.1 van hcc Gaimusho stclJc op 14 
juni tegenover De Voogd d.1t het Ncdl·rland\c verwek de Japamc regering ' in 
verlegenheid had gebracht'. l\.fon realiseerde zich lil Tokio dat Japan her 
Nederlandse vlootbezoek moeilijk kon weigeren. AnderJ.ijds was duidelijk dat 
een ontvangst van Nederlandse oorlogsboclcrns Indonesië :r.ou 'kwetsen'. De 

Voogd zei d.1r hij wel enig begrip !..on opbrengen voor de J.1pame .1.m.dingen, 
maar dat het Nedcrl.tnd~c ~m.tldccl J.1pan 1ou aandoen op de terugreis. Al, de 
schepen Japan op Je heenreis zouden bcwcken, i'.011 het wat anders zijn. Dan 
zou de indruk kunnen ontst.1.m <lat Japan meewerkte aan tic versterking van 
de defensie\ an Nieuw-Guinea. Nu de schepen Japan bl.'"wchrcn op de rerugrei~ 
waren mogelijke Indonesische be,chuldigingen volstrekt ongcfundeerdf 

Op 17 juni werd van NcderlanJ~e kant voorgesteld om een gecombineerd 
officieel bcwck te brengen aan Yokohama en Nagasaki. t\mba,sadeur Dt: 
Voogd wcrJ nadrukkelijk geïnmueerd Je Japanse .1ucoriteircn duidelijk te 
maken dac het voorgenomen he:roek aan Japan een vlagvenoo11kar.1ktcr had 
en mede was georganiseerd in het kader \,lil her 350-jarig hcsta:m van de 
Nederlands-Japanse berrckkingcn. Een dergelijk bezoek, duizenden mijlen 
verwijderJ van de lndoncsi~che w.ttcren, kon door Indonesië toch moeilijk 

worden erv.uen als een bedreiging of belediging. Nederland, 10 stelde de 
instructit: aan De Voogd. wu leer worden gekwetst door cLn J.ip.lllSl' weige
ring.Ra lvlaar de Japanners hieven twijfèlen. Van NcJerlandsc kant leek hei 
versranJig even af cc wachten, w meende De Voogd. Als NedcrlanJ zou 
aandringen, zou de kans op een negatieve rcacric alleen maar groeien, zo 
adviseerde hij.H• 

Begin juli was er nog steeds geen uicsluir~cl uit Tokio. Hee reisplan voor Je 
terugreis werd inmiddels verder uitgewerkt, ervan uitg.1ande d.1t het ht10ek 
aan Japan door wu g.1.1n. Op 5 juli deelde l unc; aan De Voogd mee dat de 
Koninklijke M.1rinc h.1d ingestemd met een 'gewijzigd v.1.1rpro~ramm.1 ' . A.111 
vankclijk was her de bedoeling geweest min of meer l.1ng~ de:r.eff<le rotHe als 

de heenreis rerug cc \',aren. Maar nu was besloten dat het smaldeel via Australië 
en L1tijm Amerika 'Lou terugkeren naar NcJerl.md. De Voogd kreeg inscructie 
het nieuwe v.1.1rprogramma a.111 het Gnimusho Joor re geven.~ De route via 
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L:1tijns Amerika leek her vlagvenoonkarakler van Je reis cc onJerstrepen. Er 
werd vooral de indruk gewekt Jat de Nederlandse schepen na hun bezoek aan 
Japan niet meer zouden terugkeren naar Nieuw-Guinea. Deze bereidwilligheid 
werd in Tokio op prijs gesteld, en op 7 juli kwam bericht uir Tokio dar er 
toestemming zou worden gegeven voor hec Ne<lerlandse vloocbczock. 

In de weken die volgden, bleef Je formele Japanse goe<lkcuring uit. Deze 
vercraging hing samen mer een regeringscrisis die er, midden juli, toe leidde 
dar een nieuw kabinet aantrad onder leiding van premier lkeda Hayato. Maar 
her uirblijvcn van Japanse roesremming had zeker nier alleen binnenlands
politieke 001"1A1kcn. In Indonesië was namelijk een ware massacampagne op 
gang gekomen regen de reis van Smaldeel v. die zich ook tcgcn her Nederlandse 
vlootbezoek aan Japan richcre. Na een maand re hebben afgewacht, onrbood 

Luns op 5 augustus Je Japanse amhassa<leur Miyazaki Akira om opheldering 
ce vragen over de vertraging. Diezelfde dag haJ tie \/olhkmnt een arrikd 
gepubliceerd waarin her Nederlandse vlootbezoek aan Japan wer<l aangekon
dig<l. Luns onderstreepte dar een Japanse weigering een 'slap in the focc' 
betekcndc voor de Nederlandse regering, zeker m1 er persberichten waren 
vcrschenen. Japan zou verheugd moeren zijn, zei Luns regen Miyazaki, dac 
Nederland 'ondanks her gebeurde tijdens de Tweede \'\/ereldoorlog' Je banden 
wilde aanhalen. 

De Japanse ambassadeur trachne begrip re wekken voor Je Japanse ambi
valenries. Men <lien<le nu eenmaal het 'zo onredelijke en kinderachtig optre
dende l ndunesië' zo veel mogelijk re onr1.ien. Daarom moest een en ander zo 
veel mogelijk buiten <le openbaarheid worden gehouden. Luns zegde coc dar 
de publiciteit over het bezoek 1.0 veel mogelijk zou worden beperkt, maar bleef 
a:mdringen op formele goedkeuring van het bezock.~ 1 Ook amb.1ss.1<leur De 
Voogd werd geïnstrueem om er bij her G11i111mho op aan re dringen de gevraagde 
toestemming af re geven.H.1 

De Nederlandse pre.~sie hielp. Op 9 augustus werd de formele toestemming 
onrv.mgen. Een J;ig later werd het vlootbezoek aan Japan officieel bekendge
maakt. De Indonesische reactie was scherp: al op de 10~ dreigde Djakana de 
diplomatieke betrekkingen mer Japan te verbreken als her bezoek van Smaldeel 
v doorgang zou vinden. De politieke agitatie in 1 ndonesië begon nu op een 
kookpunt re komen. Daarhij werd door verschillende hooggepl.1.1tste functio
narissen dreigende taal uiigc."lagen. Nederland'> Nieuw-Guinea diende, indien 
noud1A1kdijk, bevrijd te worden mee milit.cire mi<ldclen. Ook werden maatre

gelen geei'it cegen Je westerse economische bel.mgen in lndonesie. Deze 
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massacampagne riclntt• zich, na her bekend worden van her Nederlandse 
vloorbczoek aan Yokohama en Nagasaki, in toenemende marc ook tegen Japan. 

Op de riende augustus herhaal<lc de chef Directie Europa van her G~timm/}(J 
tegenover De Voogd dar de Japanse regering 1.ich nog steeds in een l:1SCig parket 
bevond. Japan had zijn toestemming voor her vlootbezoek, met name geûen 
de Ncdcrlan<lse Jruk, eigenlijk niet kunnen weigeren. Nederland was immers 
een beniende mogen<lhei<l. Her lastige was evenwel dar Japan nu het enige 
Aziatische land was dar gastvrijheid bood aan het Nederlandse smaldeel. Zo 
kon de indruk ontsta.111 dar Japan <le 1 ndnnesisc.:he protr:sten negcerde. Da.trom 
moesr Nederland er begrip voor opbrengen d.1r Japan alle publicireir rond het 
vlootbezoek om1.idHig wilde behandclen.H1 In verband met Je Indonesische 
dreigementen \'erwchr de J:1panse regering vervolgens op 13 :1uguscus a.1n Den 

H:tag het bezoek :1an Naga~aki af te gcl.1Sten. Tor Nederlandse ergernis werd 
\'OOtgc~tcld d.tt l.\maldecl v alleen Yokohama 1..011 :1.111doen. Mer regen:r.in ging 
Den Haag mee die verwek akkoord, m.1.1r d.1.1rmee was Je kous, zo zou snel 
blijken, nog l.tng nier .1f. ten dag lacet vcrwdu het Gaimusho her bernck orn 
re zenen in een 'operacionecl bezoek'. Dit werd door Buitenland~e /..aken van 

de hand gewe1en. Men hield de Japame regering a.111 de eerder gegeven 
roesccmming voor een officieel bewek, met alle~ w.ac d.1.1rhij a.tn c.:eremoniccl 
kwam kijken. 

Slot 

Smaldcd v vor<lerde in Je russenrijd gt·Ma.tg. Het eskader n.1dcrde ûjn bcl.mg 
rijkste bestemming, namelijk Nieuw-Guinea. De stemming op <le schepen w.1s 
goed, hoewel <lc poluieke problemen rorn.lom de reis hieven groeien. 1 n 
Indonesië hield de campagne regen Nederland aan en ook in Nederl.tnd zelf 

nam hcr ongemak over de reis van de Karel Doorm.m roe. Her kabinet ma.tkte 
zich daarover zorgen. Binnenlan<lse verdeeldheid maakr immers geen goede 
indruk in de i111ern.1rion.1le poliriek. Op 28 juni riepen minister Toxopcm en 
sraamecretari~ Bor her Nederlandse volk da.trom op om de Nicuw-Cuinea
poliriek van de regering re steunen. Het w.1s, 10 zeiden de hewindslie<len, vooral 
berrcurcimv.1ardig d.u 'bep.1alde grocperingen' met hun kritiek in feite Indo
nesië in de k.urr !>peelden. Die groepen gaven immers steun a.111 Je gedad11c 
dat Nederl.tnd agre~~ieve bedoelingen h:id, en d.tt was gcenszim her gev.cl. De 

vlagverroonrei~ van de Karel Doorman wa~ bedoeld om her ven rouwen in her 
Nederlandse gezag op Nieuw-Guinea, wa.1r ook 17.000 Nederlanders woon
achtig waren, re herstellen."'' 
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1 Ict b opvallend <lar Luns in deze fase de ministerraad enkele m.1len een veel 
te romk.leurig hedd van de internationale positie van Nederland verschafte. 
Hee leek wel nfde bewindsman craclme 'l.ijn medebewindslicden een hare onder 
de riem re sceken. Eind juli Lei Luns in de miniscerraad dat hij sinds vier 
m;tandcn war minder ongerust was, 'omdar in Indonesië de indruk bestond, 
dar Nederland hij een Indonesische aanval oC een incident zou worden ge
steund'. Hij was ook oprimiscischer 'ge'l.ien ! ... J Je negatieve reacties van de 
Philippijnen en Jap.m op Indonesische verweken om <le Karel Doorm.111 niet 
biJ her bezoek a.m de ~rille Oceaan te onrv.mgen'." Luns' optimi~me zou 
binnen enkele weken worden gelogenstraft. Hee oonJecl v.m de minbrcr van 
Buitcnland~c Laken hvam ook nier overeen met de berichten die vanuit diverse 
diplom.uieke vercegenwoordigingen n.1ar Buitenland~e Z.1!-en werden ge1011-

dcn. 
De inrenucionale problemen die Je reis veroorLaakce, hlc\'cn bovendien in 

her nog springen. Her hcmek aan IZremandc was weliswaar, ondank- alle 
complicatie, goed verlopen, maar was beheerst gcweesr door Auscralische 
politieke dist.mtie. De N1\VO-bondge11orcn, en met n.une de direct betrokken 
~r:uen, maak1e11 7.ich grote 10rgen over de Nederlandse op~cclling en over de 
politieke consequenrie~ v,111 Je uit7.en<ling van Smaldeel v. De krifiek in de 
Aziatische wereld was evenccm groot. De opsrelling van vcr!tchillcnde pro-wes
terse Oosc· en Zuid0lm-A1iatischc rei;cringen, 1.0.1ls die van Je l;ilippijnen en 
Mal:tkk;i, haarde wri;cn. Ten sloue begon 1.ich, 1.oals wc hebben ge'l.ien, een 
ern<>tig probleem af te tekenen hij Je bel.mgrijkste pro-we~ter!te regering in de 
regio - Jie van Japan - voor wat betreft her gcpl.111Je be10ck v.m Sn1.1IJecl v. 

HOOl·DSTU~ VI 

Een 'slap m the face ' 

Op 18 juli was Smaldeel v 'mee aangenaam vermoeide en voldane hem:mningen' 
uit Fremanrle vertrokken, wals het }1111rlme/..· 11(111 de Km1111H1jkc 1\/111·i11e ver~ 
meldt.' Er werd nu koer' gncr n.1ar her hcl:mgriibre Joel v.m de hele operatie: 
Hollandia. Dit deel van de rei<> was politiek gc1.ien her heikcl~t; de schepen 
kwamen nu immers in de buurt van lndone\ië. De rei,roure liep onder Je 
Ausrrali~che rnidkust, door Je boven Tasm.mie gelegen Bass ~trair, l.111i;s her 
oostelijk deel v.111 Au~tralie, door Je Jom.1r<l P.1ssage, en ten slorreom 1\usrr.1liscl1 
Nieuw-Guinea heen na.1r Holl.111dia. D.1r wa-; namurlijk nier de korr~te roufe, 
maar deze was - mede onder imernationale Jruk - gekm.cn om elke provoca
tieve indruk cc vermijden! De overtocht naar Nieuw-Guinea was overigens 
nier .alleen in politiek opzicht moeilijk. De wcer!tomsrnndigheden w.1ren op 
nieuw 1.0danig slecht <l.1t de vliegoefeningen op de K.1rel Doorman mm:sten 
worden stopgezer. 

Verblijf op Nieuw-Guinea 

Op JinsJag ! augustus arriveerden de schepen in de vroege ochtend in 
Hollandia, war gepaard ging met grote publieke belangstelling. Het smaldeel 
had meer Jan 17.000 mijl afgelegd om zijn bestemming cc bereiken. Ter 
begroeting daverden saluurschoren over de Humboldc-haai. De aankomst v:m 
het smaldeel ging bovendien vergezeld van een zogeheten 'nypast' van de 
boordvliegcuigen van Je Karel Doorman. De Doorman manoeuvreerde op 
dczdfJc wijze als in l;remantlc Je haven binnen, dat wil 7.eggen gebruikmakend 
van de stuwdruk opgewekt door enkele A11mgers. Het vliegkampschip meerde 
af aan een nieuwe steiger bij de Gouvernemenrswerf. De Limburg en de 

Groningen arriveerden korte tijd later en meerden af aan de han<ldssreigers 1 

en 2. De Mijdrecht, blijkbaar het laagst in a;1111ien, ging voor anker voor de 
lmbi-baai. 

1.p 
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De aankomst in Hollandia ging gepaard mer veel ceremonieel. Commandant 
i:erwer<l.1 bracht Jin.'Ct na her armeren beweken aan gouverneur P.J. Planed 
en de Commandant der Zeemacht in Nederlands Nieuw-Guine.1, ~chout-bij
nacht G.J. Pl.uerink. Vervolgens brachten verscheidene lokale hoogwaardig
hci<lsbekle<lcrs een be1.ock aan de K.1rd Doorm.tn. l n de n.1mid<lag inspecteerde 
l'l.uerink de bemanning van de Karel Doorman en detachementen van de 
andere schepen. In een rm:spraak heem: de schour-bi1-nacht het smaldeel wel
kom. Hij wees op de grorc herekeni~ v.111 het bezoek \'oor her moreel van de 
bevolking en voor de opbouw v.111 een modern Nieuw-Guinea. Ook 's avonds 
volgde nog een officiële ontv;mgst aan boord van her vlaggenschip. waarbij 
'vrijwel alle militaire, burgerlijke en geestelijke auturireiren' ;t;mwe1.ig waren.l 

Hollandia w.1s geen aanrrekkclijke plciscerpl.1at~. l:r waren in de voorafgaande 
jaren \\clisw,1ar enkele houwprojeccen gerealm:erd, zoals de .1.mlcg van moderne 
kantoren :1.111 de h.1ven, maar de stad was toch vooral een administratief centrum. 
\Avonds viel er niet veel re beleven. Voor de bem.mningen waren er sporr
wed~rrijden georganiseerd. De officieren kregen een tuinfèc.H .1.mgeboden dac 
door her slcclne weer echrer grorendeels in her water viel. 1 lcr Joel van liec 
bezoek was de lokale bevolking een hart onder Je riem re sreken en Juidclijk 
re maken dat Nederland zijn onderdanen op Nieuw-Guinea niet in Je steek 
1ou laten. Op 5 .lllgusrns koos de Karel Doorm;m da.trom weer tee om enkele 
vliegdemonstracie~ te geven ten overst.1.111 v.m een gezelschap van enkele 
honderden g.1~cen die 1ich a.111 boord v.tn de Groningen en de Limburg en van 
de in Nieuw-Guinea gestationeerde Piet Hein bevonden. Het weer speelde 
evenwel opnieuw p.men. Vanwege rropische regenbuien kon nuar een klein 
deel van de dcrnomtratie doorgang vinden. 

De volgende d.1g vertrokken de Karel Doorman en <le Groningen, met de 
Pier Hein, naar het eiland Biak, dat de belangrijk.sec basis van de Koninklijke 
Marine en Je Marine Luchrv:iarcdiensc was. Ter.vijl de schepen afmeerden, 
speelde Je plaatselijke marinekapcl her volkslied. Vervolgens werd afwisselend 
marsmuziek een gehore gebracht en muziek uitgevoerd door een Papoea-fluit- ~ 
orkest. Na het afmeren. maakten de plaatselijke hoob•waardighcidsbekledcrs in 
foesrclijk tenue hun opwachting op de Karel Doorman. Dat waren onder meer 
de rayoncommandanr, de commandant van de Marine Luchcvaarrdiensr, de 
waarnemend resident Geelvinkbaai en her hoofd van het plaarsclijke bestuur. 
De Karel Doorman en de Groningen verhieven tot 19 augustus in Biak. De 
door de Karel Doorman meegevoerde Humas en A/ouctte-hdikoprers werden 
er onrschecpt en overgebracl1c naar her plaatselijke vliegveld Bocrockoe, waar
mee her belangrijkste milicairc doel van de reis was gerealiseerd. 

1.p. 

Ook Biak was geen specracul.1ire plcisterpla.11s. m.1.1r dc~onJ,111k~ w.1ren ook 
hier diverse .1ccivicciccn georg.misecrJ om her de bemanningen naar de 1in cc 
maken. Zo werden rochcen ondernomen n:1.1r her binnenl.mJ. Aan w.11 werd 
voor her marinepersoneel een pmt1r 111alm11 gehouden. Fveneem v.muit Biak 
werden, op 19 .mgustus, demonstraties uitgevoerd ten overqaan van een grooc 
aantal gasten. Dicm:1al ging.ille~. b1.·gumtigd door her fraaie weer. buitengewoon 
goed. Op <liezclfdc 19·1" augustus raak1e evenwel geschucmaker der eersre klass<. 
A.J.M. Poies1. bekneld achrer een onvcrwachcs ronddraaiend mitrailleur. Her 
ongeval vond plaacs aan boord v.111 Je Limburg. De levemge\'aarlijk ge\\ omle 
geschutmaker werd per helikopter overgebracht naar de K.uel Dnorman om 
geopereerd cc worden. H ii zou zes dagen aan boord van her vliegkampschip 
blijven. P:is op 25 augustus werd de nog ~reed~ in b cmge\ .1ar vcrken:nde 
PoiesL, naJ.u het snuldecl was ccruggekeerd in Hollandia, overgebracht naar 
het plaacsclijkl.' ho~pira.11. Daar overleed hij korte rijd na aankomst.4 

Inmiddels l1.1d de Groningen een bezoek gebracht a.lll 'orong. waar de 
Korrenaer en de Piet Hein zich bij hem voegden. De overige drie schepen van 
Smaldeel v arriveerden de 20"" auguscus in Sorong. Een groep mariniers lud 
zich aan wal opgesteld in Je vorm van een \Y/ om de Dourman welkom te 
hcccn. Ook hierw;1~ her uirg:ianslcven beperkt. De bern.mningen werden vooral 
beziggehouden met sportwedstrijden. De belangstelling voor de Nederlandse.: 
oorlogsbodems was groot. De Doorman werd onder meer bczochr door een 
groep P.1poe.1's <lic <.en oorlogsd.m" uirvnerdcn op het diegdl.'k. Zoals Hoog 
in zijn bock over de Karel Dourman opmerkt, was her ' een intere"sant gezicht 
de Pap0t:a 's hun oerwoud-gewoontes re 1.ien dernomcrercn regen de achter
grond van straaljagers en moderne rad.1rantennes'. 1 

In Sorong bereikten de Nedcrl.rnd,e oorlogsbode1m hun meest wcsrclijk 
bestemming. Sorong lag \an .11le op Nieuw-Guine:1 hewchce h.1vem hcc <.lichtst 
bij Indonesië. Het gmnmige .1specr van Je reis van ~maldcd v kwam hier her 
duidelijkst naar voren. De Nederlandse regering h.1d in de .lgdopcn m.1anJen 
sreeds benadrukt dar het doel van de reis vlab11:erroon was. Daarmee leken de 
oorspronkelijke doelstellingen van de uitl'ending naar de .1ch1crgrond re zijn 
verdwenen. Maar deze doclsrellingen speelden nog steeds een rol van betekenis. 
Her operariebcvcl aan commandeur Fer.verda voor het verhlijr in Nieuw
Guinea bevarre drie opdracluen. De eerste was vlagvercoon, de tweede her 
uitvoeren van oefenparro11illes en -verkenningen; de der<le opdr.ichr w,I\ om. 
in die gebieden waar dar mogelijk was, maatregelen te treffen tegen een onver
hoedse Indonesische a.m\'al. Het optreden \'an Smalded v diende 'in ecrsce 
insr.mrie defensief cc zijn. m.1.1r in gev.11 van een a.mval mocht het vuur worden 
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geopend.'· D.u w;" geheel .mdcrc koek dan de opcr.1Ciebevclcn tor dan toe, die 
~lcchts hadden ge~proken over de te v.1ren rourcs en de bc1.0cken die gebracht 

dienden re worden. 
De SM Hawl·s en A11mgcrs gingen dus in Nicuw-Guinca gewoon de luchr 

in, <l1r in wcerw1l van de idecèn die hicromtrcnt op her Amerikaanse State 
Departmem leefden. Zoalc; medio juli a.m de Amcrika;m~c .unba~c;adc in 
Djakarta was bericht, zouden deze MDAl'-toestcllcn immers naar Amerikaans 
inlicht a:m lmor<l blijven. Her is opv.1llend dar de uitgebreidsce oefeningen in 
Nieuw-l;uine.1 op 2.J en 2.4 augusru" pl:t.usvondcn bij Sorong. De oefcn
pacrouillcs die in de buurt van Sorong werden uitgevoerd, waren n.1mclijk, 
gezien de nabijheid van de lndone~ischc w.ueren, niet zonder risico. \'V'anneer 
de oefeningen gehouden 10uden zijn bij her veel omtclijkcr gelegen Hollandia 
wu da1, war dar aangaat, veel minder opv;illen<l of zclfc; provoc.ttief 1ijn geweest. 

DaarhiJ kwam dar Nederland en Indonesië van mening verschilden over de 
:1fgrcnzing van de cerriroriale waccren in her gebied. Zoals wc eerder zagen 
erkende Nederl.md de in december 1957 ec111ijdig uitgevaardigde uitbreiding 
van de Indonesische rerritorialc drie-mijls:wne nier. Daar werd ook h:rwerda 
in het operatiebevel \';111 JO juli op gewezen: ' in principe' dienden de .1.mvccht· 

b.1re zones te worden gemeden. 
Deze omstandigheden maakten de Ncdcrbnclsc oefcnparruuilles tot een 

heikele zaak. Ook de zenuwen aan Indonesische kant waren immers gespannen. 
De Indonesische militaire p.1ra:ttheiJ in de regio rond Nieuw Guinea was 
verhoogd. Er werden daarom gedurende het verblijf in ~orong extra \eilig
heidsmaaucgdcn genomen. Zo werd de Karel Doorman 's nachts volledig 
verlicht en werd er mcr een sloep regelmatig om her schip gevaren. Dagelijks 
onderwcluen duikers de wanden van hcc schip op de a.mwe1igheid van 
explosieven. Op het dek van de Doorman scondcn drie SM H111vks en drie 
A11mgers dag en nacht paraat. Tweederde van de bemanning van her vlieg
kampschip werd aan boon! gehouden om aldus voorbereid cc zijn op alle 
c\•entualireiten. ' 

Hoewel zich geen incidenten zouden voordoen, drong de onrust over het 
verblijf van Smaldeel v in Nieuw-Guinea ook door in de ministerraad. Dat 
bleek uit een opmerking van Lun~. die zich alVroeg waarom de commandant 
van het smaldeel al weken van te voren had bckendgema.1kr op welke dara <le 
verschillende havens op Nieuw-Guinea 1.0udcn worden aangedaan. \'V'as dac 
nou wel ver~randig als men incidenten wilde vermijden? Sraacssccretaris De 
Jong bleek her bij navraag niet met Lun~ eens te zijn. Her rcic;schema was allang 
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bekend, zo meende hij. en er behoefde over de rcis van de Karel Doorman 
toch geen geheimzinnigheid cc worden herracht?H 

Er moer overigens worden opgemerkt dat er rijdens her oefenen en patrouil
leren in de wateren van Nieuw-Guinea her nodige misging. Er traden allerh.mclc 
lechnische defecten en problemen a.m het liclu. D.1r leidde er zelf~ toe d.1r 
moest worden be~l(){en de 1 imburg n.1.1r Hongkong re scurcn voor rcp.1r.uies, 
hetgeen weer voor nieuwe diplomatieke complicaties zorgde. llovcndicn werd 
hec noo<l1.akclijk ge.1chr <lc schepen v.m her ~m.1ldecl, na hun verblijf in J.1p.rn. 
terug te dirigeren na.1r Nieuw-Guinea om d.1ar een uitgebreide rep.ir.uic- en 
onderhoudsbeurt te onclcrg.1an. Ook dc;r.c beslissing zou, wab wc rnllen ;ricn, 
cm politieke problemen leiden. 

Op :!'? .111gu"tus voeren de Doorman en de Limhurg weer na.1r het omcen 
en liepen de h.1.1i van M.mokw.1ri binnen. Manokwari was ecnijd.; de mccc;r 
levendige stad van Nederlands Nieuw-Guinea. Hier brui~ce zeker vergeleken 
met de .mdere kuscplaatscn de handel en indu!>tride activircir. 1 n M.111okw.1ri 
voltrok zich hec-1.clfde patroon .11.~ in de andere bc1oclue h.1ven~ van N1euw
Guinra. Hoogwaardigheidsbekleders m.1.1krcn hun opwachting en er vonden 
recepcies, excur~ics en sporrwcdscrijden plaats. Ook in Manokwari toonde de 
plaat,elijkc bcrnlking 1ijn lx:l.mgsrelling. Zo werd de Doorman bewchr door 

een dclcg.1rie v.m drie lokale bevolkingsgroepen die w.1ren gcwoid in tr.1dirioncle 
krijgscooi. Comm.md.mt f-crwercl.t kreeg v.111 hen een schilderij van de omge
ving a.mgcboden, ht:tgcen - 10.tls l.uer in Nederl.mdsc kranten met nadruk 
werd vcrmdd - een geheel spontane geste w.l\ geweest. Dt. bemanning kon 
zich onder meer \ erheugcn in be10ekcn a.m de lokale scheepswerf. een hout
bedrijf, landbouwproeftuinen en de bosplanologische diemr. Op w augusrm 
kozen <le schepen 1ce en werden er wederom verschillende vliegdemonstr.1tie~ 
gehouden. Nog dezelfde d.1g vertrok de Karel Doorm.111 volgcm Hoog 'met 
adnerlating van een dankbare bevolking'.'' 

Verbreking van de Nederlands-Indonesische betrekkingen 

Terwijl de Karel Doorman werd gcfêceerd in de h.1vens van Nederland~ 
Nieuw-Guinea raakte her Nedcrlands-lndone!>isch conflict in een nieuwe fosc. 
Op 17 .1ugustm, de d.1g van on.1füankcli1khcid, lud prc~i<lem ~11k.1rno aangc.· 
kondigd dat de diplomatieke betrekkingen met Nedcrl.m<l werden verbroken. 
De Nederlandse regering w.1s verrast en leek mcr dt.·zc omwikkeling nier echt 

rekening te hebben gehouden. Niettemin had de Nederla1lllse z.1akgelastigde 
al in een vroeg stad mm gew.1.mchuwd dat 1 ndonesic 1.0u proberen zo veel 
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mogelijk politieke munr cc slaan uir Je rei-; v.111 Smaldeel ven de in april aan
gekondigde militaire versterkingen. Ook in <Ic d.1gen die voorafgingen a.111 17 
.1L1gmtus stuurde Je kamclarij in Djakarr.1 vcromrustendc herichcen n.1.1r Den 
Haag. w.1.trin mee nadruk werd ge\Velen op de mogelijkheid darde betrekkingen 
1.oudcn worden verbroken. 

De ln<lonesi~che publieke opinie was, .11' gevolg van de uil7.ending van de 
"-are\ Doorm.m, verder geradicaliseerd. Vooral de linkse partijen. en met name 
Je cummuni~ti-;che l'KI, roerden 1.ich. l:.r verschenen oproepen tot omcigening 
v:m de l.1.1tste rest;mtcn v.1n her nog in lmlonesic .1.mwc1ige Ne<lerl.rndse 
k.1pit.1.1l. Dar betrof vooral de grote gemengde Neder1.111Js-Brim: bedrijven 
~heli en Unilever. Op 6 mei was bovendien de NederlanJ-;e .11nb.1.,s.1dc in 
Dj.1k.m.1 lclf .1.111ge, .1llcn. Ook elders in her land vonden .111ti-Nederl.111dse 
dcmomtraric-; pl.1ac.\. In Solo en ~emarang werden de k.111roren \,lil de lll'M 

binncngev.11len. In cle loop van juli en .1ugmtus hielden de1.e acties aan. 
Tegen dc1c achccrgrond werd er al weken over ge~pcculeerd welke bijwndere 

maatregelen Suk.1rno in 1ijn j.1.1rlijksc n:dc van 1"7 .111gum1\ zou aankondigen. 
Doord.1r de bcl.111grijk~re 1 ndones1.;che bcrrokkcncn - Je president, mini~ter 
van Buitenl.md.o,e Z.1ken ~ubandrio en stafchef N.1s11non - kort \oor Je lf 
augustus van diverse reizen in Djakarra rcrugkccrdcn, hleef alle~ roe op het 
barst in her ongewisse. Verschillende diplomaten vreesden aanvankelijk dac 
.Sukarno maatregelen 1.011 a.mknndigen tegen we~tcr.o,c he<lrijvcn. 0.1r had geleid 
tot Jiplom:uicke .1criviceir, niet in de l.1.mte plaat\ v.rn Amerikaanse en Britse 
kam, en die h.u.I klaarblijkelijk dîccr gesorteerd. De Amerikaan.~e amb.1ssadeur 
Jonc~ meende namelijk al enkele <lagen voor Je 1/ J.1t !'iuk.1rno\ rede geen 
'onheilspellende passages' omtrent Je n.irion.1lisarie v.1n buirenland~e investe
ringen zou hevacten."' 

Wellicht d.1c d.1armec de k.rns op een verbreking van de betrekkingen mee 
Ncderl.111d eerder toe-dan afn.un. Sukarno's komende rede kon immer~ worden 
be"chouw<l al' een compromi~ cussen verschillende betrokken p.mijen. Aan 
de ene kanr moesc Sukarno rekening houden met Je opv.mingen van de 
k·gcrtop. Andcr1.ijds diende ook de l'KI tevreden te worden gesteld. Verbreking 
v.111 de betrekkingen met Nederl.111J zou een l1.1ndrc1king kunnen lijn a.111 de 
l'KI. Tor op her allerlaatst bleef er Olllekerhcid bcst.1.111. Mogclijkcrwij-; heerste 
er ook nog l.mg mcni ngsverschil over <le cc nemen be~luiten. 

J. Vixseboxse was twee weken voor de t7" augmcus als nieuwe zaakgclascigde 
in Djakart.1 gearriveerd. Vixscboxsc vodde direct nattigheid. Toen hij infor
meerde wanneer hij 1ijn opw.1chcing bij de president kon rn.1kcn, werd hem 
gezegd dat hij rot na 17 .1ugustm moc~r w.u..hren om een afspr.1ak te maken. 

Op Je 16" werd hij gebeld door Je 1..hef prnrocol van het Mini~terie v.111 
Buitenlandse Zaken met de mededeling J.ir hij 1ich de volgende d.1g in alle 
vroegte, um kwart voor zeven, hij mini<>tcr <\11b.1ndrio dient.Ic cc melden . 7 oals 
hij Den Ha.1g direct rapporreerde, kon her natuurlijk om een bclccfdheiJ-;be 
zoek g.1an. Maar Vixscbox'e hiclJ ernsrig rekening mer een mogcl ijke mede
deling i111..1ke Je verbrekini:; der diplomatieke becrekkingcn. Hij legde direcr 
concacc mee de Brirse amb;1ssadc om deze te verweken 'st.111d hy' cc 1ij11. Ook 
verschillende andere maarregclcn werden genomen mcr het oog op een moge
lijke verbreking der <liplom.uieke betrekkingen." 

Vixsehox-;e kreeg dus gelijk. In Je ochrend van Je 17•· augmru~ werd hem 
door Subandrio mcege<ledJ dar Je president larer die dag de verhreking van 
de diplomariekc bccrckkingen zou aankond1gcn. De 1~1akgelasrigde kreeg op
dracht zijn kanselarij hinncn een maand te sluiten. Sukarno's rede bevarre die 
middag een frllc aanval op Nederland, waarbij ook de reis van Sm.ildecl v 
nadrukkelijk werd betrokken. De prcsidcnr kondigde inderda.1d aan d.1t de 
diplomatieke betrekkingen met de voormalige kolonisarnr zouden worden 
verbroken. Ne<lerlaml tradme 1ich volgens hem nog srce<ls re mengen in de 
Indonesische binnenlandse aangelegenhCllcn. Het srcldc zich bovendien hals
starrig en oorlogszuchcig op ten aanzien van Nieuw-Guinea, zoals opnieuw 
was gebleken uit Je uiczcnding van de Karel Doorman. Sukarno kondigde aan 
dat nu andere middelen zouden wor<lcn :1angewend dan re verweken om 
onderhandelingen. Her gebied moest 'op revolutionaire wijze' worden bevrijd.12 

De7.c aankondiging was naar alle waarschijnlijkheid op het allcrlaarsr i ngclas1. 
De berrdîcnde passage was in gesccncilde vorm toegevoegd aan de gcdmkre 
tekst van Sukarno's rede. Dar kon <luiden op een meningsverschil binnen de 
regering, al was her ook mogelijk dat men Je aankondiging zo lang mogelijk 
geheim had willen houden. Zaakgcla~tigdc Vixscboxsc r.1pponeerdc .1ch1er.1f 
dat her be~luir waar~chijnlijk een concessie wa.o, aan Je l'ld, 10.1b dar ook gult! 
voor her door Sukamo a.111gckondigde verbod van de .o,ociali"rische parrij, de 
rsi. Er gingen geruchten dar ~ub.mdrio zich 1ou hebben verlet tegen Suk.1rno'~ 
bcsluir, ma.1r dac was mogdi1kcrwij' een pogmg de repuc.1tie van Je minister 
van Buitenlandse Zaken hoog re houden." 

Het besluit verraste ook de Indonesische diplomaricke vcrrcgenwoordiging 
in Den Haag. Zaakgcl.1.0,tigde Susanro Djojosugiro vernam het bcrichr moge
lijkerwijs zei(~ vi.1 <le nieuwsberichten. l:r wa-; een receprie voorbereid eer viering 
van de onafl1.mkdijkheids<lag, die op het allcrl.1.mt werd .1fgcl.1~t. Sus.111to krc:eg 
van Sub.m<lrio op<lr.1chr Nederl.111J binnen rwee dagen re verl.uen. De ln<lo
nesischc mis-;ic werd gc~lotcn en de inboedel werd ovcrgcbradu n.1ar de 

1.p 
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lndone~i~che .unba~~ade in l3onn. Voorta.111 zou Egyp1e de lndoncsischc be
langen in Den Haag bch.trcigen. Op 30 augmm~ verliet de 1 ndonesische 
1"1.1kgclJ~cigde Den Haag en op di"zelf<le d.1g vertrok Vix,eboxse uir Djakarca. 
\Xf el wa~ overeeng('komen dat weder1.ijds enkele diplom.uen, wnder formele 
diplomatieke st.nus, in Je heide hoofdsteden achter de hand gehouden zouden 

worden.11 

Er werd "nel gespeculeerd over de gevolgen van ~ukarno \ besluit. Hee was 
nog onduidelijk, aldu~ oordeelde Vix~eboxsc:, of de verbreking wu leiden toe 
een verdere radicalisering van de lndone~i~che Nicuw-Guinc.1poliriek. D.1c was 
nog a1'vachren. Vooralsnog moest worden vaMgeMcld d.1t de krijgsmachnop 
weinig leek te voelen voor een milit.1ir avonruur. Tegen de .1dltergrond van :il 
Jc-1.c gebeurtenis~en ~peelde, naar her oordeel van Vixseboxsc. Je machtsstrijd 

tussen de pre~idcm en ~cafchef Na!>ution. In de Nrlll l'ork Times werd .1clrn:raf 
gesuggereerd dar de verbreking v.lll de betrekkingen met Ncderl.llld ook was 
bedoeld om de positie van de Vaenigde ~catcn te beïnvloeden. Het zou de 
bedoeling 1ij11 gcwce~r de Amcrik:i.1me regering hJ.1r neutr.1lc standpunt i111~1ke 

Nieuw-Guim:.1 cc doen opgeven." 
Van de J...111t \'.lil de Ncdcrl.md~c regering werd op de lndonesi~che .1ankon· 

Jiging op betrekkelijk l.1wniekc wi1zc gere.1gcerd. Lum verkl.1ar<le hec te 
betreuren 'd:tt Indonc.\Îë chans ook de l.1atste brug met Holl;1nd ll1.1d l afge
broken'. Hij ontkende dar Ne<lerland hecrokken w.1s bij her o;timuleren van 
opstandigheid in Indonesië. 'De hele wereld wi•;r d.1t Ne<lerl:rnd Lich nimmer 
met de imernc verhoudingen in lndoncsie lud ingelacen. · l uns wekte niet de 
indruk erg gebukt te ga.lil on<ler de 1 ndonesischc nuatregcl. Er kon immers 
worden v.1Mgcsreld dat er niet rnveel was veranderd. De Ne<lcrlands-lndonc
sische betrekkingen stonden al op een erg laag pitje. 11

' De Ne<lcrl.rndse regering 
gaf nier eens een officieel communique uit. De Quay vond her ook nier nodig 
om een persconferentie te beleggen. \'\fel werden de hoofdredacteuren van de 
landelijke bladen uitgenodigd voor een informeel gesprek. Tij<lcns de bespre
kingen in her kabinec werd de meeste wrg geuit over de mogelijke komst van 
een grote groep 'spijtoprantcn'.•7 In het buitenland werd soms verbaasd gere
ageerd op de Nederlandse berusting. Nederland had immers zijn laatste positie 
om nog rechcscreekse politieke invloed in Djakana uit cc oefenen, verspeeld. 

In Den Haag moest nicctemin met enige zorg worden v:tstgestcld dar er 
weinig rekenen van solidariteit met Nederland konden worden gesignaleerd 

in de internationale politiek. Al een dag na de verbreking der betrekkingen 

verschenen berichten in de Amcrikaan.~e pers dar de Verenigde Staten zich 
strike aft.ijdig hielden van de Nederlands-Indonesische verwikkelingen. De 
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ccrughoudcmlhcid \';til de we~cersc landen leek lndonesié aan ic zetten rot een 
verdere verscherping va111ijn poli riek ren aanzien van Niu1w-Guinc.1. De pijlen 
van de ln<lonesischc diplomacie ridmen zich in de dagen na 1- augustus vooral 
op Japan. Daarbij wer<l in Indonesië openlijk gedreigd ook de betrekkingen 
mee Japan re verhreken als her aangekondigde bezoek van de K.1rcl Doorm.111 
doorgang zou vin<len. 

Het G11im11sho blijlt twijfelen 

In de loop v.111 augu~rm werd her bezoeJ.. van ~m.1lded v een steeds meer 
omstreden kwestie in de Japanse poliriek. Het ver1c.:r tegen her Nederland~e 
vloocbczock wer<l scecJs feller en <.leed denken aan de prn1esrcn tegen de komsc 
van de Amerikaanse prc'iidcnr Ei,enhowcr in juni. een hci'Od, d.u uiteindelijk, 

gezien alle commotie, wer<l afgelast. In lncloncsie w." hovc.:ndicn een ware 
rnassacampagnc op gang gekomen om de Japame regering over te halen de 
coesccmming voor her vloorbe1ock weer in re trekken. De 1 ndonesisclu.: regering 
dreigde bij 'erschillcndc gelegenheden mer verbreking van de diplomatieke.: 
bctrekkingc.;n, en wat waarschijnlijk nog enmiger wa~: er werd ook ge<.lreigd 
de Japanse economische bd.1ngen in lndonc.:sië aan re pakken, zoals J.1r in de 
voorafgaande j.1ren was gebeurd mee de Nederlandse belangen. 

Op 15 :tuguscus rapporteerde amb.1ssadcur De Voogd Jat de lndonesischc 
agitatie wcrl,rc: de Jap.111ncr~ waren kl.1arhlijkclijk ge·1nrimi<lccrd. Zo lud een 
funcrionari' v.111 hec Ga111111slm. wals gezegd. geopperd of het nier 111ogcl1jJ.. 
was her vloorbcwck een puur operationele M.Hus cc.: geven. De Voogd h.td 
geantwoord d.1t een Jergelijke wending voor Nc.:derl.rnd buirengcwoon kwet
send mu ziJn. De amb.1s~.1deur \tond erop dac .1an enkele minim.1le ceremonicle 
verplichtingen 7.0U worden voldaan. ·wals het a1'•urcn van saluutschuwn en 
het over en weer afleggen van officiële bezoeken. Nederland wu op ûjn beun 

alles vermijden om Je Japanse regering te 'embarasscrcn'.1
" 

Van Japanse kam werden niettemin steeds meer maarregclen genomen om 
de betekenis van het hewek van Smaldeel v 'l.O veel mogelijk re beperken. In 
de russencijd was her in Den Haag al duidelijk geworden dat men er in Tokio 
de voorkeur aan gaf d.n het smaldeel slcchcs één Japanse haven 1.0u aandoen, 
namelijk Yokohama. Vervolgens hadden de Japanners dus gevraagd her vloor
bczoek een lomer 'operationeel' karakter te geven. En op 23 auguscus verwchr 

her Gaimusho de gebruikelijke saluutschoten achterwege te laten. Er was in 

Yokohama - zo luidde het argument - namelijk geen saluutbatterij aanwe1.ig, 
en de Japanners vodden er niet voor een marineschip naar Yokuhama te 
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Jirigcrcn.''1 De sfèer werJ op deze manier n.nuurlijk wel hc<lorvcn. Op de 
Nederlandse amh.1ssade in Tokio noreerde een medewerker ironi,ch 'aardig 
bezoek' op Je Jesbctrcffende Jocumenren. , 1 nmiddel'i wa'i door de M.1rine'iraf 
be'ilotcn de 1 imhurg in verband mee rcp.iraticwcrkzaamhcden n.1ar Hongkong 
cc 1.endcn, w.1t betekende dar alleen de Karel Ooorm.m en Je Groningen de 
luvcn van Yokoh.tma 1.ouden .1.111duen. Hee voorgenomen \'lootbe1.oek .1an 
Japan kreeg al mcr .11 'itced~ minder om her lijf. 

Eind ,1ugu~tm onrsronden nieuwe probbncn toen hcrichtcn in de Neder 
landsc pers verschenen dar Smaldeel v op de ccrugrcis mngclijkerwij~ opnieuw 
Nieuw-Guinea zou aandoen, dit vanwege noodzakelijk geachte ondcrhouds
cn rcparariewerkz.1amheden.11 De Japanse :imba'isadeur maakte hier. hij een 
bezoek .1an Buitenlandse Zaken, ernstig bc1.waar regen en stelde dar een nieuw 
(eir w;1s gecreëerd met duidelijke politieke implic.uies. ' 2 Hoewel Joor een 
medewerker van Buitenlandse Zaken werd gesuggereerd dat een en ander nog 
in bcra.1J w.1s, znu men in de daaropvolgende d.tgen v.111 J.1panse kant ophef 
blijven maken mcr de mogelijke rcrugkecr van ~m.1ldeel v naar Nieuw Guinea. 
Op 25 .iugu!.tuS werd .1mb.1ssadeur De Voogd ontboden bij de Japame onder
mini'irer v.1n Buitenbndse L1ken Yamada. Dc-1.e 1ette uiteen d.tr de Japan'ie 
regering hierdoor in grote verlegenheid was gebr.1chr. Hij vroeg De Voogd het 
dringende verwek aan Den Haag over re hrengen om af cc 1ien \'an her bezoek 
en verwees in dit verband onder meer naar de eeuwenlange vriendschap tussen 
Nederland en Japan." 

Luns weigerde in te gaan op her Jap.mse verwek. Hij berichcre De Voogd 
dar de Nederlandse regering het reeds door Japan a.mvaarde en goedgekeurde 
vlootbezoek door wenste te bren gaan. Er werden verschillende argumcncen 
aangevoerd voor de Nederlandse standvascighcid. In de eerste plaats was een 
vlootbezoek een volscrekt normale aangelegenheid russen bevriende staten. 
Weigering v.m een dergelijk be-wek 10u onder de huidige omstandigheden 
eerst recht· politieke becekenis krijgen. Her wu voor Nederland, en hopelijk 
ook voor J.1pan, on.1anv.1ardbaar Lijn ce wijken voor lndonc'iischc druk. Van 
Ncdcrl.md\c kant was men bereid rn veel mogelijk rekening cc houden met 
Je Japanse hewrgdheid. Luns onderstreepte dar nog nier vasmond langs welke 
route her smaldeel n.iar Nederl,md zou terugkeren, zo.1ls hij ook regenover de 
Jap.tnse ambassadeur in Den H.1.1g had verklaard. De terugkeer was vooral 
gepland in verb.md met noodL.1kelijke repararies. Er werd nu nagegaan of deze 
nier ciders zouden kunnen worden uirgevoerd.'·1 

De verwikkelingen rond de mogelijke terugkeer naar N1euw-Guine.1 waren 
opnieuw een voorhecld van Je gebrekkige regie die de reis van Smaldeel v 
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van.1f her begin gekenmerkt h;1d. De beriduen d.1.tro\'er h.1dden naruurlîjk 
nooir voor her 11l'zoek .1an Japan openbaar mogen worden gemaakt. /'..ij waren 
bovendien prem:ituur. Op :z6 augmtm legde miniMcr Vi~scr in de ministerraad 
de schuld bij Buitenlandse Zaken. Hij sprak 1ijn verwondering uir over her 
foit d.1r <lH mini'i1erie de berichten over een mogelijke terugkeer naar Nieuw
Guinea al in zo'n \ roeg s1.1dium naar buiten had gehrachr. \'<'ic h.1d d.1.1rvoor 
toescemming gegeven? De mini<;ter van Defemie in ieder gev.11 nier. Uit de 
notulen van deze vergadering blijkr dat staatssecreraris Van Homcn geen idee 
had hoc een en ander in ûjn werk was gegaan. Van Houten en Visser hieven 
her oncem over de vrnag welk ministerie nu de verantwoordelijkheid had voor 
de berichtgeving o\'er de rei~. 1 nmiddcls had in ieder geval wwel van Hourcn 
als Visser imrrucrie gegeven d.1r Ja.1romrrenr nier!. meer buiten hun mcdcwercn 
bekend moch r worden gema.1kc. n 

De Japanse druk hield aan. Op 26 augusrus werd de ambassade in Tokio 
een nota overh.1ndigd wa.1rin her Japanse ongemak nogmaals ror u1tdrul<king 
werd gcbr.1chr. De nota srclde dar Japanse toestemming voor her bezoek van 
de Karel Doorman w.ts gegeven in de verondcr~telling dar het schip niet zou 
terugkeren naar Nieuw-Guinc.1. Indien de Nederland'ie oorlog~o;cl1epcn 11.1ar 
Nieuw Guinea wuden terugkeren, kon Jap.111 nier ander\ doen dan de roe
stemming voor her vloocbe10ek intrekken. !:en medcwerkerv.111 de Nedcrl.mdse 
ambas~ade repliceerde bij ontvang~t van de nora nog da1 hij zich nooit bewust 

was geweest van het foic dar de Japamc toc~remming was verbonden .1.m 
voorw.1ardcn, maar dit mocht niet baten. Her leek er sterk op. w meende 
ambas~.1deur De Voogd, dar de Jap.tmc regering eigenlijk een voorwendsel 
1.0cht om v.111 het vloo1bczock .1f re komen, hoewel uir pero;beriduen kon 
worden opgema.tkt d.1r minister \'an Buirenlandse Zaken Kosaka in de Japanse 
ministerraad volhield de gege\'cn rocstemming nier in re kunnen rrckken. ll• 

Buitenlandse Zaken bleek nu bereid Ic zijn om de geplande cerugkccr naar 
Nieuw-Guinea te laten vallen, om de Japanners op deze wijze tegemoet te 
komen, al zou men ook kunnen zeggen om de Japanners op <lcze wijze tic 
wind uir de zeilen nemen. Maar er diende wel iets regenover deze concessie te 
staan, namelijk een aanpassing van de overeengekomen data. Her was nu in 
verband met noodzakelijke repararies te bedoeling om langer in Nieuw-Guinea 
IC blijven en pas larcr naar Japan af re reizen. Zoals Buitenlandse Zaken aan 
ambassadeur De Voogd meedeelde, was de Koninklijke Marine bereid her 
reisschema van Smaldeel vaan te passen, maar dan wenste men eerst te weten 
welke dara de Japanners zouden schikken. Van Nederlandse kanc gaf men de 
voorkeur aan een bL""wek wsscn 27 september en 8 oktober. 1 ndien de Japanse 
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regering zou vasrhou<len aan hec geplande bcrnek tussen !! en 12 scplcmbcr, 
was het echter nier mogelijk af te zien van een terugkeer naar Nieuw-Guinea. '7 • 

Maar ook deze vlieger ging nier op. De Japanners hicl<lcn vasc aan de vast-
gc!.rclde data van 8 tor 12 september; uitstel zou alleen maar nieuwe problemen -: i 

scheppen. Hee zou Je regcnscan<lers van het Nederlan<lsc vloocbezoek de 
gelegenheid geven hun propaganda en agitatie te verhevigen. Tokio had daarom 
een sterke vonrkeur voor de oorspronkelijke dara, althans onder voorwaarde 
dar her Nederlandse smaldeel niet zou terugkeren naar Nieuw-Guinea. Die 
scandpunr kwam, zo concludeerde ambassadeur De Voogd, in feite neer op 
het intrekken van de gegeven toestemming. De Voogd adviseerde Luns de 
oorspronkelijke daca aan te houden, maar in het midden te laten of de schepen 
na.1r Nieuw-Guinea zouden cerugkercn of nicr.:H Luns ging niet op deze 

suggestie in. Op :!.9 auguscus deekk hij <le ambassadeur mee dac Je Japanse 
regering kon worden meegedeeld dat het bezoek zou plaatsvinden op de 
oorspronkelijke data. Bovendien zou Smaldeel v niet terugkeren naar Nieuw
Guinea.1<1 

Japan kreeg dus in alles ;r.ijn zin. Hierover sprak onder-miniseer Yamad:i 
tegenover De Voogd op JO augusms zijn tevredenheid uir. Hij zegde nu alle 
medewerking roe aan her vlootbezoek. In Je Japanse openhaarhci<l bleef her 
bezoek van Je Nederlan<.lse schepen evenwel voor grote consternatie 1.orgen. 
Ook in Indonesië bleef de :1gicacic regen het Nederlandse vlootbemck voort
duren. Op JI augustus nam her Indonesische p.1rlement een resolutie aan w.1arin 
werd opgeroepen coc harde acrics tegen Japan op zowel diplomarick als eco
nomisch terrein. Bovendien werd gcëisr d.1r er maatregelen zouden worden 
genomen cq~en het Nederlandse kapitaal in gemengde bedrijven zoals Shdl en 
Uni lever. 

Japanse ondernemingen in Indonesië beraadden zich in Je tussentijd over 
Je onrstane situatie. Er waren volgens Je betrokken bedrijven conrractcn eer 
waarde van vele tientallen miljoenen guldens in her geding. Ook in Londen 
nam Je verontrusting over Je consequenties van her Nederlandse vloorbezoek 
roe: er swnden immers ook grote Britse belangen op het spel indien Rrits
Nedcrlandse ondernemingen, of zei fa de hele olic-in<lusrrie, zouden worden 
gcnacionalisccrd.1° 

De Japanse reserves bleven ondanks Je toegezegde medewerking groeien. 
Op JO auguscus wees de Japanse ambassadeur tijdens een bezoek aan Buiten
landse Zaken nogmaals op alle onaangenaamheden rondom her vlootbezoek. 
Oe Nederlandse regering moest begrijpen dar her bezoek nier gepaard zou gaan 
met bijzondere feestelijkheden wam Japan wilde Indonesië nier nodeloos 

prikkelen. '' .'vlaar Lun:. bleef weigeren het vloocbernek af re gela~ren. ) n de 
mini~cerrnad verklaarde hij op t september <lar J.1pan de vcrancwonrdclijkheid 
voor het eventueel nier doorgaan ' "an her bezoek zelf ma.tr moest dr.1gen. De 
raad wai. her na enige dil>CU~sic mee Lum eens, 12 maar bij de Nederlandse per~ 
groeide evenwel nvijfcl over de wijsheid van her regeringsbeleid 11m1ke de reis 
van Smaldeel v. \Xlas Nederlan<l nier al re zeer door het stof gegaan om het 
vloocbczock koste war ko<;t te been doorgaan? En welke zin h.1d het nog het 
vloorbewek door cc 1ectcn, nu Je aanwezigheid v.111 Ncderl.llldse oorlogsbo
dems in Jap.111 volstrekt nier meer op prij' werd gesteld? 

Onder dc1.e enerverende ormc.rndighcden verlier ~m.1ldccl v op 1 \eptemher 
Holl.111di.1 en Lette het koers n.tar Japan. De ~remming onder de bemanning 
was nog ~reed~ goed. Het hL~1oek .1an Ynkoh.1m.1 werd door vele op\'arcnden 

beschouwd .1ls hcc hougrepunt van de rei~. 11 M:1ar het w.1, in1niddcll> Leer de 
vraag of het w lt:uk zou worden. 1 n de J.1p.1n\e pers verschenen publicatie~ 
O\'er ~·en mogelijke boycor '.111 Je Nedcrl.mdçc 'chepen. De J.1panse v.1kbond 
van h.l\'enarbcidcr:. dreigde 1clfa geweld te gebruiken 0111 de rocg.1ng '.m het 
smaldeel roe de haven \ ',lil \'okoh.una te beknen. 11 Op :?. ~eprember h.1d de 
Nederland~c comul in Yokoluma daarom een bespreking met Je lok.tic poli
cic·aucorirciccn O\'Cr te nemen m.t.trregclen tegen e\·entucle demomtr.ttie<> en 
stakingsactie~. 

Op 2 september werd De Voogd ontboden bij mini<;ter van Buirenl.tnd<>e 
Zaken Kos.1ka. De bewin<lsman deelde De Voogd mee dar lndoncsii: vrijwel 
zc.:kn wu o\'erg.1.m tol verbreking \'.lil de diplom.niekc en ccono111i\Lhc be· 
trekkingen. Her doocbernek leidde, 1.0 1.ci Kmaka, ook ror vi:r1.c.:r 111 Jap.in, 
\'cel ~terker d.tn Je regering h.td \'CrondcrMcld. l let zou moeilijk Lijn om tijdens 
het vlootbczod. incidenten re voorkomen. De z.1kcn dreigden dm edu uit de 
han<l te lopen. Kosaka verwchc de Nederlandse regering t.lan ook opnieuw 
met grote nadruk her vloorhezoek te annulcrcn.11 Dat was een dram:nisd1 
beroep, uit de mond van de Japanse mini.<;tcr van Buitenlandse Zaken per
soonlijk. Kosaka suggereerde dac Nederland kon bekendmaken van her bezoek 
af cc ;r.ien om de Japanse regering uit een onaangename impasse cc halen, ohvcl 
op Japans verwek een groots diplornariek gebaar re maken. De Voog<l ant
woordde nietccmin, conform zijn instructies, dar Nederland wenste vast re 
houden aan her vlootbezoek. 

Ook op het lvlinistcrie van Buitenl.mdse Zaken in Den Haag begon de rwijfd 
nu cc overheersen. Tijdens een oduendvcrgadcring van topambcenarcn hlcck 
een meerderheid der aamwzigen er voorstander van re zijn her vloothe1.0ck af 
ce7.cggcn, om dar 'men het de Nederlandse eer cc na 1 vond}. om een vlootbezoek 

153 



llOOFUSTUK VI 

door te Jrnkken dar kennelijk niet welkom w.1~·. 11 · Luns besliste echter anders. 
Hij insrruecrde zijn ambassadeur vasc te houden aan her bezoek. Het smaldeel 
was inmiddels onderweg en Je NcdcrlanJse rcgeri ng wens re niet recht~omkecrt 
ce maken. Nnlcrland bleeî dus vasdmuden aan de gegeven toestemming. 1 ndien 
Jap.111 het bc10ek wenste .1f te 1eggen, was het da.1rvoor zelf geheel ver:mcwoor

dcli1k. 
D:1.1rmcc ging de minisu:r in cegen hec meerderhe1d~\r,111dpunt op Buitcn

landi.e Zaken. Hij Mcunde vooral op het oordeel \'an ambassadeur De Voogd 
die, adueraf geheel ten onrechte, meende dar Je J.1panse regering hcc uiccin· 
del ijk nier rnu .1.111Jurvcn het vlootbezoek af te1.eggen. Men 1ou 11a de afgd:ming 
van her bcwek van presidenc Eisenhower niet nog een keer voor de publieke 
opinie door de knieën willen gaan, rn meende de amh.t~!>adeur. De Voog<l w.ts 

overigens per~oonlijk voor!>tandcr van her .rnnuleren van her vloorbe;mck. Hee 
Joor1.Ctren van her bezoek '/OU Je Ne<lerland~-Jap.1me relatie!> 11a.1r 1i111 mening 
te zeer hel.1,ren. Bovendien zou uimcl al~ een hewij'> \ ' ,111 nien<lsdiap worden 

he~chouw<l. en dat zou weer Japanse concessies kunnen opleveren, met name 
op het terrein van <le bn<lingsreclHen van Je KLM. 1; 

Een 'slap in the face' 

Terwijl her smaldeel naar het noorden op~room<le. \\;I', het <lus nog steeds 
on<lu1<ldijk of de Japanse regering her vlootbe1oek wel LOU l.iten <loorg.1an. 
Ook de Britse hcwrg<lhcid over alle verwikkelingen nam roe. Er stonden 
immers ook Britse belangen in Indonesië op her spel als acric zou worden 
ondernomen regen her Nederl.m<lsc kapir.1.11 in Shell en Unilever. 

Op '.!9 .1ugmtm werd een medewerker \".lil de Nederl.uube amb.1s~.1Je in 
Londen uitgenodigd door her hoofd van her Smith E;1st A~i:t Depamnenc van 
het Forcign Office, F.A. \Varner. \Varner wilde het hebben over <le 'ugly 
rnmmm wn<.erning the Karel Doorm.111'. Hij wee~ erop d.1r in de .1fgclopcn 
Jagen groce deining was oncsc.1an door het beridn over llc terugkeer v.111 Je 
K.ud Doorm;lll n.1.1r Nieuw-Guinea. Hij on<ler~treepte dar ~uk.mw a.mv.111-
kclijk her pl:m h"J gehad op 17 augusms het Ncderland~e aandeel in Shell en 
Unilever te n.11ion.1lii.eren. of zelfs de gehele olieimlus1rie. Dar gevaar was 
ternauwernood voorkomen. Door :tik comternacic over de terugkeer v.111 Je 
Karel Doorm.111 werd her gevaar d.u men zou mcrg.1.m ent het nemen v.m 
n.uionalisaticm:tatregdcn weer groter. \Varner zei d.1t hieromtrent groce onrust 
hestond bij Shell. Ook Je Amerika.111se regering rnu 1.ijn benaderd door 

,-
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bezorgde olieconcerns. \Xl:1rner verw;ichrce dat de 111'1\1 in Den Haag stappen 
zou ondernemen.1H 

Er kwamen inderdaad berichten uit \Xlashington binnen over Amerikaanse 
bezorgdheid. Op her Srare Departmenr werd verondersteld dar Sukarno van
wege de recenre omwikkelingen tot 'een of andere op1.ienbarcndc actie' zou 
kunnen overgaan.''' Op JO augustus \'ertd<lc :unbassadeur Young aan Luns lla1 
<le Amerikaanse ambassadeur in Djakarra, Jones. 'op bijna hysrerischc wijze' 
commenraar haJ gegeven op het bezoek v.m de Karel Doorman aan Yokoh:una. 
Jones zou op de krach ligste wijze hebben aangedrongen op pressie op Je 
Nederlandse regering reneinde her hernek aan Japan af te gelasten en her gehele 
smaldeel zo spoedig mogelijk 'langs Je snelste weg' naar Nederland cc laten 
rerugkeren. De belangrijkste argumenten van Jones waren de groeiende com

munisrischc invloed in Indonesië, Je verbreking van de Japans-Indonesische 
bcrrckkingcn en Je dn:iging van nationalisatie van Amerikaanse ondcrneminA 
gcn:'o 

De Britse amhassalle in Den Haag liet op t septemher weten dar men er in 
Londen van uitging dat de in het lndonc:sische parleme111 aangckondiglle 
anriwc~cerse maam:gelen inderda:ul zouden worden doorgevoerd. De oor1A1ak 

\•an alle 1 mlones.ische veromwaanli~ing was 1~aar Britse 01~\'.Hti ng de venneerull 
terugkeer van ~maldeel v naar N1euw-Gu111ea. De Bmren stelden voor de 
Brirse amb.1ssadeur in Djakarra opdracht te geven aan Je Indonesische regering 
<luidelijk re makt:n dar alle opwinding over de terugkeer van Je Karel Doorman 
overhodig w:1s, omdat omlercussen duidcl ijk was geworden dat de Ne<lerl.111dsc 

schepen 11.1 hun hl·zoek aan Japan di reet aan hun terugreis zouden heginnen. 
Luns wees een dergelijke Britse !>tap van de hand omdac hec zou neerkomen 
op toegeven a.111 Je 1 ndonesi~che chantagcpolicid<. Het aangep.1ste reisschema 
van Smaldeel v zou spoedig worden gepubliceerd. De Bri11en hehoel<lcn deze 
aanp;1ssing niet bekend re maken in Djakana. '' 

Uiteimldijk zou het vlonrhezoek wch nier doorgaan . De ontwikkelingen 
kwamen op een hoogtcpum op) september. In Je ochtend had Luns de Japanse 
ambassadeur M iyazaki wederom ontboden en hem nog eens op het hart gedrukt 
dat Ne<lerl.111d een <:vcnrucle Japame weigering hoog zou opnemen. Niercemin 
hr;tcht Mi\'azaki 1msen Je midd.1g een nier mis re ver~ta.m ver/lllk mer. De 
J.1pame mini.;rer van Buitenlarnhe Zaken vrocg ·111n Nederl.111d\e 1.olleg.1 het 
\'lombcrnd. re willen afgela~cen ocmlar dit hezoek gezien :ille commotie nier 
meer zou kunnen bijdragen tor vcrsrerking van de russen Japan en Nederland 
bestaande vrien<l~dtap. 'Mocht Je Ncdl·rl.tnd\c regering her bezoek nier wensen 
af tcgela ... ren Jan zou zeer cor haar leed wet.en de kei1erlijke regering genoodzaakt 
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zijn rot uirMd op een gtm"cigcr darum te beslissen.' Zoals Je Japanse ambas
~.1tlcur nok zdf concludeerde. kwam dit verwek in feite neer op intrekking 
v.m Je gegeven roc!.tcmming en uitstel voor onbepaalde rijd. l n ~en bijbeho
rende Japanse nota werd gesteld dar er substantiële veranderingen waren 
opgetreden in Je omstandigheden rond her voorgenomen vloochczrn:k. Daar
door was her onmogelijk geworden de oor!.pronkdijkc dods1dlingcn, namelijk 

de bevordering van vriendschappelijke relaties, re realiscrcnY 
Luns reageerde uiterst verbeten op de mededelingen van M iyazaki. 1-1 ij voegde 

de ambassadeur me dat de beslissing van Je Japanse regering 'een onder 
bcsch.iaf<lc volkeren geheel ongebruikelijke w.1s'. Jap.lil w.1~ geheel schuldig 
a.in de onm.mc situacic doord.n het nalatig wa~ gebleven om tegen de l nclo
nesisd1c inmenging op 1c treden. Nedcrbml ·1.011 her bc~luit van Japan niet 
lidn vcrgeren of vergeven. De Jap.rn'ie .11nh.1'i~a<lcur die. zo.1ls hlijkr uit her 
Buitenlarn.Jsc-Zakcnverslag, een 'zeer 1crnccrgc!>lagcn indruk m.1aktc'. repli
ceerde dar hij en vele andere goedwillende Japanners Je oni~tanc ~icuatic ten 

zeerste betreurden ; '' 
Luns had krachtige taal gL'Sprokcn. 'Heel erg har<l'. notccr<lc <l1.. Ncdcrland.~e 

:unba~~adcur in M.111illa in de marge v.m een verslag van die gc~prek. De Japanse 
ambassadeur in Tokio, De Voogd. kreeg de op<lradll het nog allemaal een 
keer goed over te doen. De Voogd verkla.mlc tegenover minister v.111 Bui1en
lan<lo;e Z.1kcn Kosaka d.1r de Ne<.lcrbnd!.c regering '1cer gegriclèf w;ts. ' Na .1llcs 
wat er in Je oorlog was gebeurd' had de Ncdcrlamlo;e regering in afgelopen 
jaren 'alle medewerking' verleend aan her Wl.'.cr opbouwen van vriendschappe
lijke betrekkingen. Hee Nederlandse vloorhc1.nek had verder kunnen hi1dragc11 
aan de eeuwenoude banden rmsen hei<lc landen. De Voogd eindigde 1.Ïjn 
betoog met een bicccrc conclusie. De Ncdcrlando;c regering, 1ei hij. mocsc zich 
th.1ns wel ah'ragcn 'welke waarde zij moest hechten .1.111 de vricndsclup v.111 

J .1p.m'." 
De ambassadeur in Tokio ha<.I zich dus achteraf hc1.iL·n lelijk vergiM; de 

uireindclijke weigering ha<.I hij niet vmm.icn . De Voogd mce11<.lc d.1t de 
Indonesische agitatie al over 1.ijn hoogtepunt heen was. Volgens latere inlich
cingcn van De Voogd was de wending het gevolg geweest v;m druk vanuic de 
nw"htigc Libcr.1.1l- Dcmocr.11ischc P.mij, die gedreven werd door 10wd dec
tor.1k .11" door eumomi-;chc merwq~ingcn. De p.mij 1ou onder grote druk 
hebben geMaan van Japanse bcdri1ven met aanzienlijke belangen in lndonesic. 
Ook de nÎl'Uwe premier lkcda had over de k.wc'>tic van het Nederlandse 
,.[oocbcrnck voortdurend com.tct gehouden mcr h.111Jd,kringc11. Nog .1fgclÎen 
van wncrcrc lmrtctcrmij nbcl.mgen wu de regering ·1.ich ook hebben laten 
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leiden door hcc streven op langere ccrmijn het al'l.etgcbie<l in Zuidoost-Azië 
veilig Ic stellen. Opnieuw wa'> gebleken, 10 meende Oc Voogd. <.l.11 J.1p.m het 
nier a.11.1d.urf <lc publiekcl~jk de Aziaci~chc ~ulidariteic te doorbreken .-" Overigen-; 
h.1d minister Kosaka, die pas na Je aanvankelijke Japanse wem:mming was 
a.~ngctrcd<:n, ge\ugg<:rcerJ d.ir hij. :il~ hij .11 eerder minister mu 1.1111 geweeM, 
direct nee zou hebben gezegd tegen het Nederlandse vloo1hczock.-11• 

Luns l1:gdc de ~chuld \'oor her Japan-dcbakcl ook hij de Verenigd<: St.lten. 
De Amerikanen 1.0udcn Je Nederlanders \'cel C<: weinig .s1c11n hebben geboden. 
De Japano;e weigering h.1d nog eem aangetoond. w verweer 1 u11~ de J\meri
k.1ansc .1mbassadeur Young, hoc nodig het was da1 'de westerse mogendheden 
elkaar meer steun gawn en nier gcï~oleerd nprraden, spcci.1al in A;rië en Afrika·. 
Als de Amcnk.tnen rn<:er druk wuden hebben uitgeoefend in Djakarta en 
Tokio een gunste van Nederland, zou het allemaal nier zover zijn gckoml'n. 
Er werd steeds meer b/111 k111111/toegcpast in de internationale policick.1.0 meende 
Lun.... De 'fatsoenlijk<: landen'. zoals Nederland, werden <.bar in toenerne1ulc 
mate het sl.1chco1Tcr van. Young repliceerde dar de Nederlandse regering ook 
zelf niet altijd w gelukkig was opgc1redcn. 1 oen Luns opperde J.n dL· Ame 

rikanen in Tokio 'IOUclen kunnen protesteren regen de J.1p.1me weigering. 
reageerde Young nier bcnwcdigenJ. 1 De Verenigde Sraten mcngdcn 1.ich 1.ecr 
hcwust nie1 in de kwe\lie. wals uic <liverse Amenk.1.111sc bronnen hl ijkt. /owcl 
ambassadeur Jones in Djakarta als ambass.1dcur Douglas iVlacArrlmr 11 in Tokio 
werd weliswaar gL·<lctaillccrd op de hoogre gehouden van de verwikkelingen 
rond hcc vloOlhezoek .1an Japan. maar kreeg insrruc1 ic om niet re inrcn·cniërcn. 

Nog dagenlang bk·ef de opwinding a.111ho11den. Luns spr.1k ook publiekelijk 
een scherp prote\r uil tegen de J.1panse handelwijze. Nederland had alle reden 
zid1 gegriefd te vodcn, 1.ci de miniseer. 11 i1 richctc zich vooral regen de 
'cham:~gcpoliriek' van Indonesië.Japan had zich e\'cnwel karak1crloosopgescclJ 
door zrch Je wet Ic la1cn voorschrijven <loor Sukarno. De gcllettrtenisscn 
toonden volgens Luns ;1an hoc de internationale \'crl1011dingen 'afllrcvcn naar 
een soort anarchie, waar chancage de plaats lkonl innemen van hclworlijke 
diplomatie'.- •M Ook in de pers m·crl1ecrstc vero111waardiging over hei Japanse 
besluit , maar er werd tevens kritiek 11i1gcnefcnd op het halsstarrige optrcdl'll 
van het kahinl't. Het 1'11mol meende dat het kahinct-De Quay, en in hei 
bijzonder de minister van Huitcnlandsc Zaken. zelf schuld hadden 'a;m het 
creurigc fii;uur. dar Nederland door dir afgclas1c hczoek ten aanscl1nuwe11 van 

de hele wereld heeft gesbgen '. Hierdoor kon er geen 1wijfi:l meer over hl'slaan 
dar de regering her Nie11w-G11ineaprohlccm 1.o ~nel mogelijk 'tor een inrerna
rionalc vraag' moest n1.1kcn. ''' 
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Oergdijke kritiek beperkte zich nier tot de sociaal-denwcracische hlaJen. 

Ook hec 1l{~e1111:m D11gh/11d concludeerde dar de regering her Japanse affront 
had moeten zien aankomen. 'Door op het juiste cijdscip van de Jap.msc invitatie 
.tf te 1ien l1.1d Nederl.md de eer aan 'lichzclf kunnen houden.' ' In Dt· Tt!lt~~l'l1tif 
vroeg de columni'it P.1squino zich af hoc het codl mogdi1k w.1~ gcwcc'it dac 
.11lc ' prima kenners van het Verre Oosten' op Buitcnl.md'ic Z.1kcn de1c wending 
nier hadden zien aankomen.I' De koppeling van macluwcrtonn in Nieuw
Gu1nea aan vl.1gvcnoon in J.1p.111 w.t<; erg om•crst.mdig gewee'it, aldm de NRC.. 

•Men l1.1<l 1it:h in Den H.tai; voor oi;cn kunnen -.tdlcn voor.il 11.1 de onple-
1ierigc ervaringen die de K.1rcl Ooorm.111 in Amtralië al heeft opgcd.1.111 mee 
Jcmomcr.uicf sc.1kende haven.1rheider.'i dat de tocht v.111 om c-.kadcr nier door 
iedereen werd ge1ien .1h een nor111,1le reek<; belecfJhcidsvi'iites.' · 

Nicm:min ging het leven verder, en d.ir gold ook voor de rd.ttic' mcl J.tpan. 
Een bezoek v.111 de Kamer van Koophandel van Tokio aan de zmcerinscdling 
cc Amscen.l.1111 voiu.l cnkdc d.1gen 1.uer gewoon doorg.mg. V.m Nederl.111dse 
k.mr werd op cynische wijle gcbruikgema.tkt \',til de J.1p.111<;e wen-. de J.1p.111s
Nederl.111dsc vricnJ<;ch.1p re herm:llcn. Toen De Voogd op 8 september J.1.mner 
spr.1k mer miniseer Kos.1ka en her hooCd van de din:ctic l:urnpa. brachr Je 
.11nb.1~<;.1dcur her gc<;prek op in'irruccic '.111 l.tt11'i op de slepende onderh.mde
lmgen omircnt een verlenging v.111 landingsrechten \oor Je "1.:-.1. De1e ond1.:r
ha11ddingen w.1rcn tot dan toe moeizaam 'crlopen. De Voogd betoogde d.u 
een J.1pan-.c beëindiging v.111 dc1e l.1ndingsrcchten in de huilligc 01mt.1ndighc
dcn een 'Cune\te indruk 1.ou m.1kcn. Kos.1k.1 1.egdc nu coc de kwe-.tie onder 
de .t.tnd.Kht te brengen hij minisrcr-pre'iident lked.1. l:.n indcrd.1.1d. enkele 
d.1gcn la1er rnu blijken d.tt de lap.111se regering akkoord ging met twee lijn
duducn over de Pool en twee l.111gs een midclijkc route ten bd1oe\ e v.111 de 
l\l./11.11 Toen Kosaka rwec weken later gedurende een bezoek aan Je VN in New 
York sprak mcr minister Luns, onderstreepte de Japanse mi11is1er nog een keer 
dar de rockenning van lan<lingsrechten voor Je KLM een hewijs was geweest 
van vriendschap. Daarom had hij ook in de Kl.l'.t-kwcscie snel. en nier 1.onder 
moeite, een gunstige bei.lissing dom1;c<lrukr en kwam hij opnieuw zijn \'cront

schuldigingen aan Luns aanbiedcn.11 

Overigens vond er nog een bescheiden en curieus Nederlands succesje plaats 
inzake her vlootbezoek aan Japan: her bezoek van de ivlijdrechr aan Kohe. Er 

arriveerde dus toch nog een van de schepen van Smaldeel v in et:n Japanse 
haven! Terwijl de Karel Doorman en de Groningen op J september terugkeer
den naar Nieuw-Guinea, stoomde de olietanker ivlijdrecht. na eerst de twee 
oorlngsbode1m v.111 'IO ved mogelijk braml~cor te hebben voorlien, door naar 

EEN 'si.Al' IN TllF F,\CI:' 

Knbe om daar olie cc ranken. Dar was zo beslist door Je lvlarinescafcn Dclènsic. 
Buitenlandse Zaken en de Nellcrlandse ambassade in Tokio werden niet \'an 
te voren ingelicht O\'Cr her bezoek v.m de rvl ijdrcchr a.m de haven van Kohe. 

Amba!.s.1dcur De Voogd was hier weinig gelukkig over; her betrof immer'> 
een ddic.uc za.tk. Op 10 \t:prember vcr,1.:hcnen er 1elt-. hcrichren in de J.1p.tmL 
pers over her bezoek van de M1jdrechr. De Voogd lat mer de kwcscic in zijn 
maag. Men kon ll•ltuurlijk volhouden d.u Je Mi1drcdu ror een particuliere 
rnaat~chappij behoorde. Daar stond tegenover dat het schip m Je diplomatieke 
corrcsponJenric: O\'er her vloorbernek stceJ" uicdrukkd1jk wa~ vermeld ,11s 
onderdeel \'an )maldcd v. De Voogd veronderstelde niettemin d.1t her Cai~ 
mmho hierover verder geen ophef 1ou 111.tken. •• 

Her baock 'an de Mijdrecht \'erlicp inderdaad wnder problemen. De h.wen

autorilcitcn en de douane verb:nden alle medewerking a.tn het vcrhlijf .. 1lsof 
her om een normaal schip ging. Er was geen sprake v.111 polirickc rnmplit.:.1rie'>, 
pr~1tcstcn of '~·lt dan ook. Het laden v.111 olie en de bevoorrading van levens
nuddclen verliepen zonder enig probleem. Volgeladen vcrrrok de Mijdrecht 
op 11 september om 1ich weer hij ~m.1IJecl v te voegen. 

Problemen met Manilla 

De diplomatieke co111plicacics rond de rei~ van SmalJl·cl v ble\'Cll in deze f:tse 
n.ict bcperl,r tor Jap.111. Zoals wc eerder zagen, ~relde ook tic Filippijnse reg<:ring 
zich terughoudend op regenm·cr Je reis \'an de NcdcrlanJse oorlog~holle111s. 
De lndonesi~chc regering haJ de Filippijnse regering inmiJJcli. nadrukkelijk 
gc\Taagd geen medewerking re verlenen .1an een eventueel Nederlands vlooc
bczoek. V.111 een dergelijk hcrnek zou geen ~prake 1ijn, 111.1.ir Je 1 imhurg 1ou 
op weg naar Hongkong wel in de buuri '.111 de Filippijmc w.ueren komen. 
Dar wa~ al voldoende voor cm diplnm.1riek i ncidcm. 

Zoal~ wc ecrdn 1.;1gcn. h.td Je Marinestaf besloten de Limburg naar Hong
kong te 1endcn. 0.1.1r wu het s1.:hip enkele Jagen in een dok moeten \crblijvcn 
om zijn so111~r d1mu· re laren \erv.mgcn. Veel suvicc werJ er overigens in 
Hongkong met geboden. De rcsen'c-domc was afkomstig uit de hangars van 
de Doorm.m en de repar.nic 1.nu 's nachts door her Nc<lcrlandse personeel zelf 
worden uitgevoerd. Op 1 ~cprcmber had de Limburg met de andere schepen 
van her ~maldccl de re<lc van Hollandia verlaten. De overige schepen hadden 

~oe~~ g~zet in de riduing van J.tp.111, er coen nog \'.111 uirg.1a11<.I dar de regering 
m l .ok10 haar tocstt:mming gestand znu doen. De 1 imburg w.ts afgebogen in 
de nchring \ ',lil de Filippijnen om vandaar door re v.ircn naar Hongkong. Op 

159 
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1 scpccmber Jreigclc de jager evenwel gcconfronccerd ce worden met een tyfoon, 
genaamd Gloria. Daarom werd hcsloccn van koers cc veranderen en te v:1ren 

via Surigao en de lvlimlom Stmits, die tussen 3 en 5 scpccmbcr ~c.pas~_cerd zouden 
worden. Omdat de Limburg dan Jicht in de buurc van Je F1l1pp1J11Se wateren 
zou geraken, verwcht commandanr Ferwerda de Nederlandse ambassade in 
Manilla de Filippijnse autoricciten om cocsccmming cc vragen deze waceren te 

mogen passercnY' . 
Ge1.ant Neucrburg rwijfolde over de noodzaak van cocscenurnng, omdat het 

onwaarschijnlijk leek dat de Limburg daadwerkelijk in t=ilippijnsc terriwriale 
wateren terecht 1.ou komen. Maar omdar men hierom trem geen zekerheid kon 

verkrijgen van Je Limburg, meende dat het verstandig Zl~ll zijn t<~~h aucorisati.~ 
in Manilla te vragen, om evenmcle consternatie achcerat te verm11<len. Daarb11 
werd in het midden gelaten of de Limburg de l;ilippijnse territoriale wateren 
wu doorkruisen. Tor verbal.Ïng aan Nederlandse kanr werd de 1:ilippijnse 

roescemming geweigerd. Het Filippijnse Ministerie v_an Buitenlandse z.a~cn 
wees er in zijn negatieve reactie op dat de tyfoon Gloria geen grote bedrc1g111g 
vormde en er daarom geen noodzaak besrond om een afwijkende route te 

volgen. 
De Nederlandse gezanr meende dat de Filippijnse weigering een gevolg was 

van Indonesische agitatie. De Limburg was de bctrdfrndc wateren al 1.0~1Jcr 
problemen gepassecrd. Nieccemin vormde de 1:ilippijnse weigering ecn d1plo· 
matiek probleem. In kringen van de Koninklijke i'vlarinc werd erop gewezen 
da reen dergelijke weigering hoogstongcbruikclijk was russen bevriende scaten.!7 
Her was de vraag of men van Nederlandse kanr nog op de kwestie zou moeten 
rcrugkomen. De gezanr in Manilla adviseerde de zaak te laren rusten; ~tet zou 
hecer 1ijn nier nog meer complicaties re creëren. 0.H was ook de merung van 
de Direclie Azië en Oceanië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Adueraf hield men het er in Den Haag maar op dat er incernarionaal-rechrclijk 
eigenlijk helemaal geen toeslemming noodzakelijk was geweesl. De Limburg 
was namelijk nier binnen de Filippijnse driemijlszone geweest. Hee verwek 
van Je Nederlandse ambassadeur was nier meer geweest dan een 'eourroisic· 
mededeling'. Op her betreffende memorandum was door een medewerker ' 'an 
BuicenlanJsc Zaken Je titel 'weigering door' dan ook vervangen door 'h1:zwarcn 
tegen'. Luns be.sliste in aansluicing op de1.e adviezen Je zaak te laten rusccn, 
mede omdac de1.c 'gelukkig bui ren de publicireir was gebleven', wwel in 

Nederland als in de 1: ilippijnen.1K 

l· hN ' '>1"\1' IN 1'111' h\CJ.' 

Slot 

Her was september geworden en Smaldeel v w.1.s inmi<ldcl" drie m.1.tnden 
onderweg. In Nieuw-Guine.1 w.1ren de Nederlarn.lse .sdiepen harcclijk ontvan 
gen; her \'Vilhclmm had er weerklonken, zoal" d.a vroeger ook het gcv.11 was 
geweest en P.1poe.1-cmemble~ hadden inhccm\e mu1iek ren gehore gehr.1du. 
Hoot,1\va.irdighci<l~bd.leders hadden zich in g.1l.11em1e\ .1.111 hoord v,111 het 
vliegkamp,chip hegeven. De ".trel Doorman had bovendien 1.ijn l.1ding ,,111 
Humers en Aloucttc helikopter~ in Br.1k .tfgclevcrd. D.1annec had her vlieg
kampsdlÏp zijn bd.rngrijk~te mis.~ic vervuld . Bovendien had hec .smaldeel rond 
Nieuw-Guinea geoefend en demomcrarie,, gegeven, mee de hedoeling - rn 1ou 
aan Nederlandse k.un steeds worden bcn.1drukr - Je pl.1.mclijkc bevolking een 

han onder Je riem cc \fchn '. M.t.lf het ging wndcr twijfel ook om puur 
militair machtwcrmon tegenover Indone~1c, 1cl,er .11, die oefeningen , 1.0.11,, hij 
Sorong, pl.t.m.vonden in de n.1bijhcid \ .111 de 1 ndonesi~che w.1tcn:n. 

De rci'i v.1n ~mal<lecl v begon in de1.e weken niettemin :-rceJ, ernrnger 
politieke gevolgen te krijgen. N.1.m de vt•rbreking der lndonc,1ch-Ncdcrl.111<lse 
betrekkingen w.1~ de meest 1.orb'\vekkendc da.1rv.111 de friuie met J.1p.111. J n deze 
controverse kon Ncderland op geen enkele diplomatieke Meun rekenen. Hei 
leek opnieuw geheel alken re \t,1an. Inmiddels waren c:r ook problemen 011t\t,1an 
mer de Filippijme regering, die, zo.1ls ie<lcreen 1ich re.ili~eerde, onder i.cerke 
AmcrikaatN: invloed stond. Met n.1me .1.111 her .1fgcl.1,cc bernck a.111 J.1p.1n w." 
in de Nederl.mdsc pers veel .1.1ndadn bc~tet·<l. Da.1rbij werd in toenemende 

mate - na;M .1llc vcrunrw.1.1r<liging over 1 ndone.sie en lap.111 ook kritiek geuit 
op het k.tbinct~hcleid, op miniqer 1 um en op Buicenl.mdsc Z.1ke11. 

Het w.1s .1dner.1f bc1ien een biJtonder ongelukkig be,luir gcwce\I om het 
overbrengen v.m ncra m.treried n.t.tr Nieuw-Gumt-.1 en het nudnsverrnun ter 
plekke cc comhini:ren met her .11 eerder voorgenomen dootbewek .1.111 J.1p.111. 
Op het ecr.\le gc1.idn had het een handige manoeuvre geleken, want op de1e 
wijze konden Nedcrl.md'e diplomaten in hun cocliduing op de ui11.cnding 
van Sm.1ldecl v steeds benadrukken d.1c hec hic.:r \oor.tl om een vl.1gvertoonrci" 
ging. Maar de uitkom-;c v.m de z.1.1k w.1~ J.1t het doel van vl.1gvcrcoon 111 J.tp.111 
juist was hedon·cn. D.1.1rbij lud<len her k.1b111et. en 1 um in het bi vonder, 
ondanks her .1dvics van ver\thcidenc .1111btcn,1rcn \ '.lil Buitcnl.mdsc Zaken en 
dat \'an amlw;s.1<leur De Voogd. het hewek tod1 willen doordrukken. l lcr 
bcbngrijk'ire .1rg11mcnr J.1.irbij \\'ol' d.11 de ~chuld \'oor her .1fgd.füen d.111 gehed 
bi1 de Japamc regering 1.ou liggen. Ook die l.t:mtc bied. t'en 1ni"rckcn111g ll 
zijn. In de Nedcrl.m<l~e pers werc.I veel kririt·k gelc\erJ op het kahine1"bclcid 
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en ook in hcc lmirenlan<l bescon<l weinig hegrip voor de Nederlandse handd
wijzc. Nederland kreeg bij zijn conflict mer Japan over her vlootbewek geen 
enkel bewijs van steun. Her polirickc isolement inzake de Nicuw-Guincakwcstic 
groeide. 

1-IOOl·PSTUK VII 

De terugreis 

\'\/as her esk.1der met uillondering \.IJl de Limburg - op 1 r .mgmtus vol gm:de 
mocd opge~roomd in de richting van Japan, in de nadu v.m J op 4- ~eptember 
had commandam h:wcrd,1 hcriLhr gckrq;cn dar het hClock .1an Japan w.1~ 
afgd.1o;r en dar de Karel Doorm.111 en de Groningen naar Nicuw-Guine.1 moesren 
rcrugkeren. Vroeg in ochtend wendde de Groningen al 1ijn ~reven. N.1 olie re 
hebben gcl.1den uit de i\lijdrcdn rnlgdc de K.1rd Doorm.111 een dag l.11er. ln
rnsscn wa!. de Limburg. zoal~ wc eerder 1agen, onderweg n.1.1r Hongkong om 
d.1ar reparatiewerkzaamheden te ondergaan. De Ivlijdrecln zette 1.ip1 reis naar 
Japan voort om daar een nieuwe voorr.1.1d olie ri: laden. Smaldeel v was aldus 
door alle technische en diplom.uickc problemen volledig uit dk.1.1r ge\ .1llen. 

Op ~ septemher werd de voorgenomen terugkeer naar Nicuw-Guine;1 door 
commandanc l~erwerda door middel v.111 een verklaring op alle puhlicatichordcn 
van her srn.1lded hckendgem.1akt. De bemanning hclmdac nier rouwig re zijn 
dat het be1ock was afgelast, zo stelde Ferwcrda, want 'Nu varen wij tcrng naar 
eigen wateren. waar wij weten gastvrijheid en harrel ijk heid re wllen 0111mocten 
en door 011/'c aanwe1igheid onze landgenoten een h.1rr nndcr de riem re 1.ullcn 
steken.' Her eskader had 'nog vele goede hawns in her vooruir1.idn'.' Niettcm in 
was de rcleursrelling onder dc bemanningen groot. Tot d.111 roe hadden de 
schepen nier echt spccr.1C11).1irc ~reden he10d1t. / oab Hoog\ ermcldt, had men 
zich daarom zccr vcrhcugd op het hezoek aan Yokohama, wat het hoog1epun1 
van de reis h.1d moetc.:n l.Îjn. ·;vlcn zag het .11 \'oor 1.ich, goedkope camera's, 
radioorjcs, theehuisjes en mooie geisha'~.,, Lcn hernieuwd beznck aan Hollandia 
was wat dar aangaat een schrale troost. 

Tweede bezoek aan Nieuw-Guinea 

Op 7 september her\'am; de Karel Doorman in de huurt van Sorong, dus 
opnieuw dicht hij de 1 ndonc~ische w.neren, ;rijn vliegoefeningen. Het kek op 
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een klcinc vergelding voor de diplom.uicke ncJerl.1.1g Jie Nederland tegenover 
lnJonc~ië had gdcJen. Al oefenend hcreikre het schip op 9 september Hol
l.mdi.1, .1lwa.1r her cusscn 9 en 24 septcmher lag afgemeerd om een uitgebreide 
11ndcrho11J\beun re ondergaan. De Groningen zctre koer~ na.1r tvl.111okw.1ri en 
gmg daar eveneens in onderhoud. De Limburg keerde enkele dagen later terug 
uit Hongkong en werd voor onderhoud naar Biak gcd irigcerd. 

De bemanningen vermaakten zich zo goed en kwaad als het ging. In 
vergelijking tot de omv.111gst van enkele weken geleden, viel er niet veel meer 
cc beleven. Her gdnek a.m comforc op her vliegk.unpschip <leed ~ich nu sterk 
ge\'oelen. 1 n de slaapzalen en werkruinrn:s was geen enkele vorm van t1ir-rn11-
tli1irmi11g. Ver~chillen<lc deelnemers aan de Nicuw-Guincarcis van de Karel 
Doorman maken melding v.111 de excremc hitte tijdens dit rweedc hczoek aan 
Hollandia. Er moc.<>r hovendien van alles aan de schepen gebeuren. In Genesrcs 

bock ovnde K.1rel Doorman wor<lrvermcld dar 'onder zeer hoge rempcrarnren ' 
ook Je scoomkatapulr een beun kreeg. Voor de monrcurs aan dek was een tent 
over de katapult gesp.urnen, ma.1r die bood weinig sodaas. '/ owcl boven ;1ls 
benedendeks werden door het herrokkcn pernmeel grorc hoc\'eclhedcn lcm-lem 
en 1.oun.1blcctcn \'crwerkr.' ' 

Buiten de openb.1arhcid ontstonden in deze fase nieuwe politieke compli
caties, Jitmaal mcr de Brirsc m.1rine.mtoritcircn in Hongkong. Zoals uic Britse 
hronnen hlijkr, had de commandant van de Limhurg opdracht gekregen tijdens 
her he10ek aan Hongkong 'to di..,cm·er whar the likcly rcaction of rhc Hongkong 
government would he 11 the Nethcrland.., Gover11111t:nr n:quc~rcd f.1cilnics for 
rhe docking and rcllt of chcir naval ships in the 1-ar East'. Her zou gaan om 
een gering a.mwl schepen, elk half jaar één. De rcp.1ra1 ics zouden hoven dien 
kunnen worden uirgcvoerd in civiele dokken, 'and no official or govcrnment.11 
support would he involvcd'. De commandant van de Limburg deed dit verwek 
legen Je acluergronc.I van de aanhoudende Britse terughoudendheid um te 
praten over logistieke s1cun en militaire planning, althans waar her om Nieuw
Guinea ging. Op het Forcign Office was men Jan ook geïrriteerd over het 
optretlen van Je Nederhuulers. De mening overheersce dat de Nederlandse 
.'it.tp geheel 011gep.1sr was. De Britten hadden een \'inger gegeven en nu wilden 
de Nnlerlanders Je hele h.md. De regering \',lil Hongkong deed er goetl .1.111, 
zo meende men op her 1:orcign OITlce, deze z.1.1k direct door te ve1wiizcn n.1ar 
1 ondcn, en daar ï".ou men wel ra.id weten mee her Ncderl.mdse verwek. wals 
verderop in dic hoofdscuk zal blijken :' 

1 nmi<ldcls waren de Karel Doorman en de Groningen weer gereed om op 
te treJen. Zij werden op 21 sepremher n,1.ir Bi.ik gedirigeerd. Er begonnen 
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dagenlange udèni 11ge11, waarbij ook Je stationsschepen Piet Hein en Je Kor
rcnaer. alsook op her marinc\•licgvcld Boeruekoegesrationccrde Firrjli«s, werden 
herrokkcn. De terugreis kwam nu snel naderbij. Op 29 september zcm: Je uit 
Kohc reruggekcerdc MijtlredH reeds koers naar No11111ea. De Karel Dnorman 
en de Groningen brachten nog een kort bezoek aan de haven van Hollandia, 
wa:1r formeel ar.~cheid werd genomen van Nieuw-Guinea. Op 10 seprember 
\•ingen ook llc Dnorm.111 en de Groningen de terugreis .1.111: om twaalf uur 
onrmccrde de Groningen. vier uur later Je K.1rcl Doorm.m. De Limburg hlccf 
nog enkele Jagen in Hollandia achter om veivolgens reduscrecks naar Nicuw
Zecland lc \crtrckken. Da.1rmc1: was een einde gekomen .1.m een, door .1lle 
onverw.1chtc gebeurrcni~SL'n, bijna mee maanden l.mg verhlijf v.111 'i111.1ldccl v 
in Nieuw-Guinea. 

De premier verspreekt zich 

De Japamc weigering \\a\ 1on<ler twijfel een grote diplomauekc overwinning 
mor 1 ndonesie. Her \\'.IS duitldijk d.tt de J.1panse regl·ring nier alleen onder 
inrcrnc, maar vooral onder 1 ndonesisd1e pressie door de knieën was gegaan. 

Indonesië w.1s crin geslaagd Japan zodanig rnuler druk cc zenen dar de Japanse 
regering erroe overging de al gcge\'en toest1:111ming voor het vlootbezoek weer 
in re trekk1:n. Er was gedurende het diplom.ttieke conflict mer Japan over het 
vlootbernck geen enkele ~tc:un geweest\ .m derden. l ntegcndecl, dc J\mer1k.1ansc 
diplomatieke distantie hleef aanhouden. Luns had zelf~ de indruk gekregen 
dar de J\111erik.111c11 Nederland hij her conflict met Jap.lil bewust hadden laren 
vallen. 1\laar ook uit Je gcrc~crveerde houding van de Britse aurorirciren in 
Singapore en l longkong l 'll de moeilijkheden mee de hlippijme regering bleek 
dat Nederland in een ermtig isolcmenr was geraakt. 

Deze omwikkelingen leidden ertoe dat de politieke eenheid in her kabinet 
begon af te brokkelen. D.n bleek vooral uit een merkwaardig incident rond 
minister-president De Quay. De minister-presidem worstelde al langer met 
de Nieuw-Guincakwestic. Zoals uir zijn dagboeken blijkt, n.1m zijn twijfel in 
de loop van 1960 toe.' Hij raakte er steeJs meer v.111 overtuigd dat Nedl'Tl.md 
er heter .1an deed Nie1m-Guine.1 op een of .mdere wi1ze onder inrern.1rion.1.1I 
beheer te pl:t.11\en. De Quay rnrgde voor grote consternatie door zijn ideeën 
begin september rij<lem een cocktailparty mcr buitenlandse journalisten hekend 
re maken. De volgende d.1g meldden \'er..,chillcnde inrern.ttionalc per~huream 
dat De Qu.1y voorMandcr was van internarionalisatte van de Nicuw-l.uinca
kwc,cie. Ncdcrlanll 1011 daarcoe zelf~ een voorqcl aan de VN willen doen. De 
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Quay meende, 1.0 werd heridn, d.1r de be~re oplo~~ing w.1s J.H NeJerl.md zelf 
her beheer over Nieuw-Guine.1 1.ou voon1euen, m.1.1r onder rocl.ichr van de 

VN or een aanc.11 door Je VN .1an te wij·1.en landen. D.1arbij mu mogelijkerwijs 
de medewerking van de Verenigde Staten, India en Ausrralië kunnen worden 
ingeroepen.'' 

De uirl.ningen van De Qu.1y br.u.:htcn grote opwinding teweeg, in zowd 
hinncn-alc; huitenl.111d. Nog de1clfde avond werden ze Joor de Rijk~voorlich
nng~diensr weersproken. Minister Luns he\•oml zich op Jat moment op het 
pass.1gierc;c;chip Je Nieuw Ams1erdam om een l.mgdurig bcwck a.111 <le Vere
nigde Sracen re brengen. Hij vcrkl.1ar<le op een in allerijl belegde per~conrercncic 
Jar er geen wij1.iging was opgetreden in het regeringsbeleid en dat Nederland 
bij de Verenigde Natic~ geen 'voomcl tot een hehecrschap' wu indienen. De 

Quay had, zoals uir zijn dagboeken hlijk1, al snel spijr van zijn uitspraken. Hij 
had zijn mond voorbijgepraat.-

Spijt of nier, Dc Quay~ uitlatingen duidden op cm groeicmle onvrede met 
het 111r dusver gevocrdc hcleid in1.ake Nieuw-Guinea. Vooraansiaande Cllfttnim 

ofi11tl11st1)', ver1.ameld in de zogcheren Groep-Rijkem, hadden al vcrc;chillcnde 
malen hij <le premier aangedrongen op een wij1iging van de mcr Lun~ geïJcn
riflceenle harde lijn. 1-kr voor.1.mstaandc ,ut-lid De Caay hirtman haJ zich 
van hl·t Nieuw-Guinl'abeleid gedistantieerd. Ook v:muic KVl•-kring werd steeds 
meer knrick geuit op hei regcring~bcleiJ. Het wa~ De Qu.1y hm cndicn duidelijk 
geworden Jac vcrsc.hillcnde Jiplomaren nier gelukkig waren met her beleid van 
hun hcwinJ~m:1n. Zo had perm.mem vertegcnwoorJigcr bij de Verenigde 
Natiec; C.\V/.A. Schürmann zid1 in een ge!.pn:k mer De Qu.1y ui1ge~prokcn 
voor 'in1ernationalisering'. Ook staatssecretaris Bor haJ Dl' Quay duidclijk 
gemaakt voorsrander cc zijn van een vorm van internationaal beheer. ~ 

De uitspraken van De Quay bleven nier zonder gevolgen. De Tweede Kamer 
wcmre n.1ruurlijk ophclJering, en .1lleen .1] d.1.1rom diende hei inciclem uirgc
hreid te worden hc!.proken in dc mi nisterr.1ad. Dat gebeurde up ~) september 
in .1f;ve1igheid '.m Luns. Her wcrd duidelijk dar er inmiddels verdeeldheid 
binnen her kahinet be!.tnnd rm~cn rnor~tanders van een harde lijn inzake 
Nieuw-Guinea en degenen die meendcn dat een bepaalde vorm van imcrna
tion.de bemoeienis onvermijdelijk was. Opvallend was dat ook minister van 
Defensie Vi~ser \oors1.111der van imerna1ional1~ering bleek te zijn. Nederbnd 

wa~ in een zodanig geïmlecrde positie gcr.1akt, 'd.u de regering gehouden was 
re onderweken of er andere wegen en nwgcli1J,heden \\aren'. Visser was, zoals 
hij zei, bereid daarbij zeer ver te ga.in, 'mil" Indonesië maar nier 1ijn 1in kreeg'. 
Mini\ter v.m Binnenl:rnd~e Zaken 1 oxopem w.1s d.1.1rcnregen een krachtig 

UF Tl·HUGlll-l'i 

pleitbezorger mor h.1nJh.wing \,lil de Nedcrl.mJ<;e ~oevereini1eir. V.m de k.mt 
van Buicenlandse Zaken werd er door .\ta.111.~ecrer.iri~ Van Houtcn op gewc1.en 
dat beheer of roe1ichr door de VN moeilijk re rc.1li"cren w.1~ 'lonJcr majeure 
conccs.\ics a.111 1 ndone"ic re docn. Buircnl.mJ'ie 7.akcn w.1c; in beginsel nier 
tegen een bcpaaldc vorm v.111 internationa.11 beheer of toeï'ichr, m.1.1r een 
dergelijke oplo ...... ing w:1!> nier mogelijk tonder actieve berrokkenhciJ v.111 l n
donc.~ie, en de 1 ndone"i"chl" regering had 1ich .1lu1d. ge~reunJ door her Afro
Aziati~che blok, tegen een Jergelijke onrwikkding uitge'>proken. Al" Nieuw
Guinca Jcrh;tl\'e in Je VN aan de ordc 1ou komen, wu her 'onherroepelijk 
naar Indonesië ovcrg.1.111', concludeerde Van Houten. De Qu.1p ideccn w;iren 
dus prakri"ch onha.1lb.1.1r, 10.11~ ook door 1 um in een c.oJcberic.ht aan de 
betrokken diplom.tticke verregenwoorJiger~ w.1~ mcegeJeclJ. ; 

?\!en kw.1111 op 9 \cptembcr tot een eerMe, 1.ÎJ het v.1ge, conclusie. De gehoopte 
oplos~ing wa~ gelegen in een opvatting van mrernationalisering die voor het 
gehele kabinet, cn zeker ook voor minis1cr Lun~ .. 1:111vaardhaar was. ln1erna
tion.1liscring betekcnde, zo '>telde '>t.1.m~euerari~ Bor voor, d.1t de rq;ering 
'begrip wilJc wekken en .'ireun wilde krijgen voor h.1ar beleid in Nieuw-Guine.1 
gericht op die Jocl'itcllingen, Jie ook Je VN n.1srrcefdcn ', wal wilde zeggen 
zelfbeschikking. Daar konden alle lcJen van Je mini'ircrr.1.1<l mee leven. De 
eenheid binnen hec kabiner wa\ op de1e wij1c gered, .1l wt11'ta.ussccret.ui'i Van 
Houten er een weck larer nog cenc; fijnrje' op \\ijlen d.1r verdere uirl.11ingen 
van regeringszijde nier Je inJruk moducn wekken Jat het Nederlandse stand
punt aan her vcranJeren was. 

Dar n.1m nier weg dar het kabinet veronder~rclde in de Kamer de noJ1gc 
kririck over lich heen 1e krijgen. De politieke Meun voor her Nicuw-Guinea

bclcid leek immers ai" re kalven. VerschillenJe Kamerleden, w werd in de 
ministerraad verondersrcld, zouden zich ui1spreken regen vcn.lcre miliiaire 
avomurcn. Op 16 scptember werd daarom beslist dac de Kamcr duiJclijk 
gcm.takt 1ou moeten worJen &tt her zenden v.111 Je Karel Doorm.111 'jui'it de 
bi:doclmg had gehad verrassingen van lnJonesische kam cc voorkomen'."' 

Tiidens de Algemene Beschouwingen kwam Je uitzending van Je Karel 
Doorman inderdaad uitgebreid aan Je orde. Het kabinl·r werJ door de l'VDA 

en de klein-linkse partijen stevig aangep:1kt. l'VIM-woon.lvoerder Burger sprak 
van een 'Doorman-hlamage'. Een kind h:1d de problemen kunnen voor1.ien, 
srcl<le Burger, maar dat ha<l mini~rer Visser niet verl1inderJ 'een brallend 

communiqué uir le geven over 1 ndonl'sische agre~~icvc betloclinge11 '. De 

uinenJing \'an Je K.trd Doorman doorkrui'>te het Amerik.i.mse Verre-Oos
lcnbclcid, hoewel 'Lum 1id1 te p.ts en re onpa~ op Amerikaanse \teun lh.1dl 
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beroepen', al<lus Burger. Dar op de1.c manier de posicie van Sukarno werd 
verscerkc. was een subtiliteit die het kabinet klaarblijkelijk omging." De rcgc
ringsparrijcn vielen het kabinet niet openlijk aF, maar er klonk wel enige cwijfcl 
door in Je uitspraken van de confessionele woordvoerders. Alt-woordvoerder 
J.A.H.J.S. Bruins Sloc meende dat her goed zou zijn als de minislCr-prcsi<lcnc 
eens een heldere uiceenzeccing zou geven van her regeringsbeleid inzake Nieuw
Guine:i. De uiclacingcn van De Quay h:1d<len immers Je nodige verwarring 
veruom1akt. A.D.\'\/. Tilanus (cuu) en Romme (KVI') steunden het kabincc, 
maar maakten cevens duidelijk dat de hele gang van zaken rond Je uitzending 
van de Karel Doorman in verschillende opzichten ongelukkig was geweest. 

De Quay stelde in zijn :umvoord dar het regeringsbeleid ren aanzien \•an 
Nieuw-Guinea geen veranderingen had ondergaan. Het doel was nog steeds 

hcc realiseren van zdlhcschikking voor de Papoea's. De premier ging uicgehrcid 
in op de reis van de Karel Doorman. Her besluit cor uitzending van Smaldeel 
v was genomrn 'in arwachring van bepaalde Jden-sicmaatrcgclen' 0111 tegemoet 
te komen aan op Nieuw-Guinea levende onzekerheid over Je veiligheid. 
D;1armee erkende De: Qua}' volmondig dar her Joel van (Ic reis niet, or althans 
niet louter, vlagvertoon was geweest. Over Je problemen mee Japan zei De 
Qua}'• in navolging van Luns, dat de schuit! voor de afgelasting van het 
vlootbezoek nu in :illc duidelijkheid bij de Japanse regering lag." 

De minister-president kwam er redelijk v:tn af, zo oor<leel<le hij ook zelf. 
Maar in de Tweede Kamer had me(.'r dan ooit rwijfcl geklonken. Her kahinct 
leek bovendien, ondanks De Quays verlekcring van het tegendeel, van stand
punt re veranderen. De premier verkeerde zelf in ieder geval in grote onzekcr
hcid. 'Is de politiek gewijzigd of ongewijzigd?', noteerde hij ii1 zijn dagboek.Il 

In Je tussentijd probeerde Luns het Nederlandse beleid in \Vashington aan 
de man te brengen, onder meer in gesprekken met de miniseer van Buitenlandse 
Zaken Hercer en prcsidcm Eisenhower. Ook in Luns' scandpuntcn klonk de 
voorlichrige verschuiving in her kahinetsstan<lpunr door. Hij onderstreepte 
tegenover Hertcr dat Nederland alrijd al een voorstander van een 'uN trustcc
ship' was geweest, zodat de \'N konden toezien dat her Den Haag crnsr w:is 
Nederlands Nieuw-Guinea voor te bereiden op zelfbeschikking. Ook in de 
Algemene Vergadering, waar presi<ll'nr Sukarno enkele <lagen tevoren de 
Nederlandse politiek een bedreiging van de wereldvrede had gl'noemd. rraclucc 
Luns begrip te wekken voor de Nederlandse standpunten. Hij ondersrreeprc 
de Nederlandse bereidheid om zijn bdeid en zijn daden te onderwerpen aan 
her toezichl van de Verenigde Naries. De VN zouden dan kunnen vasrsrellcn 
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dar Nederland er oprecht 1rn.1r streefde 'her redu v.111 zclfhc~chikking der 
Papoe.i's volledig, volkomen en op ecrli1ke wijze cc w:1.trhorgcn'.•1 

Er vielen C\enwcl weinig c;ucces.;cn van het d1plonurieke fronr 1c md<len. 
Het enige pomieve w:is her fr·it tl:tt Hcner de door Dulles' afgegeven g:tranric 
had herbevestigd, .1lrh.111s: Hcrcer had Dulb' uir11praken van oktober 195ll niet 
herroepen. Van harte leek d.1r overigens nier re gaan. l lcner wees in ;rijn gesprek 
mee Lum op de risico's van openbaarheid . Dullc!> had daar indercijd minder 
moeilijkheden m er gemaakt. Maar coen Luns nog eens ~.unenvattc welke 
mezeggingen Dullcs in oktober 19sH had gedaan, werden deze nier door Herrcr 
omkcnd. Lum w.1~ daarmee tevreden en bedankte 1ijn ambtgenoot harrel ijk. ' 
Maar het wa~ namurlijk zeer de \raag war de waarde v.111 de t\mcrikaamc 
coczcggingcn eigenlijk nog was. 

Een nieuwe terugreis 

Te midden van al deze nationale en internationale consternatie ving ~mal
deel \ zijn terugreis naar Nederland aan. De eerste ankcrplaars voor het eskader, 
met uirwndering van de Limburg, was Noumea, de hoofrlstad van Frans 
Nieuw-Caledonië. On<lerweg was weer regclmacig geocrend en had, np 'l 

okrohcr, de 8000•1c deklanding op de Karel Ooorman pl.1.mgchad. Het reis
schema voor de terugreis was herh.1.1ldclijk .aangepast. Er waren in de argclopcn 
weken vcrsd1illende schema\ overwogen. De cer~te pl.umcn waren om terug 
te keren via Zuid-Afrika, hetgeen Joor het imernarion.1.11 geïsoleerde ap.m 
hcidsregimc in J>recoria 1cer op prijs zou zijn gesteld. Daarna was her de 
bedoeling om vanuit Jap.111, via Nieuw-Guinea, om de zuidpum van Zui<l
Amerika heen naar Nederland terug cc keren. De keu1.e om vi;1 Zuid-Amerik.t 
cc varen, was mede ingegeven door het streven de Japanse regering gunstig re 
stemmen. Aldus werd immers her vlap1cnoonkarakccr v.111 de reis onderstreept. 
Met darlelrde doel w.1s vervolgens besloten niet meer naar Nieuw-Guinea terug 
re keren. Nu J.u noodgedwongen wel w.1~ gebeurd, had men zich voorgenomen 
alsnog v1.1 Nieuw-C:1le<lonii: en Ausrralie n.1ar Zuid-Amerika re v.1ren, om 
aldaar Valp.1raiso en Rio de J.tneiro .1.111 1c doen. 

Her terugkeerschema z.1g er nu als volgt uit: 7- 11 oktober: Noume.1, 18-22 
okcobcr: Sydney (Doorman}, 21 -25 okrohcr: Auckland (Groningen/! imburg). 
11-16 november: Valpar:iiso, 28 november r/m J tlcccmbcr: Rio de J;mciro. De 

eerste fase v.111 de terugreis w.111, zoals gezegd. de oversteek n.1ar Noume.1 op 
Nieuw-Caledonië, dat werd bezochc russen.., en 11 okrohcr. De eilandengroep 
bestond uic een hoofdeiland. genaamd Grande Terre. en enkele kleincrc 
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dl.tnden. Hoewel Je Engelsman James Cook Je archipel in 1774 als ecrscc 
Europaan had bezocht en Nicuw-CalcJonië had gedoopt, namen de 1:ranscn 
het gebied in 1853 in bezit. De oorspronkelijke bewoners hadden lange tijd 
zeer gelcJcn unJer de Franse overheersing. De eil.111dcn werden decennialang 
gehruikr al' strafkolonie waarheen in rocaal 10'11 twintigduizenJ Fr.111sc gevan
genen w.uen gcdeponeenl. In weerwil van venet v.111 de inheemse bevolking 
w.1rcn de hamen blij\'en v.1schouden .1an her bezit van die serar<:gi~ch gc<tchte 
gebied. l n de Tweede Wereldoorlog had Nicuw-C.1ledonië inderd.1ad dienst 
i;ed.1.111 al, een bd.111grijke geallieerde ba'ii~. Na Je oorlog wa'> Niet1\v-C.1ledonii: 
een Dipartcmmt t!'0111rt·-/\ler geworden en w.1rcn de omstandigheden gelei

delijk aan verbeterd. 
De hame regering had inmiddcl<i toe\temming voor het NeJerlandsc vlooc

bei'.oek v<:rlecn<l. D•ll was snel geg.1.111, maar het Franse Mini5tcrie van Buiren-
1.uuhe /"aken l1.1d wel a.rni;edrongen op <:en kort verblijf, wa.1rdoor ' tegemoet 
lwcrd ) gekomen a.m plaarselijke 1cc.hni.;c.hc be1w.1ren tegen een langdurig 
bezoek van hec 1>m.1ldcd :1an Noume.1 '.Van Fr.1nsc k.111r wa~ met nadruk gesccld 

J.u de7e be1.w.uen niet van politieke a.m.! w.1ren. '1' 

De voorbereiding van het bezoek v,111 ~maldcd v leidJc evenwel opnieuw 
tot een klein diplonueiek incident, dar cc maken had mee de sc.uus van 
Nieuw-C.1lcdonië ah lid v.111 de South Pacific Commi'i~ion (!>l'C) . Dc1.c Com
mission was in 194'7 op Auscr.1li'ich en Nicuw-~cdafü.l'i initi.uicf opgericht om 
de s.unenwcrking cc bevorderen cm~cn Je nict-1.dfbesturendc gebieden in de 
ZuiJ-P.u:iflc. De oorspronkelijke leden w.1rc11 Australie, Franlm1k. h<:t Vcrc:
nigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Nederland, die alle vi1f beschikten over 
dergelijke baittingen in de regio. De Commis,ie had onder meer tot raak 
.1.111bc\'dingen te doen aan de .1angc,locen regeringen, gericht op de sociale en 
economische ontwikkeling v.111 de becrcffende gebieden. De s1•c had enige 
insticutioncle vorm gekregen: er was een secretariaat alsmede een Research 
Council. Ook Nederland was in 194-i metcnigcaar1.clingroegcrredcn in verband 
met het hct.it van Nederlands Nieuw-Guinea. Belangrijk was de commissie 
nooir geworden, al had men in Den Haag eind jaren vijftig nog wel eens naar 
Je Sl'C gekeken om langs die weg de scatus van Nederlands Nieuw-Guinea te 
versterken. !-Ict w.1~ in ieder geval zeker nier Je bedoeling politieke problemen 

in Je Conuni1>sÎon te vcroor1.:1kcn. 
De Nederlamhc consul-generaal in Sydney. A. Lahoyric, had echter vanwege 

cijdnood een Nederlandse medewerker van de South Pacific Commission, 
As,i'it;un Plant lntroduction Officer, J.H.A. C oenen, <lic gcsrncionccrd was in 
Noumea, gevra.1gd maatregelen te nemen in verb.md met her bezoek. D.1r had 
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deze voormalig officier v.tn de m.1rinicrs gcda.111, hcq~ccn hem een n:priman<lc 
opleverde v.111 de ~ecrcc.iri,·gencraal v.m de Commi'ision, T. R. Smith. ~mith 
stuurde d.1.1mmrrem een brief n.1.1r de ALting ~cnior Commi'i\ioncr for the 
Necherl.111ds on the l\outh Pacific Commis~io11, K. Bresl.m, wa.1rin hij erop 
wees dat leden van het ~ecrctari.1.1t van de Commi'i.,ic 'should rcfrain from anr 
action whid1 mi gin reflecr on thcir position a~ inccrn.uion.11 offic.i.1l'i rc,pon~ihlc 
only to the C ommission '. \mith had Cocncn inmiddcb vrijgcrn:ld om 1ij n 
werk ter voorhcrcidmg van het vlomhernck te doen, m.1.1r vcrwcht Hrc<ol.m 
om, 10Jra dc1c gearriveerd 1ou IÎjn op NoumL'.I, op te trcJcn al' vertegen 

woordiger van de Nederlandse rcgcring.'7 

Smith' brief had uiteraard geen verstrekkende gevolgen. Her was ni<:ttcmm 
opnieuw een indicaric <lat de rei'i van de Karel Doorman een omstreden kwestie 
was geworden, die, 1.0.ll'i Smich schreef, \ ';lil invloed kon zijn op de positie van 
Cocncn als functionaris van de South Pacific Comm1ssion. Consul-generaal 
Labovric bood Smith schriftelijk zijn excuses aan. Zoals hij achceraF aan Den 
Haag meldde, was er tijdnood gcwec~ t, omdat Je ahvikkeling van her bezoek 
door commandant Ferwcrda ;1anvankclijk abusievelijk was opgedragen aan Je 
ambassade in Wcllingcon. Dat had her rnnsubat-gcncraal in Sydney moeccn 
zijn. Men Jacht d.1.1r bovendien a.mvankclijk dat i:cr.vcrda .11lcrlci tcchni'ichc 
zaken Jirccc met Je J-r.111sc autoriteiten in Noumc.1 had geregeld, maar (.lit was 
niet gebeurd. Toen ont~tond er cijdsdruk, mede omlbt men op het comul.1at
gencraal ook druk bci'ig wa' mee Je voorhcrcidmg van het bezoek v.111 de 
Doorman aan ~ydncy. Bovendien was er geen vliegtuig Jat op rijd naar Nou mea 
vertrok. Daarom had men Cocncn vcrwdn op te crcdcn als inccrmcdiair tussen 
Fcrwcrda en de Franse autoriteiten.'N 

Het "m.1ldecl .trri\'ecrdc. met uitwndcring v.rn de Limburg. op') oktohcr in 
Noumea. De Karel Doorman ging voor anker op de Gmntle Rtfde, ter.vijl de 
Groningen afmeerde aan de Gmnrl Q1111i. De aankomst werd, zoals altijd. 
gedomineerd door allerlei formaliceitcn. Cocncn was er in geslaagd. in samen
werking met de kleine Nederlandse gemeenschap, een bescheiden ontspan
ningsprogramma voor cc bereiden. Verder houd de Franse marine een deel v;m 
de officieren en manschappen enig vertier aan in Je vorm van een bustrip en 
een diner. Een inheemse dansgroep vcrwrgdc een optreden op de Doorman, 
dac 'de bemanning in Je stemming [hraclu] met hcc vcrconen van Zuidzee
dansen'. Er waren voetbalwedstrijden georganiseerd cegcn teams van de Franse 

marine en landmacht. Tijdens her verblijf in N icuw-Caledonië werd bovendien 
al oefenend de ruscickc eilandengroep doorkruist. De Groningen hracht nog 
een bezoek aan een van de kleinere eilanden, het fraaie lsle des Pins. Cocncn 
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zdf hetwijlèlde aclneraf of het allemaal wd leuk genoeg wa~ . En inderd.1ad, 
''ergcleken mer Yokohama was Nou mea nou nier bepaald een wereldstad. Maar 
in twee herdenkingsboeken over de Karel Doorman wordt met enige weemoed 
gesproken over her bezoek aan Nieuw-Caledonië, dit 'gastvrije eiland, waarvan 
je je maar moeilijk kon voorstellen dat het in de negentiende eeuw nog een 
Franse scralkolonie was ' .••i 

Bezoek aan Sydney en Auckland 

Op 11 oktober verliet hec eskader Nou mea om op weg te gaan naar Auckland 
en Sydney. ! mussen voegde de Limburg, die langer in Hollandia was achter
gebleven, zich weer hij het smaldeel. Onderweg naar de volgende bestemming 

werd weer begonnen met oefeningen. Een d:tg n:1 venrck ging daarbij een 
Avengcr verloren. Het toestel maakte een duikvlucht op de sparschijt: waarbij 
de motoren waarschijnlijk oververhit raakten. De sergeant-vlieger slaagde er 
niet meer in de Ave11gerop te trekken en maakte een noodlanding op her water. 
Gelukkig bleef her roest cl enkele min men drijven. Een snelle n:ddingsoperatie, 
uitgevoerd met de Sikorsky-hclikopters, hradn de bemanning van de A11e11ger 
weer veilig terug op de Doorman, maar her vliegtuig ging verloren.'° Het was 
her tweede vliegruig dar, cijdens de reis van het smaldeel, in Je golven verdween. 
Op Defensie werd opnieuw heslon:n geen rudubaarheid :ian her ongeluk re 
geven. Er ging al genoeg mis met de reis van de Karel Doorman. Achteraf zou 
er in de Nederlandse pers de nodige kririekworden uirgcoefcnd op deze censuur. 

Her was Je bedoeling dat de Karel Doorman en de Mijdrecht Sydner zouden 
aandoen, terwijl de jagers een bezoek brachten aan Auckland op Nieuw-Zee-
1.rnd. Onderweg werden oefeningen gehouden met de Australische luclnm.1cht 
en de Pleet Air Arm van de Amtr:ilische marine. l n tegenstelling rot de heenreis 
had de regering in Canberra nu wel ingesremd mee dergelijke gemeenschap
pelijke odèningen. Van Australische kam werden Ne/1/1111t•s en Cmhcmt's 
ingezet, en larcr ook Gmmets en SM \lmoms {overigens toestellen die Indonesië 
van Je Britten wilde kopen). Vooral Sl'll \lenoms waren modernere toesrcllen 
dan de vliegtuigen van de Karel Doorman. Zoals Hoog schrijfi: '[keken! onze 
vliegefä met jaloerse blikken naar dit type vliegtuig [ ... ], zeker toen ze na de 
landing nog even achterom keken, naar hun Avengertje'." De Doorman 
doorstond deze proeve nieuemin goed. Vervolgens zette her vliegkampschip 
koers naar Sydney. De haven, waarin her fameuze nieuwe Opera-gebouw nog 
in aanbouw was, werd op 18 okrober bereikr. Onder gure weersomstandigheden 
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- het stormde en regende - meerde de Doorman .1f langs de marines1eiger op 
G1trdcn Is/and; enkele uren later stoomde de M ijdrechr binnen. 

Het bezoek aan ~ydney w.1s op dezelfde sobere w11ze georg.mi~eerd al~ her 
bezoek aan hemantle op de heenweg. Maar Sydney w.1' voor de bemanning 
van de Karel Doorman natuurlijk een veel a.mrrekkclijker plei~1erpl.1.m d.111 
Frcmancle en Perrh. Het werd 1clfs een 'slopende periode' voor hoog en laag. 
Erw:iren vele acriviteicen voorbereid, waarvoor voor.il immigrantenorg.mi~;HÎc.~ 
zich acrief hadden inge1et. De Australische aurorireiten leken ie1~ minder 
rcrughoudend te 1.ijn dan ti1dens her verblijf in Fremande. Dat wa~ al gehlcken 
uit de bereidheid g,emeen,cl1appclijkc Nederlands-Amtr.1li\Che oefoningen toe 
te staan, ook al was het Je recentelijk .1angesteldc ;1111h.1ss.1deur J .G. de Beu!> 
duidelijk gemaakt dar er geen ruchtbaarheid aan mocht worden gegeven.,, 

Aan Nederlandse kanr werd de Australische berei<lwillighcid op prijs geMeld. 
De Beus meende 1df~ d.1t de Ausrralischc regering iccs in Ncderland.;e richring 
was opgeschoven. Met ' hevrediging' kon worden vastges1cld dat A11str.1lië 1ich 
klaarblijkelijk meer v ,111 her lndone~ische gevaar ren .1:1111ien v.m Nieuw-Guinea 
bewust w.l'i geworden. Men kon zid1 d.1:ml\'er verheugen, meende De Heus, 
al was het duidelijk Jat de Australische politiek tegenover hec Nieuw Guinea 
conflict werd bcpa.1ld binnen strikte grenlen. l·.en v.111 die grenlen w:is de 
noodzaak ror her handhaven van goede betrekkingen met buurland lndone~iè. *' 

In Sydney vond gedurende de 1.1aMe 11.1chr \ '.lil het bezoek een rr.1gi ~ch 

incidenr pl.ws. In het naduleven van ~ydney deed :.rich een vcd1tp.mij met 
dodelijke afloop voor, w.1arbij een van de op,·arcnden v,111 de K.1rd Doorman, 
matroos eerste kla~se A. Villanueva, door een andere matroos werd neergesto
ken. De su:ekp.1rrij had een etni'iChe acluergrond en wees op r.u.ialc sp.1nningen. 
Op de Karel Doorman diende een flink aant.11 Indische 111amd1:1ppen. Een 
\'an de oud-opvarenden sch:me hun aanral achteraf op ongeveer honderd. De 
'lndisd1c jongens' vormden een hechte groep op de Karel Doorman. Er hccrsre 
in her algemeen kameraadschap op het schip, maar iedereen was zich bewust 
van de spanning rond de 1 ndische groep. Vooral als er flink werd gedronken, 
kwam het soms tot opmerkingen en woordenwisselingen tussen Hollandse en 
1 ndische opvarenden.'~ 

Het slachtoffer van de steekpartij, Villanueva, was van Indische afkomst; 
zijn vader was onderofficier bij het KNIL geweesr.i1 Uir het verslag van de 
gebeurtenissen dat van:if de K:ircl Doorman aan de Admiraliteit in Den Haag 
werd gezonden, bleek dat er weinig sympathie voor het slachroffer heston<l. 
Yillanueva behoorde tot de kern van, :wals her hcctcc, 'een clubje schepelingen 
van 1 n<lische jongens [ ... j dal op weinig gewaanleer<le wijze de tegenstelling 
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bl.mk bruin henaJruktc en aftomlcring nascrccfdc'. Ook ouJ-opv.1rendcn 
herinneren !.ich Vill.muev.1 als een van de leider!> \ ",lll de Indische groep. Op 
vrijdag 21 okrober ommoectcn <laJcrcn sl.1chrofferclk:i..tr cijdcm het pas~.1gicrcn 
in een gelegenheid gen.1a111J de Gipsy B.1r. Dezelfde .ivond h.tdden Villanuc\',I 
en cwce kameraden 'onder andere door een feitelijke im.ubordinatie !" .) van 
zich doen !>preken'. De d.1cler had diezelfde avond een dolkmes gekocht en 
droeg dit bij Lich. In Je Gips)' B.ir on mond een woordenwisseling ru~~en twee 
grm:pu1 matrozen. Buiten ontaardde deze ruzie in een stcekpaniJ. waarlnj de 
dader Villanue\•a neerstak.''' 

Hee slachcoffcr srond volgens her verslag nier goed aangeschreven .1an boord, 
de dader daarcmegen wel. De laatste zou zd(s eerder door vrienden v.111 
V11lanue\'a 1ijn aangevallen. l:en van deze vrienden was inmiddels, in vcrb.md 

rrn:t feitelijke insubnrdin.1tie, onder voorlopig streng am:st geplaar~r. De d:1der 
werd ovcrigem. door Je Austr:tlische politie gearre!>leerd, dit ondanks pogingen 
van commandant Marcus om hem aan boord in de boeien te laren slaan. 
Terwijl Je KJrcl Doorman .tlweer - mcr een d.1g venraging - onderweg was 
naar Valparaiso, zat de <lader nog vast in een Australische cel. Nederlandse 
marincautoritciren drongen erop aan de dader re l.tten herechren door een 
Nederlandse militaire redner. Vcrvolgcnc; werd een formeel verwek IOC uicle

vering gedaan. Enkele weken later wu de vcrdacluc indcrda.1d naar Nederl.md 
worden overgevlogen om re worden berechr. 

De twee jagers, de Groningen en de Limburg, hadden ondertussen een 
bewck gebracht aan de h,1,·cn \'an Aud.lanJ. Ook die bezoek werd gckcnmerl..c 
Joor de inmiJJels gebruikelijke protocollaire tcrughoudendheiJ. De Nedcr
land!>c gczanr in \'V'cllingcon, 0.F. Benrinck \'an Schoonheren, had van te voren 
allerlei pi.urnen voor fecscelijkhcdcn cijdcnc; her vlootbezoek van de h.md 
gewezen, dir tot ongenoegen van een comicé v.m NcdcrlanJsc migranten dac 
het bewek van de jagers met de nodige fonfare wilde omgeven. Benrinck voerde 
her 1erughoude11de beleid van Buitenlandse Zaken naar de lener uit. b zou 
bijvoorbeeld geen sprake kunnen zijn van een vaandelparade v;m het Ncchcr
lands Vccer:m Legion, zo meende de gei'A1nc. " 

De aankomsc van de rwce m.trinesd1cpen op 21 oktober verliep niet geheel 
vlckJ..eloo\. Volgens een Nieuw-Zeelandse krant ~toeg de Groningen bij het 
afmeren mee een klap regen Je Limburg en Jrcef vervolgem mee een kras~end 
geluid l.111gza.1m terug. Ma.1r afgezien van de1e onvolkomenheid wa~ het bezoek 
een succes. De bemanningen kenden her p.1croon l.mg1.11nerhan<l wel: excursies, 
reLeptie~. voccb.1lwedscrijden. Er vond een danc;,l\'ond pla.1cs. wa.1rvoor de ge1Amt 
24 kruiken jenever ter beschikking had gesteld. opgeluisterd door optredens 
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van een Maori ConLcrt Party en een Marching Cirl~ Team. Gez.111c Bcncinck 
bliJ..ce .1cluer.1f mee tevredenheid terug op hei \ loocbczoeJ.. aan Auckland. Alles 
was goed verlopen. al w.ts de co mul ter plekke bevreesd gcwecsc om prococoll.tirc 
fouccn re maken.'M M.1.1r d.1r kon men Je consul n.1 alle verwikkelingen rond 
de reis v.111 ~nuldeel v roch moeilijk J..\\ .il ijk nemen. 

Een kraanongeval in Rio de Janeiro 

lnmiddd' was de K.1rcl Doorm.m op 22 oktober onderweg gcga.111 11.1ar 
V.1lp.1r.1iso in Chili. een rr.1jecr dar een kleine drie weken in beslag wu nemen. 
Op 27 oktober \'ocgden de Groningen en de Limburg 1ich weer bij de Karel 
Doorman en de Mijdrecht, en wac; ~m.ildeel v weer compleet. De overtocht 

over de Snllc Oceaan verliep voorspoedig. m.1ar de verveling sloeg som~ 1oc 
ondcr de bemanning. De rcic; begon onderh.md lang 1c duren. 

Op 5 november scheidde de Groningen zich even .1f om een korr bcrnek te 
brengen .1.111 Paaseiland. De Limburg was naar Hongkong geweest en nu kreeg 
de bem.mning v.m {Ic Groningen e\'cnecns een extra uitstapje voorgc\choccld. 
Ook dit crlan<l, vermaard vanwege zijn kulo~salc beelden, haJ een plaats in de 
Nedcrl.mdse m.1riticmc gcschiedeni\. Het wa!> in 17 22 op paa~J.1g 'ontdekt' 
door de Hull,mdsc oncdckkingsrei1igcr J.1cob Roggc\'ccn. De bewoner\ h.1ddcn 
in de negcncicnde eeuw leer te lijden geh.1d onder tic koloniscringspogingcn 
door Peru en Chili. Hee eiland w.1c; in 1888 door Chili ge.111nexccrd en nog 
steeds in Chileense h.1nden. De Groningen wer<l bij aankomst in Je haven van 
Hanga Piko welkom geheten door de plaatselijke Chileense l10ogw.1.irdigheids
bekledcr~; commandant en officieren werden gecr.tkrecrd op een rondrit over 
hec eiland. De schepelingen kmulen in groepen passagieren. Bij vcrrrek werd 
de Groningen nagewuifd door de plaatselijke bevolking die zich had vcrlamcld 
op de sreiger van Hanga Piko. 

Enkele dagen larcr bracht her gehele eskader een bezoek aan de Juan FemandL""t, 
eilandengroep. 670 kilometer westelijk gelegen van her Chileense vasrclaml. 
Op 9 november gingen de schepen voor anker in tic Cumberl:md Baai van hcc 
hoofdeiland, coen nog aangedui{l als Mas a Tierra. Die kleurrijke eiland had 
waarschijnlijk model gestaan voor de loc:uie waar Daniel Defoc 1.ijn Robinson 
Crusoc ror leven had gcbraclu; her zou larcr Robinson Crusoe eiland worden 
genoemd. Juan Fernandel, had in de zeventiende en admicnde eeuw verschil
lende koloniale meesters gehad en w.1s begin ncgenricn<le eeuw in Chilcen<>e 
handen gcra.tkc. De Cumbcrland B.1.1i was ook een pick v.m meer reccntl'. 
historische betekeni~. Hier was in nuarc 1915 Je vermaarde Duitse krui~er 
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DresJen tot zinken gebrachr. Her wrak van Je Dresden lag nog srceds op Je 
bodem van de baai. De Ne<lcrl.mdse oorlogsschepen werden ook hier door Je 
lokale Chileense norabdcn v.m hane welkom geheten. Het narnur!>choon was 
ovcnvddigcnJ, m.1ar verder viel er op het eiland, waar slechts duizend mensen 
woonden, niet veel te beleven. 

Op 11 nmember arri,·ccrde Smaldeel v in de Chileem h,t\'Cn Valpar.1iso. 
Nad.1t een n.1tiona.1l saluut was afgevuurd, meerde Je Karel Ooorm.m af aan 
Je ~ceîger 1\/alamw tie /11 At/11111111. J\.11w.111kclijk h.1Jden de Chilcen~c mari
neaucoriteicen enige terughoudendheid .1an de dag gelegd ten aanzien van het 
bezoek en her had daarom lang geduurd voordar Je Chileense regering toe
stemming vuur her bezoek h:iJ gegeven.,., Dat was inmi<lJcls een bekende 
reactie, die in dit geval cclner mogclijkenvijs geen politieke achtergronden had 

gehad. De Chileense regering ston<.1 in het connict russen Nc<lerland en 
1 n<lonesië .1a11 de Nedcrl.m<lsc kant, 'lO had de NeJerl.mdse ambass.1Jeur J .L. 
Vo(1te al maanden tevoren gerapportcer<l. '0 Uiteindelijk waren de Chilenen 

dan ook akkoord gegaan. 
Valparaiso was in de negemien<lc uitgegroeid rot de groorsce havemrad en 

her bcl.mgrijkste handelscentrum van Chili. De hloei v;m de stad was door de 
opening v.m het Panamakanaal welic;waar afgenomen, maar door de kom'iC v.111 
vele migr;mcen had <le s1.1d nog Meed-; een incern.uionale .1llure. De bdangsccl 
ling voor Je Nederlandse marineschepen was groot. Ook Je pers meldde zich 

na het afmeren op 11 november in grocen gecale op de Doorman. Het bezoek 
was in ceremonieel op1ichc wederom sober, m.1ar kon niettemin een succes 
worden genoemd. Er vond een voecbalwcdstrijJ plaats mssen teams van de 
cwee marines, die door <le Chilenen met 3-2 werd gewonnen. Er w,1ren toc
ri~tic;che excursies georganiseerd, onder meer een door de Nc<lcrland'ic gemeen· 

sch.1p .1.111geboden huscoclu naar Je hoofdstad ~anciagu. en er vonden de 
gebruikelijke dansvoorscdlingen plaats. 

Smaldeel vliet in Chili bovendien 1.ijn charicacicve geziclu zien. In mei had 
in Noord-Chili een 1.ware aardbeving plaatsgehad, die naar schatting aan zo'n 
riend1fr1.end memcn het leven had gekost. Tijdens een van de foesrdijkheden 
op Je Karel Doorman was onder de aanwezigen een bedrag v:in 4400 gulden 
ingez.1111cld ren behoeve v.m een v;m de zw.1.1r!>C getroffen dorpen, genaamd 
T olrcn. D.1r was een voor die tijd behoorlijk bcdrag, dac vervolgem werd 

aangeboden aan de gouverneur van Valparaiso. Vliegtuigen van de Doorman 
waren bovendien al enkele dagen eerder over de gccrofîen streek gevlogen om 
hun medeleven re heruigen. Volgens de piloten hadden de bcwonerc; 'herken
ningsvuren ' onmoken toen de vliegmigcn overvlogen. 11 
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Het bezoek aan Valparaiso werd voor de bemanningen een van de hoogte
punten van de reis, niet in Je la:nsce plaats vanwege het aanlokkelijke ui1gaans
leven. Er werd, zo herinnerde zich een hemanningslid aclueraf, \;educht 
gepaso;agierd'. Op her rijd~cip van \'ertrek op 16 no\'ember waren er nog. 
verscheidene bcmanningsleJcn zoek. Zij werden mei sceun van de Chileense 
policie opgespoord in het 'reel light Jisrricr'. Toen de Karel Doorman her anker 
liclme 'wemelde het van de kleine bootjes om ons heen met af.c;chcidnemende 
dames', zo vertelde een opvarende achteraf. Een \'an Je bemanningsleden, die 
hec allemaal ce veel werd, sprong zclf.<t overhoord om alsnog een van hen vaarwel 
te zeggen. Hij werd weer aan boord gehesen met een inderhaast 1oegeworpcn 
tros. 11 

Vanaf Valparaiso ging het om de 1.uidpunt v:rn l...atijm Amerika, dar wil 

zeggen door de Scraar van Magdhacs, naar Rio de Janeiro. De Karel Doorman 
was over 1ee naar her zuiden gevaren. de overige schepen 'binnendoor' door 
de Pac.1goni<>che kanalen. Op 20 november werd de zuidclijksc gelegen Chi 
lecnse h.1vcn Punca Aren as bereikt. Het wa" slcchc weer, maar enkele opv.trenden 
gingen toch aan wal om 1.ich re la1en îowgrafcren voor het immense s1andbecld 
van t=ernao Je M.1gclhaes, die hicr in 1519 .1an land w.1s gegaan. Het weer werd 
zo sled1t dar de schepelingen aanvankelijk nier aan boord konden terugkeren. 
Ook het geplande bezoek van de provinciale gouverneur moest worden uitge
steld. Maar toen het weer war was opgeklaard, vond die ceremonieel coch pb:us 
en kon het esbder vervolg<:ns vertrekken. De reis naar Rio Je Janeiro duurde 
daarna nog een weck. 

Van :>.8 november tot J december <lced Smaldeel v de haven van de fameuze 
Bral.Îliaanse stad Rio de Janeiro aan. Dc voorbereidingen van her hewek hadden 
de nodige \Oeren in de .tarde gehad. Op 27 juli had de Ne<lerl.mdsc ambass.1deur 
her Braziliaanse Ministerie van Buirenbndse Zaken hiervoor om toestemming 
gevraagd. Deze lier lange: cijd op zich wachten, maar dat was, zo verlekerJc 
ambassadeur E.J. Lewe van Aduard, her gevolg van administratieve ch:ms en 
onderlinge rivaliteit russen de Braziliaanse krijgsmacln<lclen. De Rrazilianen 
hadden Lewe overigens wel meegedeeld dar Indonesië had getracht Je Brazi
liaanse regering onder druk 1c zetten. Daarbij was zclfa even gedreigJ mei 
opzegging van Je diplomatieke betrekkingen. Maar de Bra1.Îliaanse regering 
ha<l 1.ich door deze inrimidacie niet lacen beïnvloeden." 

Begin september werd duidelijk dat de Brazilianen zelf." gaarne zouden zien 
dat het Nederlandse eskader een officieel vlootbezoek zou brengen, en wel 
tijdens een Marineweck die medio december zou plaatsvinden. Lcwe advic;cerde 
miniseer l...um dc1c invir.1tie te a.111va.1rden. Her berekemlc weli<>wa.1r enig 
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uitstel, ma;tr een dergelijk officieel hcznek had grote voordelen. lïjdens <lc 
Marineweek ·wu namelijk ook her Rra1.iliaanse zuscerschip van Je Ooorman, 
Je Minas Gerais, dac eveneens in de 1tsv-dokkcn cc Ronerdam was opgeknapt, 
in Rio aanwezig zijn. Dar leek een gunsrigc samenloop van omscarn.lighe<lcn, 
en, wals Lcwc hec Curmult:er<le: 'Jicnsrig aan <le bdangen \an b.\·. Verolmc, 
of beter voor de Ncderlan<lse scheepsbouwindustrie in hec algemeen nuttig'. 

In Oen Haag werd de Braziliaanse invitatie niettemin afgeslagen omdat 'van 
regeringswet_;e herhaalddijk publickdijk [was] meegededd, dar her smaldeel 
cij<lig avanr Kerstmis thuis [zou] zijn'. Her w.1s 'mede om intern.1tionaal 
politieke redenen niec mogelijk hierop terug re komen'. Lewe diende daarom 
hij de Braûlia.tnse autorireicen duidelijk te maken dat her cska<ler op rijd cerug 
moi:st zijn in Nedcrl.md, uicer;1ar<l zonder dat 'nader cc definiëren'.'-' Lewe 
prohccrdc Luns nog in een persoonlijk sduijven te overtuigen. De Braziliaanse 

uitnodiging contr.meerde n.tar de mening van <le ambassa<leur wd mooi met 
'de ergerlijke weigering van de Jappen'. 11 Maar Luns lier zich nier vermurwen. 

Smaldeel v moest op cijd terug i'.ijn in Rom:rdam. 
Overigens <lraai<le her alsnog uit op een officieel vlootbezoek. omge\ en door 

veel ceremonieel. Her bewek werd ter plekke gedegen voorberei<l door een uit 
Ne<lerlan<lse ingezetenen bestaand nnrvangstcomiré, <lar, niet toevallig, ope
n:erde vanuit het kantoor van V erolrne Estaleiros Reunidos. Er werd gccr.1chc 
Je hemanningcn iets moois aan re bieden. omdat ' hun bezoek aan andere 
l.rnden nier w'n succes [wasJ geweest'. Naast <le bekende sporrwe<lsmjden, 
bustoduen en .mdere uitjes werd een driernl Jansavonden georganiseerd, elk 
opgeluiscer<l met een sambaJemonstracie. Her moest natuurlijk nier al te 
kostbaar worden. Er kon, zoals uit de notulen van her rnmiré blijkt, volstaan 
worden met het schenken v.m bier, cocacob 'en wat ecerij', w.lt met re<luccie 
zou kunnen worden aangeboden. Via bevriende amb.1ssa<lcs en bcdrijven zou 
wor<len getracht 'een zo groot mogelijk aantal jongc<lamcs tor her bijwonen 
der fcescdijkhc<len re bewegen'. Per avond zoudcn ongevcer driehonderd 
manschappcn worden uirgenmligJ. Dat bcreken<le helaas dar nier icdereen kon 
komen. Er zou dus geloot moeren worden onder de bcmanningslc<len. 1<· 

Op 2!! november kwam hcc smal<leel aan in Rio. Er werden saluurschoren 
gelost. waarop uitgebreide ceremoniële activiteiten volg<len, die al her cor dan 
roe meegemaakte ceremonieel verre overtroffen. l n dit op1.ich r vormde Rio 
wel her hoogtepunt van de reis. In Rio Je Janeiro wer<l her smaldeel ook ingezet 
voor commerciële doelscdlingen. Zoals :unbas~a<leur lcwe aan Buicenlandse 

Zaken haJ bericht. ging her er om de belangen van Je Nc<lerlandse scheeps
bouw, en mee name die van Verolme. re bcvon.icren. Na aankomst in <le baai 
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van Rio werd daanoe een groot :1anral l10ogwaarJighei<lshekleders per heli
koprcr aan boord van de Karel Dourman gebracht. OnJer hen bevond zich 
ook C. V ernlme persoonlijk. Er vond een uitgebrei<le vlieg<lemonsrrarie plaats; 
de jagers vuurden bovendien ren oversraan van her Braziliaanse puhliek 'raket
dieprebommen' af. 'De hoge bezoekers toonJen zich zeer tevreden en enthou
siast'. kon Ferwcrda na afloop aan Den Haag mdden.'7 

In de Jagen na aankomsc was er ook grote publieke belangstelling voor de 
inmiddels afgemecrJe Karel Doorman. De bcmanningen vermaakten zich, 
vooral op de dansavonden. De Bra1.iliaanse marine ha<l enkele activiteiten 
georganiseer<l, waaronder voetbal- en zwemwedstrij<len. De stad bood boven
dien een breed scala aan genoegens, waarbij een van Je Ne<lerlan<lse opvarerulcn 
in moeilijkheden geraakte. De 1i·/,;gmrif'bericlme dat een matroos van Smal

deel v, genaamd Th. Corvcrs. in de rug was geschoten en naar een ziekenhuis 
was afgevoerd. Daarbij zou Je Nederlandse amhassa<le nier adcl1uaar hebben 
opgetreden. Achteraf bagatcllisecrde ambassadeur Lewe Jeze bcsdrnl<liging. 
De berichccn over de nalarighei<l van de ambassade: waren afkomstig gewec.~r 
van Indonesische zijdc. •M 

Helaas werd her bezoek aan Rio <le Janeiro op de <lag van verrrek nog wrder 
overschaduwd door een ongeval. Daarbij sped<le mogelijkerwijs het marinc
bravoure, dar in Fremantle nog zo goed was uitgepakt, een rol. Hoewel een 
loods had geadviseerd sleepboten te gebruiken om Je Doorman van de kade 
re trekken, ha<l commandant Marcus besloren dit geheel op eigen krach1 te 
doen. Daarhij duwde de achrcrlijde van her vliegkampschip een hijskraan om 
die op een loods srome, hetgeen een aanzienlijke schade vcroorLaakte. Gelukkig 
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oor1,;1ak was naar alle 
waarschijnlijkhei<l <lar de voonrossen 1c vroeg waren weggehaald. Hierdoor 
dreef her voorschip, mede door de snel opkomende win<l, stec<ls verder van 
de kade weg en schoof het achterschip tegen en over de kade, waardoor de 
hijskraan werd geraakt. Uiceinddijk wcr<l de Doorman mcr behulp van sleep
boten van de ka<lc gerrokken. 

Commandant Marcus hat.I direct alle verantwoor<lclijkheid voor her incidem 
op i'.ich genomen. De Ncderlan<lse ambassadeur rapportecrJe achreraf dar ook 
<le pers en her aanwezige publiek van mening waren <lat de schuld voor het 
ongeval vollc<lig bij Je commandant van de Doorman lag. Er was door Je 
ambassade nog rot lier uiterste getracht 'om argumenten te vinden teneinde 

schuld - althans gedeelte van de schuld - ciders re leggen'. maar <lar bleek 
buitengewoon moeilijk 1c zijn. Lewc a<lviseerdeJan ook nier te g.1an prOl.e<leren. 
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w.un dar zou de Nederlandse n:purarie alleen maar verder !>Chaden. De coralc 

schade hesloeg tussen de 400.000 en 600.000 gulden.''' 
N iettcm in was hec vloot bi:zock aan Rio een grooc succes geworden, zo meende 

de ambassadeur aclueraf. Vooraanstaande Braziliaanse politici en zakenlieden 
hadden hun grote waardering uirgesproken. Ook de pers was, ondanb enig 
1 ndonesisch ges rook, in her algemeen posirief seweesr. Her he;r.oek had dus 
bijgedragen .1an de ver~teviging van de Ncderla1uls-Brazili.1.mse banden. Hee 
had zelf:~ nog mooier kunnen zijn, als er wat extra kosten zouden zijn gemaakt. 
De geschenken die van Nederlandse kanc werden gegevi:n, waren aan de magere 
kam geweest. Zo meende :unbassadeur Lewe dat her ook spijtig was dat de 
Mariniers Kapel nier was overgevlogen;10 

Nieuwe tegcnsb.g 

Terwijl Smaldeel v in Rio de Janeiro verbleef, kreeg Ne<lerlaml opnieuw een 
diplomatieke tegenslag re verwerken. Op 30 november ontving de Nederlandse 
marineattaché in Londen, R.M. Crommclin, een formeel antwoord op her 
Nederlandse verwek om gebruik te mogen maken van rcparaciefociliteiten in 
Hongkong. Het was duidelijk dat her hier ging om een beleefde, dod1 <luidclijke 
afo•ijzing. Her argumenr was de verwachte rq;enwerking van de vakbonden. 
Het Verenigd Koninkrijk wilde Nedi:rbnd graag helpen, maar vanwege ver
wachte moeilijkheden met de vakbonden was her, vooral als er vijanJdijkhc<len 
zouden uitbreken rnssen Nederland en Indonesië, onmogelijk gebruik te maken 

van de voor1.ieningen in Honskong.-1' 

Dat was een lelijke tegenvaller. Al enkde nuanden i:erder was immers 
gebleken <.lat ook Singapore gesloci:n was voor Ne<lcrland!>e oorlogsbodems, 
althans voor wver het ging om !>chepen die betrokken waren bij de verdediging 
van Nieuw-Guinea. MeJio november had ambassadeur Benrinck over al deze 
zaken gesproken met de nieuwe Urirsi: minister van Buitenlandse Zaken 
Douglas Hom<:. Home benadrukte nog eens dat her Verenigd Koninkrijk 
Nederla1ul geen militaire coezeggini;en kon doen, zclls nier op her rerrein van 
puur logisrieke faciliteiten. De Britten zouden in geval van i:en oorlog rond 
Nieuw-Guinea regenovl.'r de Sovjet-Unie en China komen te staan, nee als 
rijdem Je Suezcrisis in 1956, en dus ook regenover de Verenigde Sraren, had 
Home d.1araan toegevoegd. Bovendien was Nieuw-Guinea al die ellende niet 
w;1ard: het was 'not an are:i of sufficient importance'. noch voor Je westerse 
wereld noch voor Nederland, 'for our shouldering such a risk'. Home herhaalde 
<lar Nederland in beginsel be~t gebruik mocht maken v,111 maritieme f.1cilireitcn 
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in Singapore en Hongkong. maar als er in de toekomst vijandelijkheden rond 
Nieuw-Guinea zouden uitbreken, zouden 'the local politica) :111rl10rities l ... J 

al most cercainly deny these focilities co rl1e Durd1 ', en daar zou di: Britse 

regering vervolgens niets aan kunnen doenY 
Homes opmerking over de zogenaamde zclfarandigc beslissingsbevoegdheid 

van Je autoriteiten in Hongkong en Singapore was buitengewoon hypocrier. 
Her l;oreign Office had immers op deze opstelling van de :nuoriteiten aldaar 
aangedrongen. Her was al mer al duidelijk dar l:mg1.amerhand in het geheel 
niet meer kon worden gerekend op de Britten. Dat was volscrekr scrijdig mei 
de indruk die Luns kort tevoren in de ministerraad had gewekr. Op 28 oktober 
was daar weer eens over de Amerikaanse en Britse garanties van gedachten 
gewisseld. Op vragen van miniseer Visser antwoordde Luns toen 'dar Je 
Engelsen hadden gezegd Nederland hij een aanv;tl onmiddellijk te zullen 
steunen, terwijl Je Amerikaanse regering nooic vooraf een verplichting ter1.ake 
kon aangaan'. 'De Amerikanen hadden echter toi:gezegd onmiddellijk logistieke 
hulp te wllcn zenden. '-n 

Homes uirspr;1ken leken er vedeer op te wijzen dar Je Engelsen zich helemaal 
nier mi:er aan hun ci:nlcre toezeggingen gebonden achtren. Luns zou Je Brits<: 
regering Jaar in november ook in alle openlijkheid v.m bc~dlUldigen rijdi:ns 
een bijeenkom!>r v.m de \X'est Europe~e Unie. Hij 1ei .tanv.rnkclijk nog ' en 
marge' tegen een Brit!>e \'erregenwoor<l1ger dac de voortgaande Britse \\apen
leverancies ,1an 1 ndonesië nier zo ernstig waren, w.1re her niet dat 'Brirain 
appeared to he "wriggling our" of the unJenaking chat Mr. ~clwyn Lloyd had 
given him cwo ye:m ago ro come m the .1id of rhe Durch if Dmch New Guinea 
we re .macked'. Tij<lem een larere !.Ïtring herhaalde Luns tot grote \'erha1.ing 
van de Brirren en plein puhlique opnieuw d.u Ne<.lerl:md er geen heLwa.1r tegen 
haJ als de Bricren wapens zouden leveren. 'provided rhey would undertake to 

dcfcn<l Dutch New Guinea againsr an lndonesian arrack'. In een inrern merno 
van het Foreign Office werd hierop gereagei:rd met een grapje, alhoewel men 
in Londen n:uuurlijk niet echt ':.unuscd' was;H 

In de Britse hoofdstad begon men langzamerhand een beetje genoeg te 
krijgen van het Nederlan<lse ge1.eur. Her zou goed zijn, zo werd op her Foreign 
Office geconcludeerd, als er eens een 'frank discussion' over Nieuw~Guinea 
met de Nederlanders wu plaatsvinden. 'Bur che attitude of the Dutch co such 
matters has always been so emocional rhar rherc is linie hope chat any such 
Jiscussion will achievc satisfocwry resulcs.' 'Baron Bentinck', zo meende men, 
'is a particularly ba<l parrner for such a Jiscussion because he always wanced 
w show excessivc zeal in such matters.' Door alle Ni:derlandse druk aar1.clJe 
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Je Brit~e regering nog over de verkoop aan l ndonesic van enkele patrouilleboten, 
1.0 schamperde een medewerker van het Foreign Office, terwijl de Ouit!>e 
Bondsrepubliek een 'wholc florilla' verkocht aan Indonesië 'wit hour any fi.1ss' .1( 

De laatste oversteek 

Op 3 december had Smaldeel v weer zee gekozen om <.Ic oversteek te maken 
naar Porrugal. Her einde van de reis n;iJcrde nu in snel tempo. Ter hoogte 
van Lissabon werd de Chef Marincsr:1f, vice a<lmira.11 Brouwer, per helikopter 
.1an boord van de Karel Doorman gebradu. Naarm.tte Nederland n.tclerde, 
vcrskchcerden Je weersom~candigheJcn. Daarom gelukte het aanvankelijk nier 
de vice .t<lmiraal weer v.tn boord te h.tlcn. Ook werd het niet verantwoord 

geacht de vliq;ruigen v.111 de Doorm.m af re l.1ten vliegen. Her schip .trrivcerde 
op )Q del cm her dus met zijn vliegtuigen .a.tn boord in de haven van Roncrdam. 
De coe~tdlen i'.oudcn enkele dagen later per vrachtwagen naar Valkenburg 
worden afge\•oerd. Terwijl de Groningen en de Limburg <loon•ocrcn naar Oen 
Hcl<ler, meerde de Karel Doorm:m af in de haven v.m Ronerd.un. Aan wal 
swndcn Jui1.endcn f.uniliele<len en bekenden de bemanning van her vl1eg
k.tmp~Lhip op cc wachten . .leven maanden was de Karel Doorman ondenvcg 
gewccsr. In rora.tl had hec sLhip zo'n 47.600 mijl, of\vel 86.ooo kilometer, 
.tf gelegd. 

Tijden!> een pcr~confcrentic die direct n.1 aankomst werd belegd. verklaarde 
de commandant \an het eskader, commandeur l·erwerda, dar het vlagvertoon 
overal geslaagd was geweest. De bezoeken aan Valparaic;o en Rio noemde hij 
als hoogtepunccn. De ontvangst in Nieuw-Guinea was bijwndcr harrclijk 
gcweeM. Ook de Papoea\ hadden blijk gegeven v;m hun oprechte bdangscelling. 
Dat w.ts <luiJelijk gcdcmomtrcerd in Manokwan, waar zij geheel uir eigen 
initiatiefcen schil<lcrij van c.le omgeving hadden aangeboden. In verschillende 
havens, mcr name in Australië en Nieuw-Zeeland, was de schepen een hartelijk 
welkom bereid door Nederlandse immigranten. De reis was ook van groot 
belang geweest vanwege het vele oefenen. Deze oefeningen waren, zo verklaarde 
l;cnvcr<la, in het algemeen goed vcrlopen.4'• 

Fenverda maakte bij <lc7.c gelegenheid niet bekend dat er tijdens de reis r.vee 
rocsccllcn verloren waren gegaan. Er had zich, volgens de commandeur. slechts 
één ongeval voorgedaan waarbij een Se11h11wk beschadigd was. Dat was uiteraard 
een rcgclrcclne leugen. De berichten over de r.vce verloren gegane toestellen 
sijpelden evenwel binnen enkele dagen door naar de pers. Fenvcrda en de 
Koninklijke Marine werden vcrvolgcnc; ernstige venvijtcn gen1.1akr. De Volks-
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knmt verondersceldc d.tr FcnverJa van hogerhand opdracht had gekregen over 
Je ongcv.illen cc rn ijgen. 'Hee enige motief <l.1.ubij k.m 1ijn geweest, de coch 
al weinig gelukkige "Doorman" nu ook eens fr.1aicr voor cc kunnen ~tellen.'•· 
Ht•t P11mol oordecltlc d.tr het device; 'rechr door zee' de Koninklijke Marine 
'bij de politiek zo ongelukkige reis v.m het Smaldeel v in de steek [scheen! te 
hebben gelaten':•~ 'Het ic; heel jammer'. schreef het A(i:emt•m Daghltttl, 'dat er 
aan deze reic;, die roch .tl nier wndcr moe1li1khcden is verlopen, nu aan het 
sloc dit nare kantje is gekomen.'·1'' 

Een d.1g Liter bood de vice-admiraal Brouwer. na O\'erleg mee de rop van 
Defcmie, namcm de Koninklijke Marine 71jn excuses aan de pcr.s aan. 1:cnvcrd.1 
kreeg de 1w.trtepier roege<;pceld: hii wu onjuist hebben geh.mdel<l. De com
mandeur, w \t1ggcreerdc Brouwer, had geen opdradu v.m hogcrh,1ml gehad 
de onge\'allcn le vcrLwijgcn. Brouwer vroeg wel om begrip voor l·enverda's 
optreden. Her ongeluk met de SMhmuk had pl.tatsgcvon<lcn onderweg naar 
Nicuw-Guinc.1. Her w.ts begrijpelijk <l.1r daar roen geen ruchthaarhcid aan was 
gegeven, wanr dar zou een ongunc;cig effect hebben gehad op het moreel van 
de bevolking. 'vooral ook mee her oog op de tocc;chouwers in Dj.1k.m.1 '. Hoewel 
de Koninklijke Marine in het .1lgcmccn geen bckcntlhcid gaf .1.1n 'hedrijf"on
gc\',11lcn', h.1d 1:cnvcnl.1 bij ccrugkmmr gewoon open kaan kunnen ~pelen, 
aldus Brouwer.10 

Slot 

De mcesr spectaculaire reis uir de geschiedenis van de Karel Doorman was ren 
einde. Commandeur Fcnverda had zich positief uicgclaren regen Je pers. De 
rei~ was een ~uucs geweest: de schepen w.tren overal h.irtelijk onrv.mgcn en 
het oefenprogramma was goed verlopen. De commandeur mcc1ulc dar de Karel 
Doorman in de toekomst wel eens vaker lange reizen zou kunnen gaan onder
nemen naar gebieden \va.tr her doorsnee mooi weer was' Y 

1 n een geheim reiuapporr dar l·cnverd.t in fehruari aan Brouwer zond, was 
hi1 echter heel war min<ler cntl1omi.1"r. l:r w.1~ technisch her nodig'-' in her 
l10nderd gelopen. Dat gol<l nier .illccn 'oor de Karel Ooorman maar ook voor 
de twee jagers. De Limburg had re kampen gehad mee 'diverse storingen in de 
appar.truur en bewapening'. De son.trdomcs van beide jagers waren volkomen 
onvoldoende gebleken; zij bleken .il in juni beschadigd en gescheurd cc zijn. 
Door alle rcchnische problemen was er rijden-; hcc oefenen Ycel mi~ gegaan. 
Zo w.iren de schieroefeningen door de j.igcr~ Leer onbevredigend geweest. 
FenvcrJ.1 concludeerde bovendien dar het verblijf van twee ma.mdcn in Je 
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cropc:n wederom lhad l aangeloond dar Hr. Ms. Karel Doorman ongeschikt 
moest worden geacht voor dicnsc in die gcbicdsdclen'Y 

Voor de opvarenden v;tn her smaldeel was her een indrukwekkende en 
enerverende tocht geweest. 1 n diverse herinneringen aan <lc Karel Doorrnan 
wordt met wcemoe<l op de reis ccruggcblikr. De schepen hadden fraaie plaatsen 
en speccaculairc havensteden aangedaan, in een rijd waarin het nog nier 
gebruikelijk was dat toeristen afreisden naar alle uithoeken van de aarde. De 
schc:pclingcn hadden thuis dus veel te vcncllcn. Her smaldeel had bovendien 
in vclc:rlci op1.ichr een reis door de tijd gemaakr. Het had een reeks van 
hiswrische plaatsen bezocht, die verbonden waren met de geschiedenis van het 
Europese, en met name het Nederlandse kolonialisme. De opvarenden van de 
Nederlandse oorlogsbodems hadden ten slotte·lclfook ge!>chiedenis geschreven. 

Het was du'i een mooie reis gcweesr, zo.1ls ook rnmm;mdcur Fcrwcrda tegen
over de pers verklaard. De stemming onder de bemanningen was goed geweest. 
Terugblikkend herinneren oud-opvarenden zich evenwel ook <Ic hitcl', het 
ongemak en nier in de laatste plaats de verveling. De reis ha<l, zo meende de 
aalmoezenier van de Karel Doorman bij thuiskomst. e1gcnli1k te lang geduurd. 
De eerste vier maanden waren goed verlopen, daarna was het enrhousiasmc 
van de bemanning volgens hem danig afgezwakr.11 Het afleggen v;m her bezoek 
aan Ynkohama kan daar mede debet :tan zijn gcwecsc. Er hadden gedurende 
de tweede helft van de reis ook enkele tragische incidcnren pla:mgcvonden die 
grote indruk hadden gemaakt op de bemanning. Dar bccrof vooral de dood 
van gcschmmaker Poics1. in Nieuw-Guinea en de sccckparrij in Sydney, die 
wees op raciale spanningen op de Karel Doorman. In zijn rcisrapport was 
Ferwerda zich van deze raciale kwestie bewust. Voor hem wa~ dar een reden 
een bezoek aan Zuid-Afrika sterk cc ontraden, dit gezien 'her veelal grote a:mral 
Indische jongens a.m boord v.111 Hr. Ms. schcpcn'.14 

\LOT 

Het einde van een tijdperk 

\'Va!> er tij<lens de reb v.m ~m.1ldecl \' op cedrni~ch en opcr.11iunccl vbk nogal 
wat misgegaan, de grootste problemen w.1ren van politieke .1.ird gewee~t. Hei 

Ncdcrl:mdsc m.1dttwcrtnon h.1d duidelijk gemaakt hoc ge1~oleer<I Nederl.md 
w.1s komen re sc.i.m. Ncderl.md had een formidabel maclHsmiddcl naar Nicuw
Guînca gezonden, ma.ir de verdediging v.m de Ncdcrland\c !iocvereinitcit !cel, 
n.1 .1floop \'all ck rei~ uirûchdo1.er d.m ooit. Her be~luic col uir1ending w.1~ 
zowd in \'V.t~hington .11" Londen verkeerd gevallen. Ook de Atl\tr.1li"chc 
regering had zich zeer rcrughoudend opgesteld. Pro-\\ e~tcrsc Oos1-Aziatische 
landen, mee name J.1pan en de Filippijnen, hadden hun medewerking gewei 
gcrd. In Hongkong en Singapore werden Nederl.mdse marineschepen inmid
dcl" al" weinig gew,1.irdccrdc g:l\tcn beschouwd. 

Politiek isolement 

In fcice wa~ de hele reis van S maldeel v uitgelopen op een 1 ndoncsisch 
diplom.uid, succes. Die zienswijw leefde ook in de regio, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit een hriefwisscling russen de Australische minister-president Menzies 
en zijn ambtgenoot van /vlalakka, Rahman. In een schrijven aan rvlenzies wees 
Rahman, die in Den Haag tot dan toe was beschouwd als een hondgenoo1-, er 
in noYcmber 1960 mei- grote nadruk op dat de Nederlandse oorlogsschepen 
door Japan en andere Aziatisdtc landen ronduit geweigerd waren. Hij conclu
deerde dar Je Nederlandse positie door de reis \'an de Karel Doorman danig 
was vcr1.wak1. 'As a rcsult ·, zo meende de minister-president, 'thc lndonesians 
wcre grcatly conscious of the new sensc of thcir imponance anti inAucnce, that 
cher confidenrly hclicvc if hostilicics werc to break nut over \'Vest New Guinea, 
the Durch would find no allies :11nong chc countrics of Asia'. Rahman zette 
uiteen dat Malakka lot dan coc ecn voorstander was geweest van zclfl)eschikking 
van Nederlands Nieuw-Guinc.1 en du" welwillend h.1d gl'St.1an rcgcnover de 
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Nederl.mdse ~1.111Jpuncen. Ma.1r nu dreigde op korte termi1n oorlog reont\1.1.111, 
omd.1t <luidcl11k ""'s geworden dac Nederland Nieuw Guine.1 niet wu kunnen 
verdedigen. l:.r moe\C Jus mei iecs gebeuren. 

Rahman stelde als uitgangspunt van zijn bemiddelingspoging voor dac Je 
Nederlandse kolonie onder imernationaal beheer zou wor<len geplaatst tordat 
<le ci1<l ri1p w.1s het gebie(I over te <lragen aan ln<lone'>ii:.' Hij had 1.1jn \oomcl 
.11 cijdem <lc Algemene Verga<lering met Lum be"prokcn, en tevem met Je 
Amerikanen. l:.md november bezocht de premier Den Haag voor nader overleg. 
De ministerr.1aJ zat mer Rahmans iniciatief in zijn maag. Her gevaar besrond 
dar voor.il 1 ndonesië er garen bij zou spinnen. De inhoud van Ralunans plan 
kwam immers neer op een gdàseerde overdrachr van Nederl.rn<ls Nieuw-Gui
nea aan l ndonesie. Men beslnot Rahman desondanks mer veel ceremonieel te 

onc\".tngen en \•oortiduig~posicicf up zijn bemiddelingspoging re reageren. 
Nederland wilde niet in her verdomhoekje worden gepb:usr. Toen evenwel 
bleek dat ln<lone,ic R.il1mam voorstellen afwees, s1.1.1kte de premier zijn 
pogingen.! 

Ondanks hcc mislukken van zijn bemiddeling had Rahman naruurlijk gelijk. 
De pmitie van Nederland w.is door de reis \'an de Kard Doorman en alle 
<l.1armee samenhangende politieke complicaties \'Cr1.w.1kr. Het 01wallendsr was 
de terughoudende en 1.clr.~ kritische opstelling van de bdangri1kste westerse 
bondgenoten. 

De Amerikaanse regering was vooral bezorgd over de consel)Uentie~ van de 
reis voor de politieke verhoudingen in l ndonesiè. Uir Amerikaanse bronnen 
blijkt dar mer name de Amerikaanse ambassadeur Jones ervoor pleitte zo veel 
mogelijk disr.111rie te bewaren ten opzichte van de Nederlandse poliriek en de 
reis van Smaldeel v. "lcandpumen als die v.111 Jones leken in de loop van 1960 
steeds meer invloed re krijgen. De b.1l.1m tussen pro-Indonesiscl1e en pro
Nedcrland'c po~ities binnen het ~rate Dep.trtmenr, die l.mg 111 evenwidu \\,IS 

gcwee'>t, w.1s aan het door~la:m n.1.1r de l nJonesi~che kant. De zorg om de 
toenemende cnm111unisrisd1e indocd in I nJonesie was bclangriikcr geworden 
d.111 de pleidooien voor sreun .1an NederlanJ en \'<>Or her zelfhcschikkingsredu 
van de Papoea's. Na her aantreden v;m Je nieuwe regering-KenneJ} 1ou deze 
ontwikkeling 1.ich verder door1.cnen. 

Ook Je Britse opstelling was sreed\ .1fo·ij1ender geworden. De Britse 10rgen 

o\'er de economische belangen in lndonesic namen ene. De Brirse regering 
ra.1ktc, net als de Amerikaanse, steeds bevree~der voor radic.11i~ering van Je 
politieke verlmudingen in ln<lone~ië. De Brirse aurorireiren in .Sing.1pore en 

Hongkong ~telden zich J.111 ook sceed~ .1rwij1endcr op. De regering in Londen 
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trachne 1.i1..h in rei re uit te \\urmen onder d1.. door ~clwyn Lloytl gedane 
toe1.eggingen. Mini~rer Home was daarover in november 1eer duidelijk geweest 
tegenover ambassadeur Bencinck: in geval van oorlog behocfi.le Ne<lerl.111J niet 
op Britse sreun re rekenen. 

De Au~tralische 01mell111g w.1s e\·en1eer terughoudend. D.1t bleek \\cl uit de 
manier w.1.1rop her sm.1ldecl werd ontv.mgen 1n l-rem.111rle: er mocht geen 
ruchtbaarheid aan het bezoek worden gegeven, er werd nier gcmeenscl1appclijk 
gcoefond en het cen:moniecl gedurende de bezoeken diende uiterst ~ober re 
bli1vcn. Tegenover de staking \'an de Seamen 's Union stelden de Australische 
auwriteiren 1.ich p.1ssief op. 1 Ier bewcl-. aan ~ydncy vcrliep in een wac aange
namer sfeer, maar de Karel Doorman was rocn op de rerupveg en her politiek 
geladen dccl van de reis was achter de rug. Hoewel premier tvlcn1.ies .1.111 her 

eind \ .111 her j.1ar re kennen g.if nog sleed~ voorsrandcr te zijn van voortctting 
van de Nederlamhe <,oevercinireit, kon over tic Amcr.tli,che opstelling in ge\'.tl 
van oorlog geen rwtjfd meer bt:\t,1.111. D.n w,I\ inrrnddcl-; doorgedrongen ook 
op Buitenlamlse Laken. Al in 'ieptember condudeerJe de chef van de Dircctie 
Azic en Oce.1nie dat men 1.ich m er de opstelling van A11stral1e geen illusies 
meer behoefde re maken. 

Daarmee was alle diplomatieke wimt die in dt: penmk medio t•Js8 tor medio 
1959 wa'> behaald, tenietgedaan. 1-loewd ook wen al kon worden hetwijldd 
hoc ~ol1de de g.1rantie~ \\aren die de Amerikaanse l"n Britse regeringen aan 
Nederland hadden gege\•en, waren de beide l.mden nog bereid publiekelijk te 
vcrklaren dar zij ccn lndone~ischc aanval afkeurden en Jat ·1.1j Nederland 
bo\'Cndien in geval van oorlog 1m1den sccunen. Dat had de Nederlandse positie 
- in weerwil v.111 de wcscer~c wapenleveranties aan l ndoni:sië - toch enigszins 
\'cr..tevigd. Door de rl'Î'> v.111 di.: K.1rcl Doorm.111 w.1s duidelijk geworden dat 
zowel de wescersi: bondgenoten als de pro-wescerse bolwerken in de Zuidoost-en 
Oost:1ziarischc regio niet betrokken wensten te worden hij de Nederlandse 
pogingen Je ddènsic van Nederlands Nieuw-Cuinc.1 re versterken. Ze waren 
7.elr.~ niet hcrei<l logisriekc steun verlenen, bijvoorbeeld door her rer beschikking 
stellen v.111 reparatie- en ondcrhoudsfociliteitt:n. 

De uir1emling v.111 de Karel Doorman was al mer al geen ge,l.1.1gd voorhcdd 
\',111 'gunho.1r diplom.tL\ ·. d.n "il 1.cggen \,\Il de ' me or rhrc.11 oflimited n.n·al 
ÎOTl..e' om d.1.tr111ee t:1..n 111tern.uiona.1I gesd11I tt: be,ln.htcn. ! Ier i' de' r.1ag of 
de rerrn in dit ge\,11op1ijn pl.t.u.. is. Nederl.111J "·" i1111m:rs nit.t meer in een 
pmicie om op ccn dergelijke m.mier, ,,1" een grote mogt.ndheid, ûjn hd.mgl'n 
in lt1idomt-1\1k tl' \'erdedigcn. De Nnlcrl.111dsc regering h.1d hLl 111.1clm~pcl 
ook nier goed gL''>pecld. F r on tbr.ik een erfrcri1.·\ c regie. De hc1rokke11111 ini"tcric' 
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en funccion.1rissen, die van Defcmic en Buicenlandse .laken, m.1.1r ook Je 
minister-president, werk1en niet goed samen. Er w.1s meningsverschil en ver
wJrring, publieke uitspraken v.tn de ene miniseer werden door de ander 
herroepen , en de dochcellingcn en n:chrvaardiging v.1n het uirzcndmgshesluit 
leken ~reeds weer te \'eranJercn. Er werd bovendien door verscheidene betrok
kenen, 111er .11lecn door Defon"ic, v.mafhet begin te weinig rekening gehouden 
met de upv.tttingen en hd:mgcn v.111 de mogendheden die er direct lll\.e te 
111.1ken h.1dden. De Ne<lerland~e regering, met 11.1111e minister Luns, 1oegen de 
Verenigde ~c.1ren regen zich in het harnas door cc weigeren de uir1end111g v.111 
te voren te bespreken, dit ond.111ks de te verwachten complicatie~ rond her 
meenemen van MD,\l'-marerieel. Mede door dei'.e ongelukkige prcscnt.ttie wei.en 
Je meeste landen die voor Nederland - inl.1ke Nieuw-Guinea - \':til berd.en is 
waren, lu;r maritieme machcsvenoon in Nieuw-Guinc.1 v.111.1f hcc begin van Je 
hand. 

Eind 1960 kon er geen andere condusie worden getrokken Jan dar Nederland 
er .1llee11 voomond. ! Ier berekende d.u Nederland, gezien de .11l1.1nkelijkheid 
\'.lil .rnderc staten voor de verbindingslijnen mee Nieuw-Guine.1, 1ijn l.1.1tstc 
be:rir in Zuidomt·A1ië volsrrekr nier meer mu kunnen verdedigen in ge\'al her 
wu worden a.mgevallen door lndoncsie. Nederland bezar daartoe ter plekke 
onvoldoende mili1.1irc middelen en zonder '>reun \'.lil derden w.ts her nier in 
sr.1.1r snd suhsr:mtidc vcrqcrkingen na.1r Nieuw-Gumea te tramponen;n. D.u 
men, in geval v.m l'en Indonesische .1.un.11. 1111lir.1ire !>tcun wu kri1gen van de 
bondgenoten leek steeds onw.1ar.\chijnli1ker. 

Ook de binnenlands politieke steun voor her k.1binet!>belcid was in de 
argclopcn zes m.1anJcn argcbrokkeld. De Partij van de Arbeid W:l\ onvcr/Oen
lijkcr regcnover her kabinet komen re sra.m, en ook binnen het k.tbiner, en 
binnen de regcringsparri1en, w.1s de twijfd gegroeid. Her oprredcn van de 
n1111Î'>ter· presidcnt zelf was daarvan een opvallend voorbeeld. Binnen de AR, 

bij De Gaay Forrman en ook bij Bruins Slor, groeiden de bedenkingen. Volgens 
Cocrrs wu Bruins Slot in december 1960 tor de conclusie zijn gekomen dar 
Nederlands Nieuw-Guinc.1 aan 1 ndone~ië diende re worden overgedragen:' 
Ook in De Quays eigen KVI' nam Je twijfel roe. Zo wezen een aantal voor
aamtaande KVP-lcdcn her kabinctshdcid openlijk af wei.en. Vcrsd1cidenc voor
,1ansraandc diplomaten liadden weinig vertrouwen meer in her beleid \'an hun 
mini'>ter. 1 n kerkelijke kring groeide de kritiek en vcrregenwoor<ligers van her 
lmlrijf\leven hadden zich bij De Quar beklaagd over her gevoerde beleid. Een 
groeiend du:l van Je per!> oordeelde kritisch over de rei~ van de Karel Doorman. 
D1:zc bin11e11landse onvrede ondermijnde Je internationale positie \'.lil N1:Jcr-
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land, zoals Luns onder meer had moer1:n constaceren naar aanleiding van de 
uiclaringen van de minister-president. 

De regering reag1:crcle op deze ontwikkelingen Joor eind 1960 en begin 1961 
\'OOrc cc gaan mee h1:t zenden van militaire versterkingen. Inmiddels waren z1:s 
bataljons van de Koninklijke Landmadu na;1r Nieuw-Guinea overgcbradtt die 
gcst:trioncerd werden in Sorong, Fakfok, Kaimana en Merauh-. Het Korps 
Mariniers kreeg de taak van mobiele rl·scrve, om te worden ingezer daar waar 
infilmmten opdoken. De luchrmachr was versterkt mcr D11/..·m11 s en Nt111tf'1:f 

en de Marine Luchcvaarrdicnst kreeg Je b1:schikking overeen negental Neptmu·s. 

die de Amerikanen uiteindelijk bereid waren geweest aan Nederland re \'crkn
pen, zij het regen 1:en fikse prijs. In de loop van 1961 naderde her rorale aancal 
Nederl:mdse milirairen de )OOo. Dat was g<:en geringe srrijtlmacl11, zeker 

vergeleken mer Je voorafga.mdc tien j.1.1r. BovcnJicn werd een ecr~t\.· Lompagnic 
v.m her Papoe.1 Vrijwilliger~ Korp~ gerr.1ind. In 1Cbru.1ri 1961 werd dit korps 
ofllc1ecl opgcridu. 

Maar snel 'lou blijkl:n d.1r de upbom\ \:til doe \trijdrnachr geen ~oel.1.1~ zou 
bieden. l lcr pol iricke isolement \\ .1arin Nederland was geraakt, maakte Ne
derlan<I'> Nieuw-Guinea kwetsbaar. De reis v.111 de K.ud Doorm.1n had dar 
pijnlijk duidelijk gemaakt. l n Djakarra was men daar ook overtuigd van geraakt. 
Hee \ lai:,'\•ertoon en de militaire ver\Cerkingen 11111den lndones1c er daarom in 
her gelu:d nier v.111 weerhouden de militaire druk op Nieuw Guine.1 op te 
\'oeren, integendeel: de 111rtcndmg \,lil 'l111.1ldecl v leek de 1 ndoncsi~chc vasr
beradenhcid zelfs eerder re hebben ge~timulcerd dan re hel1hen vc17wakt. 

1 n nm•cmber 1960, rnim een maand na her ven rek van ~malded v. landde 
een gro1:p van w'n dcrcig goed getrainde en hcwapcndc lndonl·sisd1c milicairen 
.1an de zuidkmt van Nieuw-Guinea. De jacht op deze infilcranten zou m.1.mden 
duren. l-lerwerd daarmee duidelijk dat het Nieuw-Guincaco11tlicr in een nieuwe 
fase was bclantl. 

De afwikkeling van de Nicuw-Guinealcwestic 

De inccrn:uionalc omstandigheden werden in 1961 alleen maar ongunstiger 
\'Oor Nederland. 1 n januari 1961 was in \Xlashington een nieuwe demm:ratiscl1c 
regering aangccreden onder leiding van de charism;uischc preside111 John F. 
Kennedy. Ambassadeur Van Roijcn waarschuwde in maan Jar de nieuwe 

regering Nederland nier i'.Oll steunen in geval van een 1 ndoncsische aanval op 
Nieuw-Guinea. Het kabinet-De Quay zou een initiatief moeten nemen om 
h1:t politieke rij re keren, zo :t<h·i~ccrdc Je amb.1ssade11r/• 
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N.1 m.1.inden van aarlcling en meningsverschil lanceerde Je regering in 
september het wgchcten 'plan-Luns'. Dat bidd in dat Nieuw-Guinea onder 
,1uspit.ién van de VN zou worden overgedragen aan de Papoea's. Het plan kreeg 
een pmitief onthaal binnen de VN, omdat het aansloot bij het streven naar 
1eHheschîkking, wals dat leefde bij verscheidene niet-westerse landen. Maar 
Nederl.m<l i.laagde er toch niet in een tweederde meerderheid binnen de 
Algemene Vcrg.1dcring te verwerven. mede v;mwege de felle lndonei.ische 
oppositie. 1 ndia hraclu vervolgens een voorstel naar voren dat uitging van de 
Indonesische standpunten en aandrong op bilaterale omlcrhanddingen. De 
F r.tm-Afrikaan~e land1:n, verenigd in de zogeheten 'Brazzaville-groep', dienden 
e1:11 compromisvoorstel in, dar aandrong op een diplomatieke oplos~ing maar 
dar tevens bcpleine dat Nederlands Nieuw-Cuinea, mocht er geen oplossing 

worden gevonden, onder internacionaal hcscuur geplaatst zou worden. Neder
land stemde uiccinddijk voor de Brau.1ville-resolucie - die het overigens ook 
niet haalde - en gaf daarmee openlijk te kennen akkoord te gaan mee inrema

cionaal bcsruur. 
De 1.wakte van de Nederl:mdse opstelling wai. en bleef de weigering om met 

l ndonesië te pracen, althans zolang l ndonesië het zcllhesd1ikkingsn:cht v;m Je 
Papoea's niec erkenJe. Ook dit stan<lpunr bleek bngz;1111crl1and onhoudbaar 
te zijn. De ommezwaai vond plaats tegen de achtergrond van trn:ncmcnde 

Indonesi~che militaire Jruk op Nieuw-Guinea. N,1 maanden van onzekerheid 
m.1akte her kabinet in januari 1962 bekend te wllen insremmcn mer bilarerale 
onderhandelingen, zonder vooraf ge~tclJc voorwaarden. De ~ecretari~-generaal 
van de VN Oe Tham stelde voor dar J1: VN hij deze onderhamlclingm zouden 
bemiddelen. 

Nederland geraakte in Je m<>sencijd in een ~ceed'i moeilijker pmicie. In 
fi:bru.1ri werd duidelijk d.1r de J\menkaame regering niet meer bereid was 
Nederl.md 111ilit.1ir te 'ceunen. De broer \ ",111 de J\merikaame president. minister 
van Justitie Robert Kennedy, lier daarover tijdens een bezoek aan Oen Haag 
geen enkele nv1jfcl be,r.1an. Kone rijd later werd bekend dat de Verenigde 
St.Hen ook niet meer akkooul gingen met Nederlandse troepem:endingen cwer 
1\111erika:111.~ grondgebied. zoals was overeengekomen in Je zomer van 1958. De 
Amerikaanse regering was hoogi.tens bereid in geval van nood d1: Zevende 
Vloot in te zecten om Nederlandse ingezeten te 1:\'acueren. l n Dc:n Haag was 
Je ~chok die dit teweeghrachr bij sommigen - w.1amnder premier De Qu.1y -
groor, m.tar veel .mdcre betrokkenen l1.1J<lc:n die oordeel l.ing 1.icn a.mkomcn. 

De Nederl.m<l" lmlonc,.,i~chc onJerh.1mldingen vingen a.111 in m.1.1rr 1962. 

l..11 vonden in fcicc plaars onder Amerikaanse auspiciën, op Amerikaans grond-
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gebied, in een plaacsje in de s1.1.1t Virginia. De: Nedcrl.111d,c delegatie .stond 
onder leiding \".til Van Roijen, de Indonesische onder leiding van Adam Mal ik, 
Indonesisch ambassadeur in Moskou. Later zou Mal ik worden vervangen door 
minisrer Subandrio zelf. De omh:rl1andclingcn \\erden geleid door (Ic Ameri
kaanse diplomaat Ellsworrh Bunker, die formeel de Verenigde N.uiei. verre
gc1moord1gde maar rod1 voor.il ook de Amerikaanse rcgering~scandpumen 
naar voren bracht. 

lnmiddcl' w:i" de "panning rond Nieuw Guine.1 ~reed~ verder opgdopen 
door a.mhouclende Indonesische infiltr.uîes. In Den 1-1.tag cii.te met name de 
vvo dar her kabinet cxrra versterkingen naar Nieuw-Guinea zou zc:nden. De 
KJrcl Doorman en Sm:il<lecl v w.rrcn inmiddcl, n.1.1r Cur.11,<10 gedirigeerd. 
Even leek her erop dat Je Doorman een rwecJe rei'i naar Holl.mdi:i zou 

ondernemen, m:1:1r her kahincr hcsloor hel vl1cgk:1111psd1ip naar Neik·rland 
cerug cc halen. De overige ~chepen van her smaldeel werden evenwel door her 
P:1na111;1kan.1al naar Nieuw Guinea gezonden, dir tor grote ergerni" van de 
Amerikanen. Ook werden langs een ingewikkelde weg - Je troepen mocltten 
immers nier meer gebruikmaken van Amerikaanse bases - exrra milit.1iren naar 
Nieuw-Guinea overgebracht. 

De Amerîkaan'ie regering zette NeJerl.m<l, en ook Indonesië, nu onderzw.1re 
druk om tot een oplossing re komen. In apnl lanceerden Je Amerikanen een 
pl.111, her zogeheten 'plan-Bunker', volgens welke de ~oeveremireir over Nicuw
Guinea binnen twee jaar rnu worden overgedragen a.m lndoncsii:. Er zou een 
imerim-fa!>e komen waarin de Verenigde Natie" her gez.1g op N 1cuw-Guinea 
zouden uiroclcncn. Binnen tien jaar 10udcn de P.1poea\ in de gelegenheid 
worden gesccld zich door middel v.tn een, mer garantie~ omgeven, referendum 
over hun toekomst uit cc spreken. 

Het kabineraarldde om dit plan als grondslag voorvertlerconderhandclingcn 
re aanvaarden. Her was immers in velerlei opzidtt een polirieke nederlaag. 
Da.tr i.tond tegenover <lat de Amerîk.mcn bereid \\aren her voorgci.telde refe
rendum i.eriem cc nemen. P.1" in juli werden de on<lerh.1ndclingen hervat. De 
Nc<lerland!>e delegatie rr.1chcre de VN-inrcrim-fose re verlengen, maar de Ame
rikanen w.1ren door de Nederlandse traagheid ongeduldig geworden en rnr 
weinig concesl>ics meer berei(I. ZiJ wilden van de Nieuw-Guineakwe~tic at: 
Ondcnm~cn bleef de 1 ndone~i,che milic.1ire druk op Nicuw-Gumea toene

men. In .mgusrns 1962 kwam onder enerverende omstandigheden een akkoord 
cor !.tand. Nederland gaf daarbij eigenlijk in alle opzichten toe. De VN-Înt1:
rim-fasc rnu ,lcdm een half par he<lragen. l:.vcn nog dreigden problemen rond 
her i.rrijkcn van de Ncderland~e vlag m1:t in het eten re gooien . l:.r werd 
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uircinJclijk overeengekomen Jar <lczc vlag tor januari 1963 zou wapperen, van.1f 
oktober naast die van de VN, want in die maand zouden de Verenigde Naties 
het geï".ag al overnemen. Inmiddels vel7.amclden de laatste Ne<lerlanders zich 
op Uiak om vand.1ar terug te vliegen naar het vaderland. Op 1 mei 1963 werd 
Nederlands Nieuw-Guinea door de VN overgedragen aan InJonesië. De Pa· 
poca's zelf speelJcn bij al deze verwikkelingen nauwelijks een rol. l n 1969 werd 
Nieuw-Guinea na een omstreden volksraadpleging definitief hij lndone~iè 
gevoeg<.I. 

Daarmee was een weinig verl1e1Tend ein<le gekomen aan Je Nederl:mdse 
koloniale aanwezigheid in Zui<loost-Azië. Luns, die zo lang ûjn poot wa~ 
blijven stijlhoudcn, w.1s <laarover zeer verbolgen. 1-1 ij traclme op weinig colle
giale w1ji.e de schuld van het Jebakcl in Je schoenen van Van Roiicn te 
sdrniven.7 Maar er valt achceraf moeilijk in te zien hoc Nederland 1on<ler sreun 
van de grnre we~rcr~e bondgenoten het bc1ir van Nieuw-Guinea nog langer 
h.1d kunnen hanJh:l\'en. Bo\'Cn<licn wa' de morde hao;io; van de NcJcrlanJ~c 
.1.111wc1ighcid .1ld.1.1r inmidJcl~ volledig gccrodecrd. De 7org om hec zclfhe 
!>chikkingsred1t van Je Papoea-bevolking wa' wcllid1r bij sommigen in Den 
1-1.tag welgemeend, maar maakte na <lc langJurige Ncderlan<lse de~intere~~e en 
\erw.1.1rlmingop Je buitenwereld een opportuni~ti~cl1e inJruk. Her kabinet-De 
Quay bem:e<l<le ook in de laatste fose van her Nieuw-Guineaconflicr eigenlijk 
n.1uwdijb .1an<lachc a.m de st.mdpunu.:n v;111 de P.1poe.1 's, zoal~ Jic bijvoorbeeld 
wcr<lcn ingenomen in de Nieuw-Guinc.1 Ra.id. 

Niettemin moet worden vascgeMcld <lar de naar onafltankclijkheid strevende 
Papoea's later - vooralsnog rnndcrsucce~ - 1.0uden verwijzen 11.1ar de ,,f"praken 
over zelfbeschikking die in 1962 waren gemaakt. De Nederlandse regering was 
roen echter nier meer hercid nog een vinger voor hen uir re scekcn. Dt: rd.1tie 
mee Indonesië was binnen enkele jaren weer van groter belang geworden dan 
hel lor van de Papoea's. De diplomatieke betrekkingen met Dj.1kan.1 werden 
in m.1arc 1963 hersteld; in juli 1964 1.m1 minisicr Luns zelf" een bezoek aan 
lndonesii: brengen. Twee jaar bter wer<l Je I111ergovcrnmental Group on 
l n<lone~ia opgcriclu, een inrern.1tiona.1l hulpcon~orrium w.1.1rvan Nederland 
her' oor1ittcrschap zou bekleden. Toen 111 1969 de volk~r;1adplcg1ng op Nieuw
(,uinea pla.usvond, had men in Den H.1.1g inmid<.lel~ elke bd:mg~cclling voor 
de P.1poe.1 's \'erloren. Politieke lief Je kan !>nel bekoelen. 

De Karel Doorman 

De Karel Doorman zou na zijn reis naar Nieuw-Guinea nog een aclmal jaren 
in dienst van Je Koninklijke Marine blijven. De operationele functie van het 
schip was echrer aan ver.m<lering onderhevig. Aanvankelijk kon de Karel 
Doorman verschillcn<le milirairc raken uirvoeren. Hee schip vervoerde ge
vechtsvliegtuigen <lic zowel oppervhtktcschepen, on<lcrzcebotcn, als Joelen op 
hcc l.md konden aanvallen. Maar in 1961 werden nÎel alleen Je A11mgcrs ma.ir 
ook de St•11 Hawks uit dienst genomen en vervangen door Gmmm1111 Trt1tkl'rs. 
Daarmee werd de fi.mccie van de Karel Doorman - afgezien v.111 de vl.1gvcr
tuonrcizcn teruggebracht toe her opsporen van onder1.eebote11, .1ls onderdeel 
van de geallieerde verdediging van her nnorddijk deel van de Atlanri scl1e 
Oceaan. 

De glans begon er een beetje af te raken. Op her terrein v.111 de orulcm.:e· 
bootbeMrijding deden 7ich bovendien in de loop van de j.tren ze~cig grote 
veranderingen voor, die de rol v.m de Karel Doorm.111 overbodig hegon11e11 te 
maken. /.o be,liste de Nederl.uuhe regering in 1964 0111 m.1ritiemc p.urouille
vliegcuigen .1an te sch.1flèn met een zodanig bereik d.1r ï'ij \'njwd het hele 
Noord-Atl.mti~che gebied v:m;1f Valkenburg kon<len bestrijken. In herzclfdc 
j.1.1r werd de beslissing genomen om <.Ic Doorrn.111 op termijn uic de vaan te 
nemen. De langcafstands-pacrouillevliegtuigen v.111 Je Marmc Luchtv.1.trtdiemt 
werden heter in st.1.u gc.1cht om bij te dr.1gen .1.111 de opsporing en bestrijding 
v.111 \'Îjandcl1jke ondcrLeebotcn J.111 de Doorman. 

Inmiddels was ook de internationale posirie v.111 Nederl.md gewijzigd. De 
Nederlandse a.111wezigheid op N1euw-Guine.1 w.1s bceindigd. De geJachie dar 
de Koninklijke Marine een rul 1.011 moeten kunnen spelen hij de verdediging 
\'an Nederlands grondgebied in de Oost, behoorde definitief roe her verleden. 
Ook de binnenlanJse steun voor de handh:wing van de Karel Doorman was 
afgebrokkeld. l n het Nederland van de tweede hclfr v;m de jaren zestig was Je 
hang naar her roemrijke maritieme verleden van Nederland grn1en<lcds ver
dwenen. Hee beûr van Je Karel Doorman, <lie ook in de laatste acln jaar weer 
regelmatig kostbare on<lcrhoudsbeurten diende te OJH.lergaan, werd door steeds 
meer politici en militairen een dure hohhy geacht. 

In 1964 werd het besluit genomen Je Karel Doorman, zoals dat heet, 'uit te 
varen'. Er werd nier meer in het schip geïnvesteerd. ervan uitgaand dar het 
begin jaren zeventig definitief uir de vaarr zou worden genomen. Een hrand 
die op 29 april 1968 uitbrak, maakte C\'enwd een eerder einde a:m de Karel 
Doorman. De schade als gevolg hiervan was grooc, en het schip zou zeker weer 
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voor maanden uir de vaan moeten worden genomen. De kosren werden 
geraamd or een kleine twee miljoen gulden, gecombineerd met noodzakelijk 
onderhoud zelf..; op een kleine vier miljoen. Het kabinet vond dat niet meer 
de moeite waard. Toch waren het ook weer nier echt grorc bedragen, zclfa niet 
\'oor die dagen. Her was duidelijk dat de regering de brand aangreep nm een 
hesluir te nemen dat roch al onvermijdelijk leek te zijn. 

Op 9 mei - in de revolutionaire meimaand van 1968 - werden er in de 
Tweede Kamer nog vragen gesteld m'er her lor van Nederlands enige vlieg
kampschip. Sta:11ssecretaris A. van Es, die zelf nog als officier op de Karel 
Doorman had gediend, probeerde rijd re winnen. Vooral van de kant van de 
Partij van de Arb1.:id, alsm1.:de van de overige links1: partijen, werd echter 
laatdunkend over de Karel Doorman gesproken. De regeringspartijen sprongen 
nier voor het schip op de bres. In juni maakte Defensie bekend dar de Karel 
Doorman direcr uit dienst zou wor<len genomen. In overleg met de N1\VO 

zouden maatregelen worden genomen om de Nederlandse bijdrage aan de 
on<lenccboorbesrrijding op peil re houden. 

Het vliegkampschip werd voor 9,5 miljoen gulden verkocht aan Argentinië. 
Her werd de 2f de 1H19•0 gedoopt en begon een nieuw en kleurrijk leven als 
vlaggenschip v.111 de Argencijnse marine. De 2) rlc J\/11)'" mu vooral fungeren 
ab opleidingsschip, al werd her nog kon ingezet tijdens de htlkland-oorlog, 
Je enige keer J.1c her daadwerkelijk bij oorlogsgeweld berrokken wu worden. 

MaJr na enkde <lagen werd her teruggetrokken, omdar her geen partij leek 
voor de Brirse marine en ludmnacln. Uitein<lclijk zou her schip na aankoop 
nog 1.0'n dertig jaar diensrdocn bij Argentijnse marine. 

In december 1998 werd her ren slorre voor 500.000 dollar verkocht aan een 
sloopbedrijf in India. Hel werJ vervolgens - overigens door een sleephoor van 
het Nederlandse sleepbedrijf ITC - versleept naar Alang, gelegen aan de wesr
kusc van India ren noorden van Bombay. Her was geen mooi einde voor her 
eens zo trotse vliegkampschip. De sloopacrivirciren ter plekke zijn berucht, 
vanwege hun erbarmelijke arbeidsomstandigheden en vanwege de ernstige 
gevolgen voor de naruurlijke omgeving. Slecht betaalde arbeiders en arbeidsrcrs 
onnakclen Je schepen zonder enige bescherming tegen asbest, zware meralen 
en andere risico's; onbruikbare restanten wor<lcn in zee gedumpt. De voortna
lige Karel Doorman werd her strand opgetrokken om langzaam te worden 
ontrakcl<l. Her machtige karkas van de Doorman heeft daar nog jaren gelegen, 
als symbool van de vergankelijkheid van Nederlands maritieme machr. 
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r.H All/.. <;<,, •)21.2, m.1p ~88 ('l\liln.urc 
hulp aan N,Jcrl.rml d1.v N1urw l.111 
m'.1/'>hnppm1: li-1 ), memo d1d DN\'V .1.1n 
1\1, !. l j.rnu;rn r<n9. 
r", NA, ]l(; w. ho\ q52, Amerrkaame .1111 

hassadc Den 1 l.11i:: .tan '\1a1e Dep.mmenr, 
ro 111.1.1n 1•)59, 

In ongc1L1tl't'rd n\(r1id11 \,lil tic hek· .11 
1.ur~ m: AB/ . C'>. •)11.1. 111.111 i 88 (' ~liln.11 

re hulp .1.111 N.:1.krl:md len hdwevc Nicuw
Guinl'a/Shopping List'). 
7

' ABZ. GS, 921.:1., m.1p 288 ('Miliiairc 
hulp ;i;m Nedcrlaml 1.h.v. Nieuw-Gui
nea/Shopping fot'), Van lloijcn a.111 l~Z. '1 
maan l•J5'J. 
72 

NA, RC 59, hux J.155· State Dcpar1111eru 
;1;111 Anwrikaamc :unb;m;ulc Den l laag. 17 
april 1959, 
"I Ongcdarecnl owr1idn \'olfl de hele alfai
re in: AB/, 92r.2, map 188 ('l\lil11.ure hulp 
a;111 Nedcrl.1111l 1e11 behoeve Nu:nw Cui
ne;1/'ilmpping l 1.\I ). 

·• NA, RC 5•) , hm: 2617, ~ll·mor.mdum ol 
(Oll\'er~.uron , 1 april 1•)5•). 
71 Memorandum of Connn.uion, .1 mer 
1•1r.o, m /~1rr~~11 Rd111i1ms o(rl1r U1111al S111 
lt'S, op. t:i 1., p . .J M<1. 

Noten hnuftlstuk lil 

Zie: l'.B.ll. de Geus, S1111ml11·!.111.f!. ,." 
Krijf!,w111d11. [),. Nr1lrdi11ubc· d1jiwi1· tijdrm 
dt· K11111/r Omlog, Den l l.1.1g: '\du Ungc\"Crs, 
1998, pp 2•1-.11. 
' i'ie \'oor de n.1onrlog1c oplmuw v.111 de 
Koninklijke \l.1rînc: 11ww 1•/0111 ,." poh
IÎt'Á'. Ec11 r't'IJlt' llll/1"11/t'Jlil{ 1.1'.\'6 JIJ.\'6, door 1 . 
llrouwtr c.a" Arm1erd;1111: De B.11aalsd1e 
1 eeuw, 1•1!!(1, lllel n.une ,fe hijtlugcn \,111 L 
nwu1\"l't rn J r .A. '"' •1n. 
1 

<..ccncenl 111: Arre Hoog. l>r /J1N·1· /lom, 
p. q. 
·I \Villem Cenc,re. 1 l'•r,11iul m grpn·::.·11 
Ik flr •\11. Kitrrl /Jmm111111. Bergen: 1\011111:

\ 1lle [1 j. I; ~·n 1\rre Hoog. IJr• /JJH"· fl"", 
l kr11111tn11.f!.Cll 11m1 llr 1\/s. A'arrl /Jr111m11111. 
Bergen: l\onneville, 19•11. De delen \,lil du 
hocifdm1k over de ge~d11cde1m \an de h.1 
rel 1 lnorm.m 11111 \"nor een hcl.111grr1k dcd 
gd>.1scerd op de hnLhn \,lil ( ;,·ne~te en 
Hoog. 
1 

De ( reu~. \1.i1w l11·f,111g t'll A 1·'1.f!.S"'•''"''' · 
J'll. ·17 .,8 

Idem. p 51, 

ldm1. p q 

NOT1'N llOOl·D~IUk. IV 

/ .re: Ine Megcm. A1111nr11111111110 
NATO 111/11•1 111the19w1; tl11· D111.!1 1mr . ;1,,1 

dcmbd1 prncl !1<. l1r1f1, R11k11111i"ers11ei1 Gro
nmgcn, 199.1. p. IOJ l ·.v. 

~ l\kgem, Am1·m.111 111il 111N11w111!1rr, p. 
IO). 

," ,1(1!,t'lllrm Dt1.rt,hl1rl, 6 mei 1•)l!l, gcçi1ccrd 
m: Hoog, 'Voor U gelezen'. 
" Hoog, Dr DiH:1· lJ1101. p. <>;. 
I! 11.J.E. van der Kop, 11li f'gk,1111prdwp1•11. 
C.rJrhiedmis m 1111111•1kkrlill,f!. 1'1111 lir1 rhrg
k.impsdnp. Hr Ms. Ai1rcl /J111m111111 111 dr Á11 
11i11klijfr ,\l,1rÎllr'. llufüml. De Boer ~1.rrr 

tiem, l•Jlb. p. 1.18. 

Noten l10oftls1uk 1v 

7ie hijlo'oorhecld 1';1111 v;m ·, \ 'nr. 'Ne
di:rlaml in A11e', in: (,,·/ijl.· hrblm1 ,.,, h11 

,f!.m, p 87 r.v. 
! Nr\. R(; 19. hux i6l6. i\r11errk.i.111~e ;1111 

li.rssadc Den l l:1;1g a.111 ~t.1lc Dcpanrncnt . 1 

sepremher 1959, 
' Gaw. Mulml111g oj'uljlmlm,f!,. pp. 62-61. 
·I AB/.. CS. 921.1, map 1.0n ('NNG, Vcr 
dcdigmg, <lcd Il'), hricf wnd. r>.!inistcr van 
Z.tken Ü\'cr1.ee a.m de 1111111\llr \ .m Dcfcn 
$Il', l "' llllli 195•), 
1 AA, ~ene~ A1209/~·I• hle l'IS'J'26o !'In 
donesra and \\1c.\l 1"cw ( 111i11c.1 i\m1ral1a, 
U~A .mJ ui-.: ~omuh.urons 1•))9" tll\'G~e 
stukkcn. 
'' AB/, t,"i ~ 'J :!. I.,, 1nap 2os3 ~NN<,, \ 'f..·r 
Jcd1g111g. dcd 11') , memo DOt\/DBI ;1.1n 
i\I. 10 oktoher !'))'). 

i\B/ , (,<, , 921.1 . m.rp 2051 f NNG. Ver 
dl'diging. deel Il) 11Jl·nw V.111 l lomen nr. 

17 .un '> . ') deLemhcr 19)') 
' l'endcrs. 1 J,,. \\"'rsi Nm• (,'11i11r11 Dd111dc, 

!'· 129. 
1 Vl.1shlom, l'11p11r,1. pp. P!. :1.-8 e.\', 
~o t\B/, (~~' 921.1i., ru;ip rc;68 

INNC/Au~u. 'll" 1\111htch1J..e \,nucnwer 
kmg. deel 111 '), memo 1er rnorhen:1din1-1 
\ ",111 hei l11:·mck \'.lil m1111s1cr l l.1\lud", \ '.lfl 

DOt\/Cll'. i 1 mu 1960. 

11 
{ "m:, M1Jlclflmr. of:ul/lialmg I'· 68 

1 1\B/, C'i, 921 .1, m.1p 20~1 ( NNl, ,\'er 
dc<ligîng, ,kei Il '), uiurck~d mi1m1erraad, 
18 1;rn11;tr1 1960. 
" lhulcm. 
q De l.r.101ff en Wkhcs. l 1//11 J\/1111rhrz1'. 
p. 170 l" \ ', 

" CAD, 1\rchîd 1\lgeme11c \'enbligîngs
ra,rd, <lom ·I· lt1ppon Comité Verenigde In 
lid11mgcnd1c1mc11 aan 1'fo1i\1err:1ad. 9 Ic 
hru;ur 1960. 
16 lhidem. 

NA, RG )'), hox 1152, l'.mom (1 M .1.rn 
1-:ohkr (l:UR). ~ 111,1;1r1 1960. 
IK nc Graaff en \Viche~. l 1/!.J ,, l111irh .... ..,,., 

!'· r-1. 
1
'
1 De l;,·u~. /),· Nu·11111 ( 111i11r11 l.·11•elfl1'. p. 

116. 
20 All/., GS, 9:1.1.1. m:1p 2051, (' NNl., Ver 
dediging, deel Il'), uimeksd rmmlcn mi1m 
1ur.1.1d. !8 deu:mher l~J5'J. 
•

1 l\1cnwr.uulum o( Conver.\arion, .1 mcr 
1960, in: /·i1rrig11 Nr/111i1111s t1f1'w U11i11·d St1< 
ft'J, op. dr., p. ·186. 
:: AllZ. c-;i;, 921.1 , rnap :1.05<1 ('NNG. Ver 
dcd1gi11g, Uu1.cnding Karel Doorman'), 
memo 1'ekcll1arîng a.111 d1er DVB, 21 m.r;rrt 
1960. 
!J AB/. 921.2:1.2.1. m.1p 7(>1).j (1\lgcn1een. 
Vloothewcken aan lie1 hunenl.uul, l'J 10-

19<•:1.'), o;1.1;U.\~eue1.1m \'.lil Ddcm1e D1 
Jong a.111 BL, \ maan 1960 
,.1 ABZ. GS. 921.1, nrap 2056 ('NNG, Ver
(lcdiging. Uiue111li11g K;ircl Doorrnan'), 
memo l'ekdliaring .1.111 dief D\111, :1.1 rnaan 
1•)60. 
'' AllZ. CS. 921.1. 111ap 2053 ('NNG. Ver 
dedrging, deel Il'), ml'mo wnd. Che( 
DN\V' aan 1"v1, via'> en DGi'/. 18 maart 
1<160. 
i<• All/.(,~. •J21 .1, 111.1p 2on ('NNl, Ver 
dcd1g111g, deel 11'). memo \'an l'uvll .1a11 
Dl,\'/, !6 m.1;m 1960. 

All/, C'i, 921 .1. map 205<1 ('NNC, \er 
dcd1ging. U111.e11d111g K.ird Doorman'), tut 
Ht'ksd 111inis1erra<1d, :1.5 111.1;m 1960. 
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!H ABZ. es. •)12.10, lllölp ISOI ('Jndnm:sit:, 

Politieke Verhoudingen na de unilaterale 
opzegging v;111 hei Unics1a1uut, deel V'}, L1-
hoyric aan BZ, !6 maan 1960. 

'
9 ABZ, GS, 921.1, map 20s6 ('NNG, Ver

dediging, Uitzending K:1rd Donrman'), 

memo V:m Homcn aan S, JI 1na;m 1960. 
10 

Zie nom hij 1dcgram Amcrikaame am
bassade Djakart.1 aan S1:11c Dcpartmcru, q 
april 1960, in Foreig11 Rel11ti11m rif the Unitrd 
Sr111e>, op. cie" p. 478. 
11 

N,uionaal Archief Den Haag (hierna 

NADH), Archief 1111111s1cn.: van 1-:olmucn 
en opvolgers, 2.10.s4. map 112.19. Bl17 aan 
CZM en !l.·1 1\\, l!J maan 1960. 
12 

l'ershcricht in: AllZ, GS, 921.1, map 

205<i ('NNG, Verdediging, Uitzending Ka 
rel Doorman') 
11 Al\/', l'm1.1rcl11cf (l>J\) Tokio, GS, 

921.22~. m;1p 'Vloo1hczoek l'J(•O, deel I', 
l.uns drculairc, _11 nrn:m 1960. 
1
·1 Van Holst l'cllckaan, De llegt en 11.mi

aans, l'11tr.111illerm 111111r de f't1p11m s, deel Il, 
pp. 119 -120. 
11 Hrl /'11rmlf. 7 .1pnl 1960. 
i<• All/., C~. 921.1, map 761.1 ('NN(" fvlili -
1a11c aangelcgenhctlcn, <lcd 111'), Celcr ur

cul.1ire 27 april 1960. 
11 

Al\7, GS, 921.1, m;ip 76J.1 ('NNG, Mili -
1.11rc a.mgclcgcnltedi:n. deel 111 '), Luns aan 
Ji,wsc posu:n, 28 april 1960. 
iM AIV, GS. •JU 1, 111:111 761.1. Lun~ .1a11 
Oj.1k.m.1, './ .1pnl 1960, 
1
'' Amcrik.1amc amhass.ulc in Dj.1bn.1 .liln 

S1a1e Depanmc111, q apnl 1960, in: fim·~'l," 
Rel11ti11111 ofthr Unitttl Sr11tr1, up. Lic" p. ·1 79· 
1" ABi'" 912.10, m:1p 2791 ('Ncdcrl.111J ln 
doncs1e, Algem.:cn '), howcin .1.111 Bi'- ·I 

mei 1960. 
·l' AB/., 912.10. map 2791 (' Ncderl.11u.l 111 -
donc.~ii'. Algemeen' ), Fmwcin aan l\Z, 10 
mei l<J(10. 

I! AB/'., G'l , 911.1, mail 2016 ('NNG, Ver 

d.:Jiging, Uitzending Kucl I>oorman') , Cc

ll'r 21 {teer gd1ei111) .1J11 New Delhi, 12 mei 
1960. 

~ 1 ABZ, l'A !vl.milla, !112 IJ, rn .1p 'Kwe~1ic 
Nieuw GuîneJ. NNG. Karel Doorrnan'. 

Luns .1.111 Ji\'crse t\zia1i ~d1c pm1en , 17 mei 
1960. . 

H t\BZ, G'l, 912.13 , 111:1p J)'.16 ('NNG, lml. 

s1.111<lpmu, Jccl V') , howcin aan B/, iO 
april 1960. 

·
11 All/ , GS, 921.1, map ' 6H ('NNG, Mili-
1.1ire a:111gclcgenhcdcn, <lcd 111'}, memo De 

Vos van S1cenwijk aan T. 12 md 1960. 
-1<• ABZ. GS. 921.1, map zon f NNG , Ver 
<lediging, deel Il'), Frowcm a.m BI'., J O 

april 1960. 
r AB/, G'l , 912.1.~. m.1p rs96, ('NNG, 
lnd. standpu111, dcclV'), Ct:k·r aan Dj.1k:u-

1;1, 2 mei 1960. 

-1H AllZ, GS, 921.1, map 76H ('NNG. f\l1li-
1airc aangdegrnlmlen, deel 111'), memo 

wnd. DIU .1.111 Z, 2" .1pnl 1•J60. 
·1'1 AB/, GS, 921.1 , map 16H ('NNG, M1h · 

1airc a.1ngdegenhc<lc11, deel lil'), mcmo van 
DIU .1.111 Z, 28 .1pril 1•J60. 
10 t\IV. G\, 921 1, m.1p " 6J.1 ('N1'C, l\lili 
1.1irc aangdegenhedcn, <lcd IJ['), Luns a.111 
di\'crsc pos1cn, 28 .1pnl 1960 
1
' AllZ, GS, 921.1, Map 20n ('NNG, \'er

<lcdigmg. deel Il'), m.:mo Van l'u~· ll a,m 

DCl'Z. ;q 111ei 1960. 
1

' All/., 91:1. .12, map :1.892 ('NNlr; s1.md 

punt Verenigde S1.11cn m NNG-cnnllic1 
19~8-1960'), Van RCJ1jc11 :1.111 B/, l2 maan 
1960. 
11 Amcnk.1.m~c .1111hassa<le D J.t k.111a aan 
StJIC dcpanmc111, 14 .tpril 1960, 111: l~1rrig11 
Rel11tÎ111111f 1hr Umrerl .'it11w, np. d1. pp. 
-1 19-.180, 
1

·
1 t\BI.:, t.S. 921.1, rn.1p 20)6 ('NNG, Ver

dediging, Ui11.emli11g Karel Doonnan'), 
V:111 lloijl'n aan nz. q april 1960. 
11 ABï., GS, 921 .1, map 20)6 ('NNG, Ver 

<lediging, Ui1.cnding Karel Donrm.111'), Cc 
Ier a;111 \X1ashington, .1 mei 1960. 
16 

A111erika:111se :11nh.1ss.1Jc Den Haag .1an 

S1:11c !Jcpanmcm, 8 april 1960, in: Forágn 
Rel11tÎm1J tf the U11iu,/ Sr,111•1, np. d1., p. 

.178. 

lOO 
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1
• NA, RG w. box 1lhs. Omwcrpmm101';1r 

\ons (FE) :1an 1k1ing St'Cre1ary, 2 mei 1960. 
iR l-lcmlcrson a.111 Amu1kaamc amhassa<k 

in DjJkana, 9 mei 1960, in: l·11rrig11 Rr/11 
1i1m111f tl11' U11iud \'t•lln, op. u1 , p. ·l'JO. 
1 ~ S1.11e Dcpamncm aan Amcrik.1ame .1111 . 

liass;1dc in Den Haag, 2•J april 1960, m: h1 
reig11 Rt'l11i11w tiftl1r llnirrd S1111cs , op. d1., 

noot op p . . flh 
to<> f\lcmo l',mun~ lh\I aan Kohier (F.,\) . 1) 

apnl 1960, 111: Frm'Z'l.11 R..!.11im1s tft/". Um 
wl Sratrs , op. til " pp. 482 en 48.1. 
61 

AB/.:, GS, 9:1.r.1, map ~OSJ ('NNG, Ver 

dc:d1gmg, deel Il'), memo V.m Tuyll :1an 
Luns, 3 mei 1960. 

k AB/:, GS. 921.1, map 20s6 ('NNG, Ver 

de<ligmg, Ui1zcmling Karel Donrman'), 

memo DBl/PI aan DBI, z mei 1960. 
61 

Case, M1I/ml111g 1{::.•ljbt'dro.r:, p 67. 
~1 ABZ, es, 9:1.1 1, map 2ou ('N Ne, Ver 

<lediging, <lcd IJ'), memo V.m Turll .1,111 

Luns, J mei 1960. 
61 

NADH, 2.m"0).02, no111lcn m111is1u 
raad. 6 mei 1960. 
1
'
6 

Memo of tomcrs.111011 . 1 mei 1')60, 111: 

fi"tig11 Reluiom 11/ thr l 1111ud Sr11rrs, op 
cir.. pp .186-.187. 
r.· 1\l\Z. es. 9l1.1, m.1p 20n (' NNC, Ver
dediging. dLd Il'), memo van Hou1cn :1.111 

1 uns, Il mei 1960. 
r.~ All/, G\, 921 1, map 20n l'NNG, Ver· 

dc<l1gmg. <lcd Il'), memo V.111 l lou1cn .1.111 
S, 20 mei 1960. 

"'' NA. RG ç9, box 18~5 . muwerpmcmo 
1';1r..ons aan Acrmg Sccre1an, 2 mei 1')60. 
- o .Mcmor;111J11rn of com-cr.~alion, :?6 mci 

1960, 1n: for("lf,11 Rd11ti11m 1f th1· U111trd Sr11 
tes, op. ci1" noot op p. soi" 
"
1 

!vkmoromdum of 1dephonc com·cr~.1-
1ion he1wcen ..,ccrcrnl)' of S1a1c ! lener and 

Prc\idcm Liscnlmwcr, 28 mei 1')6o, in : Fo· 
reig11 Rel111wm tf the l1111ted ~flltrI, op. ut .. 

pp. 506-507. 
'' lvlemorandum of cnn\ctsauon, ~ 111111 

1960, 111: l-11rrig11 Re/,1110111 ti/thr flwtrd S1t1 
trs. op. Lil, p. 515. 

2.01 

i i\B/., l'A C.1im, GS, •Jl2 .iH, map 

'Nicuw-Guincrnnllic1, 1957 1962', S1ar Um
man .1an B/., (, .1pnl 1960. 
'• AB/, GS, 921.1, map 2os6 ('NNC. Vcr
dcdigmg, Uitzending K.1rd Donrman '), 

Van Tu}ll aan l\·I , H april 1960. 
1 AB/, GS. 921.1, mall 20s6 ('N NG. \er

dcdiging. Uiw:nding K.11cl Doorm.1n'), Cc 

lcr :1.111 Cairo, 12 mei 1960. Twee weken l.1 
ter nm du hcnd11 cwcngem worden 0111 -

kcnd dnor de l·gn11isd1e \l,1.ll\\ctre1.1ri~. 
-<· 1\B/, 9ic .2zz .1, map 7s87 ('Smaltkcl \'. 

V.1.trprngr:1111ma 1960, deel [') , memo chef 
DN\\I a;m [)C,I'/.. 25 me11960. 
-- ABi', ')21.Z!i .1, map "SH7 ('Smal1kd V 

\'.1arprngramma l<J6o, deel I'), Cdtr aan 1'.1-

r~s, JO mei 1960. 
ABZ, 921.222.1, map 7587 ('Smalclct:I V. 

V.1.1rprogra111111.1 1960, ckcl !'), l:lrnk 
Sdn111rm.111 aan BI.:, 30 1un1 19(10. 
7
'' ABi', 921.1, map 7Ciq ('NNG, l\liluaire 

:1angck·gcnhcdcn (o.a. reis K:irel Door· 
man' ), lminger aan BI'., 28 :tpnl 1960. 
H" AB/.:,(;~ 921.1, map 20n ('NNG, \'er 

dl.'d1gi11g. dcd IJ'), memo V.111 Houten :1an 
~. 11 mc:i 1960. 
Hi All/, l'os1:m.l11efC.111hcrra, 921.2u,.1, 

m.1p 'Bcwck Karel Doorman, 1•J60-1961', 
lnsmgcr aan l\Z, 21 mei 1960. 
H· AB/., 1'1\ Manilla, •)12.11, map 'Kwc:s1ic 

N1c11w-G11111ea. NNG, Karel Dnor111:111', 
m ·c:rtidn van gehcunc111s~e11 m.h.1. Nu:-uw

Guinca door DircLtic Bclcid.~1.1kc11 lndonc 
~1c , gcd:necrd u j11l1. 
Hi ABZ. GS. 9l1.1, 2056 ('NNG, Vcrtl•·tli 
ging, Uilun<ling Karel Dnorman'), Ccler 
7·1 aan Canhcrra (en .mdcre posten) , n 1uli 
1960. 
R.i AB/:, GS, •J12.12, map 1568 ('Ned. 

Nieuw-Guint·a-Amtr. NG/a1nh1di1ke ·1-

nwnwcrking 1960·196:1., <lcd 111'), memo 
DOA/01'. ClT voorherl'llling hcwck 

H:1sluck, 23 mei 1960. 

Ri AllZ, 921.222.1, map 7'j67 ('~maldcd V. 
Vaarprogramma l•JC.o, Jccl I'), aaruekcnin 

gen op cmld1eridu lnsingcr aan J\ï" 
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wr. All/ , l'A C.mhcrr.1, 921.222.1, 111;1p ' Be

zoek K.ird Doorman, 1960-1961 ', L1hoync 

a.1n Comul l'cnh, 7 juli 1960. 
K7 AB/, 92.1 ,2~2.1, map 7\8 7 ('.'imaldcel V. 
Vaarprogramma 1960, deel r), ongc<la1ccr<l 
memo mn pk SG van Defensie, J. Dekker. 
KK Trom"' 1 l mei 1960. 
K" All/., G<; , 921.1, map 20s6 {'NNG, Ver 

<lc<liging, Ui1zcn<lmg Karel Doonnan'), 

cnnsul generaal Singapore Ki.~1 .tan BZ. 17 
mei 19'10. 

'"' All/, 921.222.1, m.tp -69.f. (' 1\lgcmccn . 
Ncdcrlan<lsc vlun1bC'LOckcn aan hcc huitc11 -
l.111d '), rnnsul-gcru:r;tal ~111gapnrc Kist .tan 

liZ. 27 mei 19(10, plm :tall!l'kcningcn w.tar

uït hhjkt d.n Defensie en BZ. het eens wa
ren met hei oordeel 1\ i.~I . 

'1' t\B/, 1'1\ f\l.mill.t, 912 .13, 'Kwcs1ic 

Nieuw Gumca. N NC Km:I l1oorm.m ', 
1 um .tan Manill:i. zs mei 19<10, en. Al\Z. 

G'i , 921 .1, m.11l 76H ('NNG, Mili1.tirc J\:111 · 
gdcgcnhc<len'), memo ~hef DOJ\ .tan ~ . 18 
mei 1960. 

'
11 All/ , GS, 921.1, map 7614 {'NNG. M1li-

1.üre Aangdcgenltcdcn'), Gelpkc aan l\Z., 

;q mei 1960. 
'l I l/1111dr/111gm Twrrr/r f.:11111rr, l'JS9· 1960, 

pp. ~431 2.1.12 en 2°H6-24p. 
' /.I Het J>.m111/, .ll maan 1960. 
•H ·rrn1u11. ~ april l960. 

''
6 

IJc1n. !9 .1pnl 1960. 
''' ltlcrn, 11 n1t·i 1960. 
9

M Ht111d,·h11ge11 Tll'r<·dr Kt11111·r. 19~9 - 19<lo, 
p. 2463. 
·~1 Idem, Bi1l:igrn. nr. 11 76, p. 16. 

'"" 1 Ltnddingcn Tweede K.urn:r, 195•)-19'10. 

p . 591•J, 
"" Cursi\·ering \'an Lle .nncur. 
'° ~ De Gc115, De Ni1·11111-Gui11ea l:111eJIÎr, pp. 

12.l 124. 
'"

1 Case, MiJ/tidi11x of ze!fbulrog, p. 51!. 
'0~ Ceci1r:cr<l 111 Htmdeli11gm 1i1>erde A~1-
111er, 1960-1961, p. 4+ 
'"' All/., •)21.222.1, rn.1p 751!7 ('<;maltleel V . 
Vaarprogr:11n111a 1960, dcc:I I' ), nicnw chef 

DVB aan /~ 18 mei 1960 

•QI• 1\n1c11t1.1115c .tmh.155,tde .1.111 "11.ue lk
p.mmcm, 18 mei 1960, in: l 11re1x11 Rel111i11m 
111 thr U11i1rd St1ll<'f, np. d1 , 490. 
rn· ,\Bi'. l1S, <J12.11, 111.tp 1596 l'NNC. lnd. 

'>1.mdp11111, deel V '), Van Rm;cn .tan IV" 
28 nu:i 1•)60. 

Noten ltoof<lsmk v 

t\BZ. GS, 921.1, map 20)6 ('NNG. Vcr
dcdii;ing, Ui1zcntling K.1rcl Doorm;m') , Cc 

Ier .1.111 l.on<len (zeer geheim), 1:. mei 1•)60. 
· 1\I\/, l'i\ C.mhur.1. 921.222.1, map 'Bc
mck K:trel Doorm.111 , 1960-1961' , Luns ur 
rnlaire (zeer geheim), 8 juni 1960 
1 1/e Vii/ktl:r,1111. 16 mei 1960 

·1 AB/., GS. 921.1, map 2056 ('NNG, Ver· 
dcd1ging, Ui1zend111g K.ird Doorm.111 '), Cc
lcr a.m New Ddh1. 12 llll'Î 1960. 
1 Gasc, 1\lulrul111g 11/ze!Jl1erlmK, p. 6H. 
6 

Amcrik.t.mse amhassadc 111 Den H.1ag 

.1.111 Sw.1e Dcparuncm. 17 ml·1 1•)60. 111: /-o 
l'C~f!,11 Rrl.11i1111s 11f1lir U11i1ed S111ur, op. dt" 
pp. so4-50(1. 
' ABZ, CS, ')21.1, 1n;1p !OH (' NNG, Vu 
dcd1ging, tkcl Il'), Ovcr1.id11 rclclllc mll · 
w1kkd111gen m.11.1. Nieuw-Guinea. opgc• 
~1dd door DIU, !l ltllli 1960. 
4 

ABZ. G~. 91i.10, m.1p 1501 ('lndone.,ii', 
l'olîtickc \'erhomlingen 11.1 11nil.11cralc opzeg

ging v.111 het Unic51.1111111 ') , Van Ro11c11 a.111 
BZ, 29 mei 1960. 
9 'itatc Dep.trtmcru .tJn Amerik.1.111se .1111-

h.madc in Den 11.tag, l9 mei 1960. 111 ~ J.il 
mg11 Re!.11i11m of thr lf11i1rd .'ÏliltrJ. op. cie" 

p. 509. 
' " Amcrik.1.1mc .unh.1ss.1tlc in Dm H.1.tg 
.1.111 S1.ue Depanmem. 31 mei 1960, in: hi
rr~f!.11 Nd11tiom ciftht• U11iud Stater, op. 1..ic " 
pp. 512-511. 
" Gencm\ Vtl'f,11iJd en grpreu11, p. 119. 
1

' lnfi1rm.uic \',lil nud·opv.1rcn<lc, k.1p11ei11 
lér lee lul. R. E. \'.111 Holst l'cllck.1a11, juli 

20os. 
'1 /.ic: ' Reisvcr,lag v.111 Smaltlecl V . 31 mei 

20 dccrn1hcr', in : }1111rl111rl: K1111111/.:l1jke 

lOl 
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1\llfri111· 11)611, .\.u11cngc.~1cl<l door hei !vlinis1c

ric van Ddèns1c (Marine), Den H.1.1g: 'i1.ta15-
<lmkkcn1 en U11gc\·cn;h,·dr11f. l•J61. p. --. 
1 ~ A111u1ka.1mc .unh.155a<lc 111 Den Haag 

aJn St.nc Departmc111, H mei 1960, 111: /·11-
rer_r!,11 Rtl111wm 1fthe U1111ed ,.tlllt'J, op. ut . 

p. 511. 
11 de 1 i1/l.·Jlm1111, u mei 1960. 
•f• /\1\/, ')21.222.1, m.tp 758- ("rn1.tldcd V. 
Vaarprogr;unma, Jed !'). memo l{oul..ma

kcr aan DVB, .f juni 19(10. 
,- Dt' TelQ!,r.lltj; 11 mei 1960. 

iN j.111rborl· K1111111J.•l1jl.:r M11m1r 19611, p. -7. 
De dat,•wadn <luun \'olll 4 IOC 8 uur 's 11ach1s. 

"
1 

Zie onder meer: l'.J. ~mil, 'De wereld . 

rl'I\ \'.lil 1960', 111: /uw1·zo1, Llci.:emher 1991, 
p. ') , en 'Voor u gelezen', door 1\rie Hoog. 
m ABZ. ')21 222.1, map 7)87 (''imaldcel V, 

\ ' aarpmgr•llnma, deel 1'), [ uns .t.m Lt\ l'.11 
mas, 4 juni 1960. 

u ' Rcisversl .tg \'.111 '1111:1 l<led ) ', in : /1111rh11tl.· 
AimmM;J.·,· Mar1111· 19611, p. 88. 
21 Gc.~prl·kkcn mee 011d-t1[l\arcn<lcn. mei 
2005. 

'
1 

Gcr1es1c. Vi•f'f,1t1Jd m y,epre::l'11, p. -6. 

"
1 }t1.irlmrl· A'rmt11k'11J.•e 1\l1m11e 196ri, p. 77. 

'
1 'Vl.1g\'ertoo11 'rn1:1ldcd V', in: Om /a 

111e::t'11, ju[i-:mgmtu~ 1960, pp. 11 n. 
''' hlmrdo Momll.mc, /hr \'tmgglr /iir M11-
:,1111rf11q11t'. Hannomlswonh: l'cnguin 
B1111ks, pp 11 " 118 
'" ABZ. ')21 2n 1, map 7587 ('~nnlLlcd \. 
Vaarprngr.11uma, deel I'), Vcr5lag Ned. con 
sul ter plekke, ll.\\ï. Knigl11, .10 juli 1960. 
iN ABi', PA :'\fanilla, •)12.11. m.1p 'Kwc~1ic 
Nieuw (111111ca. NNG . "K.ird Duorman'", 
Û\'Crlidn van gchcuneni~'cn door DIO/i'Z, 
21 juh 19(10 
t•I llu<lcm . 
1
" lh1<lc111 . 

11 
Nt\DI 1. 2 01 o ç 02, Notulen :-.1i111s1cr

r.t.td, • en I "' juni. 
1

• \'lashlom, /'11pora, p. 272 e.v. 

H All/" l't\ l'vla111l1:1, 912.11, 111.1p 'K\\cmc 
Nieuw Guinc.t. NNG. "Karel Doorman~ ·. 

Luns a:m Manilla, 22 juli 1960. 

!DJ 

1
·
1 Al\Z, CS. 912.11. nwp ll96 ('NNC, lml. 

scandpum, <k-cl V'), \d11ff aan Il/~ :!. 1uni 1960. 
15 All/, 1'1\ f\fanilla. •Jn.11 . m.tll ' l-.wc~11c 
Nieuw Guirn:a. NNG, "K:trcl Duurm.m~· . 

Luns aan i\\amlb, 15 september 1960. 
1
(. All/., (1\, ')l!.q, 111ap 1)9<• ('NNC ,, lml 

~1.111dptmt, deel V'), Cclcr aan 1 01uk·11, 11 
mei 1960. 
1 All/, <,'i, •J2t 1, 111.tp 'O~l ('NNC, V er 
,lediging. 1kd Il'), memo l um .1a11 l'lv. \ . 
- juni 1960 
iK NADH, 2.02 0).02, Nomlen mmMn 

r.rnd, m 111111 1960. 
11 AB/., l;'i, 9?1.1, map -,r,H. l'NNl, , mil1 

1.11rc ;1;111gdcgcndhedcn, deel IV'I. Nu1<•r 

hcrg a.111 11/, 8 111111 1960. 
·I" AB/.. l'A f\lanilht . 91?.ll . 111.tp ' "\H'\llC 

Nieuw Cuinc.1, NNl" " l-..1rcl Doorm.m'" . 

Ncuuhurg .1.111 Il/" 10 1tm1 1960 
·
1
' 1\1\i', l'A f\tmitl.1, 912 IJ, 111.tp 'Kwc~lic 

Nieuw GumL.t, NNC" ··r...m:I Doorm.111'", 

Ncunhurg .1.1n 1\/., 2.1 111111 1•)60. 
i! dr \ oll•sl·1;1111. 10 1uni 1960. 
11 lreuceerd in. Ht11ulc/11~f!,1·11 lll'terlr A,1 
lllt'I'. 19(10 1961 . p . 44. 
11 l!t-1 /',mm/. 10 ju111 11160. 
11 l'RO. l·O r1. m.tp 1,2188, M111u1c l'c 
me .1.111 Hoy.1r M1ll.1r, q 1uni 1960 
1'' \kmorandum of ~oll\tr'.1tion . 5 1uli 
19(10, 111 : h1,-r1g11 Nrl1lflrJ11J o{thr IJ11it1·d \111 

f(S, op u1 " pp. 518-519. 

~ • 'lADH. l.02.0).02, Notnlut n111m1~r
r.ml, 17 juni 1960 . 
. ,K PRO, FO _171, map 15211!!1, CaLcia :1.111 

roreign Ollice, 11 juni 1•)60, en minuut 
't1.tplcs, 11 11111 1•)60. 
·I'> 1\l~Z. 111\ M.111111.t, 921 n. m.1p ' Kwcslié 
N1e11w C11111e.t, NNG, "K,1rcl DoorntJn"', 

1\.1111cku1111g op üvcmdu '.111 gdicun~nis· 

~en opgcs1dd tloor DB!, (1 Jllh 19(10 

'' All/" •)21.1 map 76Js l' NNG, Mil11a1rc 
.1111gdegi:nhcdc11, <lcd IV') , Celer .1.111 di\'Cr· 

se pmlcn, 2' juli 1960. 
1' Allï, !'1\ Tokio, GS, •121.22:?., m.1p 
'Vlomhl·wck 1960, lkcl I', Ovcmdu gc
hcuncnisscn door DBI, 2:!. juli 1960. 



NOTl!N l IOOl·DSTUK V 

\ ! GernccrJ 111: AB/., l'A 1 ol-.1e1 , 921.222, 
nia11 'Vlonthcmck 19(10, Jecl I', Ü\"er1.1d11 
gchcur1cnis•cn door DB(, u juli 1960. 
11 A1m:rika.111.~c .11nha~s.1dc Dj.11-.an.1 aan 
St.11c Dep.mmcnt, 1 .111g11m1s 1960, in. F11-
r,·1g11Rrl111iom11f1hr U1111t"d .~illlrI, <

0

>p. dr., 

PP· p1-5n 
1 ~ NA, RG 59, hox 1))2, St.ne Departmclll 
:1an Amerik.1,111~c .1111h.iss.1Je in Dj.1k;ina, 
dr;1f1 opgesteld op 1.1 juli 1•)60 (getekend 
1lnnr l lerter). 
11 ABZ. GS, 921.1, map 7635 ('NNC, mili 
1.1ire aangdegcnheJcn, deel IV'), memo Ce
ler aan di\"er\e pm1cn, 1 juli 1960. 
1
" ABZ. CS. 921.1, 111:1p 7635 ('NNG, mili-

1.urc a.mgclegcnhedcn, deel IV'), memo Cc· 
Ier a.111 1li\'el'!ie pm1en, 4 juli 1960. 
1

. i\11/" CS, 'J2Ll, m.1p 1615 ('NNG. mili 
t.tin: .1.111gckgcnhcJen, Jccl IV'), Vragen De 
Ka1!1 aan minis1cr pn.:siJem, 29 juni 1960. 
iH ABZ, GS, 912.13, 111;1p 1596 ('NNG. lnJ , 
.\t;tndpum, deel \r), ~d1ifLa;m BZ, 2 jum 1960. 
1
'
1 lnform;11ic \';111 V.111 1 lolst l'cllck:t.111, juli 

2005. 
' '

0 
AB/., •)12.11 . ma11 1561! fNNG/i\ustr. 

NG. Ambtelijke ~amenwcrking, deel 111'), 
memo DOr\/0[', 2J mei 1960. 
(,, CAD, l\bm.1f, dossier 68581/650')1, Rci~
rappon Sm.1ldecl 5, 1 fchru.tri 1961. 
''' Al~Z. GS, 921.1, 1m1p 2056 ('NG, Verc.le
Jrging. U11zcnJing Karel Dnorrnrn'), lnsm · 
w:r :rnn (\/:, JO juni 1960. 
'
1 t\IV., l'A Canherr.1, 921.222.1, map 'Be 

zoek K.11cl Dunrm.m, 1960 1961', Cclcr aan 
Canherra, 9 11111i 1960. 
6~ t\llZ, l'A C.mherr.1, 921.222.1, map 'Be 
wek Karel Dnorm.m. 1960-19(11', lmmgn 
;1a11 Comul-gencra:tl Sydney, 21 jnni 1960. 
De wnsul ·gcncrnal IC Sydney Jie11Je \'crvol
p,cns 1.ijn u1llega in l'cnli 1c irmruercn. 
'
1 AllZ, GS, 921.1, m:1p 2056 ('NNG, Ver

dediging. Uinemling Karel Donrm.m'), In · 
singer a:m nz. 12 juli 1960. 
1
'
6 Al\i'. 921.222.1, map 'Sm.1ldccl V. Vaar· 

progu111111:1 1960, deel t', lnsingcr aan BZ, 
2H juli 1960. 

1
'
1 AJIZ, i'A Ccmsul.m gcner.1al ~)dncy. 

omslag Ho, 921.n.1, '[lemck Karel Donr
man aan Fremamle', Van Lansd1111 .1an Il/ , 
21 juli 1960. 
l•H lnform.uiL \an Van Hols1 l'dlck.1.m, juli 
200). 

'"' AUZ. l't\ Comulaat-Gc11craal Sydney, 
921.n2.1, Omslag llo, m.1p ' ll.:wek Karel 
Doorm.111 .1:111 Frcmantlc', Van Lanscl101 
;1an llZ, 22 juli 1960. 
70 'Reiwersl..g \'.m Smaldeel 5', in: }1uirlmel.· 
Kmli11J:/ijkr ,\f,1ri11r 19611, p. 92. 
7

' t\llZ, Pr\ CnnsuLi:u-Gem:raal .'irc.lncr. 
omslag 80, 921.222.1, 'Uew1.k Karel Door-
111:111 :1;111 Frcmamle'. Van L:msd1m aan llZ, 

27 juli 1960. 
;! AllZ, GS, 921.t, map 7635 f NNG, nul1 · 
1.1irc .t.111gclcgcnhcJc11. Jed IV') , lmîngn 
aan BZ, 1•) juli 1960. 
71 Al\Z, PA Consul.w-Gencr.1.11 SyJncv. 
om~lag 80, 92.1 22 1, 'l\C"wck Karel Door 
m.111 :1an Frema1ulc'. Van L1md101 aan BZ. 
27 juli 1960. 
" ·I i\rie ! loog. Dr D1kkr Hom. p . 94. 
: Zie: Mouri1.c Oude1.1m, ' " Onat~cJ.111e 
1.1kcn". N.1ar een vrede 111c1 J.1pan, 1945· 
1952, 111: D ,t\. l ldlcm.t, C. Wiebe.~ en B. 
Zeeman (r1.d.), !111i1ml111ulsr /,1km. /i1•f'tdr 
;1111r/111ek nmr dr grschirdr11is 1•1111 dr Nrdrr· 
l111uhr l111i1m/11111lsr po/11irl· in dr 1wi111igu1• 
u1m•, Den Haag: 'ic.Ju Uicgc\'crs, l'J'JS. pp. 

29-.1s. 
~r. All/" GS, 921.1. map 20s6 f 'INC. Vcr-
1lec.l1g111g, Uiucmlmg Karel Doorm.m'), 
memo DOA/01' .1a11 DOi\, 4 okioher 1960. 
'' AB/., PA Tokio, GS. 921.222. m.1p 
·vloutbC"wck 1960, deel I', De Vongc.l aan 
Bi'. 20 mei 1960. 
·~ 1 . \'.lil l'oclgcc~1. }11p11111e Yt'Wf!,llrs. N1·t!a 
/mul t'l1 }11p1111 19-H 19~f. Den 1 b.1g: )Ju 
Ui1ge\•crs, 1999, p. Jl(1 e.v. 
7
'' AB/, PA Tokio, GS, 9z1.2n, map 

·vloothC"wck 1960, <lcd I', De Voogd .t.m 
BI:, 1.1 juni 1960. Fnkclc weken l.11er, toen 
Jmc.ld1jk werd dat Je schepen n;1 hei he· 
WLk a.m J.tpan 7.ouJu1 terugkeren n.1ar 
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Nicuw-Guinc.1, mu l1lijkcn da1 De VougJs 
rc1lcncring nog voor de nodige pmhlcmen 
1011 1.orgu1. Uit De VoogJs aantLk1.11111gc11 
blr1kt J.u h11111n :irgumcr11.111e 11ic1 .1.111 

1 kn 1 1 aag doorgaf, 
To Al\Z, PA Tokio, G'i, •)!t 222, 111.1p 
'\'lomhc-wck 1960, deel [', Cclcr .1:111 To
kio, 17 juni 1960. 
~ 1 AH/., PA 1 okru, c.;~. 921.2u, 111:1p 
'Vlon1hc-wck 1960, deel [', De Voogd .1.111 
Il/., 22 1tm1 1•)60. 
KL AIV, (.,S, 921.1, 111:1p 20)6 ('"ING, Ver 
dcc.l1g1ng, Urtï.endmg Karel Dnorman·), 
luns aan Tnkîn, s juli 1960. 
~ 1 Al~L. 9H.zn,1, map 751!7 ('~m;1ldecl \'. 
Vaarpmgr.unma, 1kcl I'). memo l uns aan 
S, s :mgustm 19(io. 
H~ 1\1\/., G'i, 921 1, map 20s6 ('NNC, Ver 
dec.l1gmg, U111.end111g hard Dnnrm.111°), 
Lcms :t.tn l"okio, s .tugm1us 1960. 
•

1 Alii', PA Tokio, G'i, 921.222, 111.1p 
'Vlomhl7.ock 1960, Jed [', l lc Voog1l :1.111 
B/, 10 .rngustus 1960. 
H<• Tm1111• en t!r 1 id/.:1/.:n1111, !9 JUllt 1•)6o. 
H Nr\DH. Loz os 02. Notulen min1~ter 
r:t.td, 2<) 11111 1960. 

Noten hoofds111k \'I 

llt:ÎS\'Crsl.1g van )m:1lc.lccl s'.}1111rbr1el· Ko· 
11111k/yl.:e Mflri11r 19611, p. 79. 
1 V.m l lolst l'dlcka:m, De lfrg1 en Basti 
a:ms, /',11m111//rrr11 1•oor d1• 1'11p11c11 j, rial//, 
pp. 121 1u. 
1 ' llc1sversl:1g van ~male.lcd s ', 111: }1111rl1111·l· 
Ko11111kly/.:r M11r111r 1960, pp. 91-94. 
~ Hoog, [),. D1kkr ll1101, p 98. 

ll11dC'1ll. 

f, Ct\IJ, 1\nJud C/ NNG, <loo~ ra · ~n•al 
deel 5 in NNG', map 7l'), Operatichevd 
nr. 3/r.o, 10 juli 1960, voor de pcrmc.le in 
NNl;. 

CAD, Ard1id Cl NNl,, dom 10 ')mal 

<ll'd Sin NN(,', map 719. Opcr.111chcvd nr. 
1/60, 10 juli 1960, rnor de periode in NNG, 
alsmede hcnducn 111 de pers: lnsti1u111 \"oor 

~briticnu: Ge.~d1inlmis, Kran1enkni1~\d~ 

K:1rcl l1oor111:111. l 9'111, din-r..c kopiei'n. 
K NADl I, 2.02.0~.02 . '\10111len 1111111\tU 
r.1.1d. 5 .tugust u~ 1960. 
' Hoog, IJ,· IJ1k/..·1· /J11111, p. •JH . 
'
0 1\ l\Z, l ~ '\, ') r !.11, m.ip t s l1 (' l 11do11e.\i.:. 
Diplo111.11iekc hetrel-.kingcn met Nt·dcrl.mJ , 
V crhreking Jiplmn.11 ieke het rekkingen'), 
muno Vrxsehoxsc ;1;111 Blom, s .wp1c111her 
1•)60 
11 1\ l\Z, GS, ') 12.11, 111:1 p r 5 H (' 1 nduncsië, 
Diploma11eke hctrekkingen mei Nedcrhmd. 
\'erhrcki11g Jiploma1iekc hctrel-.kingcn, l~HS-
1960'), Vixschox~c .1a11 Bi', 1(; .mgmtus 
1<)60, 

n De Geus, Dr Nu•1111• (,'11i11t11 kwc~1ie, (>. 

127. 
11 

t\B/., ( ;<;, 912.11, map ISH ('lmlone~il'. 
01plornai1Lkc he1rckk111gc11 met Ncc.lcrl.md, 
Vcrbrckmg J1plo111atickc het rekkingen, l•)SS 

19<10'), memo Vix\d1ox'c .1.111 Blom, 5 ~ep· 
temher 1960. 
q I m1111', 10 .1ugu,111s 1960. 
11 1\IV, •)12 11, ru.1p 21!1') ('Ned. lml" \1111 

1enl.111dsc n:;1c1ies 11 .. t.v. \'Crhrckmg der c.l1 
plom.111ckc hcm~kkmgcn ), "id111l .tan B/, 
r•J .1ugus1us 1960. 
'
6 

All/. 912.11. m;rp 2819 1 Nul. lml., Bm 
11:11la11Jse reallies 11.:1.v. \'erhrckmg da d1 
plon1.11ickc hetrckkmgen '), Cdcr urrnlain:, 
11! augustus 19(10. 
' " NADH, 2.02.05.02, Nornlen 111inis1cr 
raad, 19 augmrns 1960. 
rH ABi', l'A 1 okm, l;!'I, 921.222, 111.111 
'VloorbC"tnck 1960. deel I', De Voogd aan 
Il/., is augns1us 1960. 
I •) ABZ, 1'1\ fokio, c~. 921.:1.22, n1:1p 
'Vloo1hewck 1960, dr:cl (', De Voogd .1:111 
ll / ., 21 augustus 1 •J(io. 
:n ABZ. l'A \'\1asliingron, 1')55 19<11. 
9zr.20, map 'N.G .• lkwek h;ucl Duorm.m 
a.111 Japan, 111111 ~cptcmhcr 19(10', kopie 
Cdcr aan l"okio, 25 angustus 1960. 
-' Jlcrich1e11 m·er 111ogd11kc terugkeer naar 
Nieuw-Guinea hqrnorhecld in: /Jr• frlr 
.~mllf, 24 .mgust us 1960. 
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" AB/, l'r\ \X1asliington, 1•1~ ~ -1•J('1. 
921.20, m.1p 'N.G" lkwck K.1rcl Dnorm.m 
aan J.1pan, 111ni - 'ep1cml11:r 1960', kopie 
Cclc.:r .1.111 Tokio , l5 augus1us 1960. 
' 1 ABJ:, l'A fok10, GS 9u.222, map 
'\1]001hcznlk 1960, l', De Voogd .ian I~/.. 

l5 .mg11s111s 1960. 
' 1 AB/, 1'1\ Tokio, G'>, •)!! zn, 111;1p 
' \ 'lnoilwwck 1960, deel I', 1 uns .1.111 Tokio, 
26 .mgm1m 1•)60 
'
1 NADH, 2.02.05 02 , Nn111l.:11 mi11isll'r 

r.iaJ, 26 augmrn~ 1960. 

''' AB/., l'J\ Tokio, GS, 921.nz. map 
'Vlomh,.-rnck 1960, l', De Voogd .1an Bi'., 
26 .mgustm 1960. 
1 

. AB/'., PA Tokio, GS. 921 2n. map 
'Vlonrhcwck 1960. J', Celcr ;1;111 De Voogd, 
26 .mgus111~ 1960. 
:H 1\B/, l'A Tokio, GS, 9u.222, map 

'Vlon1hcmck 1960, I'. De Voogd .lilll Il/" 
29 .mgus111s 1960. 
2
'' AllZ, l'J\ Tokio, C~. 921.2n, map 

'Vloothcrncl.. 1960, I'. Cclcr :1.m 1 okm, 29 
.111g11s111s 1960. 
1" 1\B/. PA l .onJcn, <.;~, Jno~ 79, map 
' Ncd./vl11<11he7.uckcn aan Nieuw Cuinc.1, 
1960'. BcntmLk J.111 Il/, :!.9 :mg11s111s 
1•)60. 
11 AllZ, l'A ·1 ok10, G~. ')ll.!22, m;1p 
'Vlomhl·wck 19<io, deel J', reler .ian To
kio, ll :111gm1u' 1960. 
11 AllZ, 921.1, GS. m.1p 20~<· (' NNG, Ver 
Jcdiging, Ui17.c11ding Karel Doorman'), Uil -
1rcksd 1101ulc11 111inis11:rraad 1 en 2 .\CJllcm 
her 1960. 
11 11.J. 'imi1. ' De wt•rddrc1s v.111 1960', p. 11 
11 lknclu 111 N1cuw-Zcd.1111hc l:l'f'lllllg 
l'mr, 111: Al\7, l'A Wdl111g1nn, 921 n2, 
map .161 ('Vloo1he1.ockcn ~maldccl v·1. 
11 AB/., GS. 921.1, map 2056 ('NNG, Ver
dediging. Ui11cmling K:ncl Dnorman '), 
memo \';111 ·1 uyll aan l'\'I, 2 sep1emher l•J6o 
11

• ,\B/, G"i, 921.1, nup ~056 !'NNG, Vcr
llcJ1gi11g. U11lc11ding Karel Doorman'), aan -
1cl..c11111g op 111i:1110 \',111 1 uyll .tan /\·!, l scp 
tcmbcr 1960. 

17 Al\Z, GS. 921.1, nup 20)6 1'NNl" Ver 
dcJiging. Ui17cnding Karel Doorman '), 
memo Van Tuyll .1.111 1\1. 2 ~cp1c111hn 

1960. 
1 ~ ABZ, GS, 921.1, map :!.056 ('NNG, Vcr
ilcd1g111g. Uincntling K.ircl Dnorm.111'), 
llc111111ck aan B/,, 29 aug11m1s 1960. 
1<1 ABZ, GS, 921.1, map 2056 ('NNG. Ver
dediging. Uiucnding K1rcl Dnorman'), 
Sd1iff aan BZ. 27 :mgusms 1960. 
40 ABZ, l1S, 921.1, map 2056 ('NNl" \'er· 
dcdiging. Ui1zc11ding K.1rd Doorm.111'), 
memo Luns ;1;111 S, _10 augmrn~ 1960. 
·
11 AB/., t;'>, 921.1, 111.1p 20)6 ('NNC, Ver 
tkdiging, Uitzending Karel Dnorman'), 

l un\ aan l.ondcn, 1 ~l'fllcmher 19f.o. 
·!! ABZ. PA Tokio. GS. 921.222. map 
'Vloodl,.-lmk 1960, dcd I', Luns a.111 Tokio. 
6 ~cp1emher 1•J60. 
41 J\117. PA Tokio, G'i, 921.222, map 
'Vloothuock 1960, <lcd J', 1 \HJ<, aan Tokio. 
6 •ep1c:111her 1960. 
H All/., PA Tokl<l, GS. 921.222, m:1p 
'Vloothcrncl.. 1960, deel I' De Voogd .1.111 

IV, s scp1cmhcr 1960. 
·I l AB/., l't\ Tokio, l1"i, 921. zn . ru.tp 
'\'lon1hcznck 1960, deel Il'. De Voogd a.111 
I\/, 26 ~cp1cmhc:r 19<10. 
4
'' AllZ. PA. Tokio, GS, 921.222, map 

'Vloo1hczock 1960, deel Il', \ersh1g De 
Voogd. 7 ,,cp1c111hcr 1960. 
r ABZ. l'A \Vashingwn. 921.20, 111.1p 
'N l." bC'wck Karel Doorm.111 :1an J;1p.m. 
juni •cp1e111hcr 1•J60', 1 um ;1.111 \Va~hing
um. 6 ~cplcmhcr 1960. 
.j ~ Dr fr/1:~1l11ij, s scp!cmhcr 1960. 

"" lier 1'11m11I. 5 scp1cmhcr 1960. 
i:l Algo1u·en D"J!.b"1tl, ) !.t:ptcrnhcr 1960. 
1
' De l'elcgr1111/ ) •i:p1emhcr 1960. 

11 NNC. 5 scp1cmbu 1960. 
\1 ABi", l'A Tokio, G'\, 921 in . map 
'Vloo1h<:wck 1960, dcd 11', De Voogd a111 
IV, 8 en 9 scp1ernhcr 1960 
H AB/, PA Tokio, <.;~. 921.222. m.1p 
'Vloo1hezock 1960, Jed Il', !->dnirm.mn :1.m 
llZ. ?I ~cp1cmher 1960 

NOTEN llO<WD~TUK VII 

AB/,, l'A l okw, t.\ 921.222, ni.1p 
'Vluo1hcmck 1960, deel Il ', muno De 
\ nogd, 11 septcmher 1960. 
1 ~ r\B/. 921.222.1, map ~ 18~. 'Smaldcd \1, 
Vaarprogr.1111111.1 1960, deel I', DOA/01' 
.1an 1101\, " \Cplemhu 1960. 
" 1\1\I.. GS, •)21.1, map 20<;6 ('NNG. ver 
dcdigmg NNG. Ui11.cndi11g K.irel Door 
111;111'), Ncuerhnrg a.m BZ. 16 'cp1c111hcr 

1~60. 
) All/ , 921.222.1, m:1p ' )8? f '>maldcd V. 
V.1arprogr.1111111.1 1960, dcd ]'), ('der .1.111 

J\b111ll.1, 11 ~cp1cmhu 1960 

Noten hoords111k v11 

"op11: hckcnd111;1k111g in: 'Voor U gdc
'lCll: Hr. 1\l'i Karel Doorm.111 '. 

Hoog. D1· IJ1H:r /foo1, p. 100 
C1cnc\IC, l 'e1"K11m/ 1·11 gcprr:.t"11, p. 82. / 1c 

ook: l'.j "imii . 'De wcrdJn:is \',Il\ 1960. Her 
11111rr111gc11 .1a11 Hr. Ms ''"·'rel Doorm.111" ', 
111 ; /rcu•r:.t"11 , dctcmher 19(10, p. 10. 
·I PRO. l·O p1, llJall 152p1, dl\•cr\c mik · 
ken. 

/.ic h1cro\·c r mei n.unc: Gasc. 11lnlnd111,r:, 
of :uljbcdmg. I" 6•J c. ' " 
•· De l1cm, /Je N1t'11111 (111111r11 l..·11••'Jllr, p. 
1!8. 

<.1.1\c, ,l/1skulmg oj':u·!Jbc·tlmg. p. 69 , 
Idem, pp. 68 ·69. 

., NADH, :!..02.05 02. No111len 1111111~tcr 
raad, •J 'cptcmhcr 1960. 
" NADH. 2 02.05 o. Nornlcn mnm1cr 
r,1;ul, 16 sc:p1 cm her L 90. 
11 

l/1111t!d111gm /'11•rcdc J..~1111cr, 1960-1961 , 

Il· +I· 
" Idem, p. 88. 
" Ga~c. 1\fo/m/111g of :î!Jf1"1lmg. p . '70. 

1.1 Idem, p . " I . 
11 NA, RG 59, box 26.l6. Memor;mdum of 
Co11\·cn,11ion. 29 ~cptcmhcr 1•)60. 
1
" AB/,, l'A \Vashing1n11, •)21.20. m.1p 
'N G" hl·wi:k K.1rd Doorru,m .1.ln f.1p.111 . 
juni 'cp1tmhcr l•J6o', Ikren .1.111 Il/., 11 ' LP· 
u:mhcr 1960 

All/., l'A Con~ul:1;11-gcncr.1.1 I ~p.lnc~. 
01mlag 81, 921.222.1, map 'lkrnl'k "ard 
Doorn1.1n .1;m 'loumc.1', '>11111h a.m Brc 
.,l .m, .f okwhu 1960. 
•H AB!.:. l'A Comul;1;11-genl'r.1.tl Sydney, 
mml.1g 81, 921.222.1, m.1p ' lk10ek Karel 
Dnorm.111 .1.111 '111111111:;1 ', De fü·us a.m Il/ . 
2 4 okiohcr 1960. 
' '' Hoog. lJr JJikl.'t· IJ,mr. p. 101, en Gt·ncs· 
te, \'rrg11ÎJd ,." .~cp11·u11, p. 82. 

/ .te lucro\lr vcr~lag \'an Lommandant 
l·crwcul.1 .1.111 de lk\'dhchhl·r der Zccs1r11d 
kraducn, 1 fchruan 1961, 111 CAIJ. M.1rnal, 
deel 10, dos~icr 68581/65091; tic nok la1crc 
p<t~hu1d11cn, h.\'. 111 1/r 11!/l·,fr,mt, 10 de: 
u:mbcr 1960 
" Hoog. /Je lJ1H:r llml/, p lol. 

'
2 ABJ:. <_;'I, 921.1, milp 2056 f NN(.., \ 1·r 

dcdiging, Uitzending K.1rd Doorman '), De 
Ileus .1.111 Il/. 6 ok1nhcr 1960. 
' 1 AB/, 912.n. 111.1p 2878 ('Ned. Jnd" 
NNC tlispu111, Ausu s1;11Hlpum'), no1i1ic 
De lkm, l fchruiln 1961. 
' I lnforma11c oud np\',lrcmlcn Kafll Door 
111.111, mei 2005. 
' lm1m1u1 \oor 1'.l.1r111c111e C.c~d1ii:duu~. 
"r,1111cnknip~cls K1rd Doorman, 1•)60, lll 
n·r,c k11p1cc11. 

1 
CAD. C/.NNl •. humld Nf 2-2, 

"np1c \an gchl'nn l0lll'hend11 \ .111 
"-ard Doorrnan ,1,111 Ail11ur;1li1ci1 . 29 uk 
tolil'r 1960. 
27 Al~Z. ['t\ \X'elling1011, •)21.222, map 461 
('Vlo111hc1.0ckcn Smaldeel V'), l\cn11nek 
a;m vonr1.Îlll'r 'Ncd1l'rlands Vercr;ms .lxgi 
on'. 11 ol.. mhcr 1 •)60. 
2
H Al\Z, l'A \X'cllingwn, <J21.222, m.1p .161 

('Vloo1hC'tockcn '\m:1ldcel \''), l\cnlinck 
.1a11 llZ, 11 okwhcr 1960. 
'
9 ABZ, 921.22.1, map 'Smaldeel V, \•;1;1r

progr.11nma 1960, dl'd IV', Voi11c ;1.m B/" 
17 no\·cmhcr 1960. 
'
0 

AllZ, GS, •J12.11, map l'iH ('lmluncsiè, 
Diplom.111eke hcm·kkmgcn mei Ncdlrl.md. 
Vuhrckmg dt(llom.uickc heirekkmgcn ), 
Voü1c .1:111 Il/" 18 :111gm1 u~ 19(10. 
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11 AllZ, 921.22.1, map 'Smaldeel V, \";1;1r
progr•11nma 1960, <lcd IV', l'crshericht Ma· 
rincvoorlichting~<lienst Den H;1ag, 18 no
vemher 1960. 
" S111n, 'De werddrcis v.m 1960'. in; 7cc
ll't'Zl'll , decemhcr l')')t, p. 11 . 
11 t\BZ. GS, 9?1.1, m.1p ws6 ('NNG, Ver 
de1liging, U1m~nding Karel Dnnrman') , 
lxwc ;1.m Bi', 12 dcccmhcr 1960. 
1-1 AB/, l'A Rio de Jancirn, omslag 409, 
dom 3.i, 921 222..1, map 'VlomhL""tock K.ud 
Doorm.111 1960'. 1.um a.111 Rio, 21 ~eptcm · 
her 1960. 
n AH/" PA Rin de J.meiro, orm1.1g 409, 
dom J·!. 921 U?.l, map 'VlomhC"wek K.trd 
Doom1.m 19<10', [ cwe .1.m Luns, 23 sept cm· 
hu1960. 
16 

ABZ, PA Rio de Janeiro, on1sl.1g 409. 
doos .1'1• 921.n2.1, 111.1p 'VlootbC"wek Karel 
Doorman 1960', no111lc11 omvangstlomité. 
17 Particuliere collec1ie V;111 Hobt ['die 
kaan, CSML 5 aan Marine Den !-bag, 29 
nm·cmhcr 1960. 
iM t\Bi', l'A Rio de Janeiro, 921 222.1, om 
slag .p 1, map 'Sd1a1kdaim K:m:l Dnnrman, 
1960', Lcwc ;1;111 Bi', 10 dcccmhcr 1960. 
"' AB/. , PA Rio Je Janeiro, •121.222.1, 11111 · 

slag 411, ' "id1.1dccl.1i111 Kard Onorman 
1960' , [ ewe a.m BZ, 7 december 1960. 
·I'' CAD, M.1rs1af. dlcl 10, dossier 
68581/65091, Lcwc ;rnn BZ. io decemher 
t960. 
•
11 PRO. 1:0, 371. 111.lp 152p1, l'.N.N. '>rn · 
nm aan Cmmmclin. 30 utwembcr 1960. 
•
12 PRO, 1•0, 371, 111.1p 15?521, mir111u1 \'lï.1r
ner, 2.7 januari 1961. 
~J NADH, 2.02 05.02, Notulen 111111i~1u · 
ra.td. 28 ok1ohcr 1960. 
H PRO, FO ui. map rs2-177, rrnnuur 
Fvclyn ~l111ckhurgh aan Perm. Undcr Sccre-
1:1ry, 18 nmemhcr 1960. 
" l'RO, l·O l71, map 152s21, minulll \'V'ar
ner, 27 1a1111an 1961, 
''' Tm11w, ll detcmhcr 1960. 
F de V.1/l.·sl:ra111, 21 december 1960. 
.,~ /In l'm·m1/, 21 dclernher 19t'îo. 

·
1
'
1 Algemem D,1gbl11tl, 22 delemhcr 1960. 

10 Het l'artl(1/, 24 december 1960. 
1

' de V.1lk1/m111t, 21 di:ccmhcr 1960. 
1

' CAD, Marsiaf, deel 10, do:.sicr 
68s81/6so91 , l·crwcrd.t, Rchr.1pport ~mal

decl 5, 1 februari 19<;0. 
11 tie Vi1/k1kr'111t, 21 tlcu.~rnher 1960. 
14 CAD, /\'l.irstaf, dcd 10, dms1er 
68s81/65091, Fcrwerda, Rcismppon smal 
deel 5, 1 fohruari 1960. 

No1en 5101 

t\J\, ~erie~ t\6706/t, File 22 ( Corre~pon · 

dencc he1wcen J\ustrahan Prime Mini.~1er 
.1ml He;1d~ of othcr Gmunmmts'), Brief 
Rahm:111 :1an l11lc111.ics, q mwemher 1960. 
' De Ge1L\, Dr Nimw-G11i11m kwmit', p. l_H. 

'Gunho:ll Jiplomac}' is 1hc me or 1hrc.11 
oflimiied n.tv,11 furLe, otherwisc 1han as ;111 
act of w.u, in order 10 SCLUre .1dva111:1ge, or 
to ,1vcr1 lms, ciil1er in the funhcr.mcc of .m 

in1erna1innal lfüpure or clse againsr foreign 
nationals wi1hin che tcrritory or juri~Jktion 
of their mm srau:' Aldm luidt Je dcllrtitic 
van James C.1hle, zoals geciteerd in: Ansdm 
van der l'i:et, '\Ve~11e1111est Consta111inupd. 
Nederlandse gunhoat diplom;1ev in de B.11 
kanoorlogcn \',m 1912.· 1913 ', in: D.A Hclle
ma, C. \'lïiches en ll. Zeeman (nd. ), /1111tm
!.tmhe Li1kr11. Tuwdt' )<111rlwek /lt1t1r tlr ge-
1r/1iedmiJ 1'1111 de Neder/1111d1e h11i1r11/1111d1c 
politiek i11 de twimigm· eeuw, Den Haag, 
Sdu Uitgewrs, 199s. noot 6 op p. 69. 
·
1 H. Cocrts, De /l.R.I'. rn Nieuw-G11i11r,1, 
Franeker: \'V'ever, 1983, pp s2 5.l· 
1 Vl:t~hlorn, !'.1prm1, p 292. 

<. %ic n\·cr Veu1 l~oijcns suggcslÎcs: l)c 
Bcus, 1\lorgen hij het •1'111hrckm 1•1111 d1• dag. 
p. 291 c.\'. Zie voor dC"tc huste 1wee j:rnr 
onk: J.L l-lu}'dccopcr van Nigtcvedu, 
Nit"11111 G11111m. lfrt t'mdr '''lil een kolr111i11,1/ 

beleul, Den l la.1g: ~DU Ui1gcH'tlJ, 19•JO, 
en lkn Koster, Ee11 1•erl11re11 l1111d. Dr rq;e
ri11g Ke1111t·dy C'I/ d1· Nieuw G11i11ra J.·11•e1tie, 
Baarn. Amhos, 1991 . 

NOTEN HOT 

Z11." J.LR. Huydecopcr van Nig1e\'ecl11, 
Nu11111-G11111M. lln t•111t!e 1•.i11 a11 lm/0111111tl 
he/rul, Den H:t.1g: '>DU U11gc•ui1 . 1990. 

rP· l')O· l•)r 

Zie: H.ms 1\k11cr, '"hn l1111duh1kc for 
rn.1litc11 '. Ncderl.111d. lndone\le L'n de rnlks
r.1.nlplegmg op Nieuw Gumca m de 7nmcr 
\'.111 1969', m : lloh de l1ra.1ff, Duco Hclle-
111.1 en fün \ '.lil der /wan (red ), /Jr Nerlt-r 
/mu/Je l11111r11/,1111/Je pol111d.· 111 tie 1111i11llf,Jfe 
ce1111-. A1m1erd.11n. lloom, 2003, pp. 177 199. 
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Geraadpleegde lit:erat:uur en andere bronnen 

Verantwoording 

Dit boek i~ mede gebaseerd op ard1iefondcm1ek d.u door anderen is geJ.1.111. 
1 n de cerscc pl.1:w. heb ik gcbruikgem;1.1kt v.111 de vele kopieën en aantekeningen 
Jie Jrs. Angdiltlle lle<lekcr hccfr gcm.takt in het J...1der van een on.1fgeron<l 
promotico11Jer1oek m•cr de Nieuw-Guincakw<."iCle. Z iJ bewdu daartoe m <le 
jaren 1995-1998 diverse archieven in Je Verenigde Staren, Groor-Brittannië en 
Ausrralië. Haar aantekeningen en fotokopieën bevinden zich op her 1 ntcrna
rionaal 1 nsritutJC voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, als onderdeel van 
Je Collectie \\fiches. Angelique lledekcr was bij het vcr.;chijnen \'.m <l1t bock 
woon.1chrig in Ausrraliè. 

Voor het schrijven van dit bock hch ik tevens gebruikgemaakt van de 
bevindingen van het archidonderwek dar is uitgevoerd door drs. Marlouk 
\V'c.~rcr, met wie ik dir bock aanvankelijk gezamenlijk /.011 schrijven. Marlouk 
\'V'cstcr emigreerde evenwel n.tar Canada. Ten slow: heb ik ook vcrschillcn<le 
dornmcnren uit de Amerikaanse Natinnal Archives in \X!ashington, Jie vcrLa
mcl<l ûjn door drs. llimko van der tv1.1.1r, ;1io aan her 1 mtituur Ccschicdeni~ 
in Ucreclu, ger.tadplcegd. Daarmee is het bock dus gebaseerd op zowel Neder
landse .th nier Nederlandse bronnen. Oir vergelijkende perspecrief heeft vde 
intcrcs~.une ob.;crvatie~ opgeleverd. 

IJ.. dank :towcl Angelique llcdcker ab Marlouk Wc~tcr voor her feit d.1r ik 
de gegevens Jie na.1r boven ziJ11 gekomen door hun archichverk in dit bock 
heb mogen verwerken. Het is opmerkelijk d.1t beide inmiddels uit Nederland 
1ijn vertrokken. Dat lud cclner, zo kan ik ,·erlekcren, niets met her onderwck 

voor dit bock van doen. Ik hoop d.1t 1c tevreden 'lijn mee dit bescheiden 
result.i.tt van wat aanvankelijk een veel .unbirieuler project h.t(I moeren worden. 
Zij zijn uitcraarJ geen v.111 beide op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele 
fouren in dit bock. 



GERAADl'l.EEGDE l.ITEllr\TUUll EN ANDEllE llllONNl!N 

Mijn dank gaal verder uit naar drs. Christ Klep, prur. dr. Bob Je Graafl~ <.Ir. 
Joop de Jong en drs. Ansdm van der Peet voor hun commentaar op eerdere 
versies v.111 hec 111.111uscript. Zij hebhen mij behoed voor vdc vergissingen. Ten 
sloue hcd.mk ik een .1antal oud-opvarenden van de Karel Doorman, onder wie 
~crge.1nt-m.1joor b.d. A. Hoog, schrijver van De Dikke 80111, en kapitein ter zee 
b.d. R.E. van Hobt Pcllck.i.111, een v.m de auteurs van P11tromllere11 1wor rlc 
Pt1poM s, voor hun .1dviezcn. Van Hol~t Pelleka.m scclde mij bovendien een 
parrit.ulicre wlleccie mee herinneringen .1.m Je rei~ van 1960 rer beschikking. 
Zij 1.ijn n.uuurlijk evenmin veranrwoorddijk \'oor Je evencudc foucen die nog 
in de tekst zijn hlijven scaan. Daarop kan alleen Je aurcur zelf worden aan
gesproken. 

Nationaal Archief 
Notulen miniscerraa<l 

Archieven en bronnenuitgaven 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Archiefoukkcn Code 9 
Archief Geheime ~tukken 
Diverse po~tarchievcn 

Archief Ministerie van Defensie 
Archief Admiraliceir 
Archief Marine-Staf 
Archief V crdedigingsra.1d 
Archief V crcnigJe Chef.~ van ~raven 
Archief Commandanr Zeemacht Nieuw-Guinea 

Instituut voor Maritieme Historie 
Diverse knipsclrnappen Karel Doorman 

Forcign Relations of the United Statcs 
Robert J . McMahon (red.), Foreign Rcluums 1f the Unitcd Strltcs, 195S-1960. 

Volumt• X\111. hu/1111esia, Washingcon DC 

National Archives (Washington) 
Diverse srukken uir Record Group 59 

<.1'.RAAIWI.loH.DI: LITl:ltr\1 U UR hN ANDEIU: llltONNLN 

Dwight D. Eisenhower Library (Abilcne, Kansas) 
Scukken uit de John Foster Dulles Papers 

John F. Kennedy Library (Boston) 
Srukkcn uit JFK Oral 1-iisrory programs 

Australian Archivcs (Canberra) 
Diverse scukken uit het archief van Exrernal A0:1irs 

Public Record Office (Londen) 
Diverse srukken uit 1-0 371 
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