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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 14 maart 1955
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en Ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals
Donker, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers
Kernkamp en Van de Kieft).
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
--b. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR d.d. 7 Maart 1955, punt 3e. #Zie notulen MR
21/3/55, punt 3g.)
Minister Luns deelt mede, dat Susanto is benoemd tot Ambassadeur in Parijs. In de Indonesische
pers in naar aanleiding hiervan een bericht verschenen, dat Nederland Iscaq als opvolger
geweigerd had, hetgeen echter niet juist is, omdat voor hem geen agrément is aangevraagd.
Spreker heeft voorts een directeur van de Koninklijke ontvangen, die mededeelde,
dat de Indonesische Regering nog steeds niet olievelden op Sumatra had teruggegeven. Indonesië
zou daar voor een bedrag van 11 mln. roepia's hebben geïnvesteerd om deze in orde te maken.
Als de Indonesische Regering werkelijk olie uit dit gebied zal willen verkopen, zal de Koninklijke
zich tot de Nederlandse Regering wenden om hiertegen op te treden, aangezien zich dan een
vergelijkbare situatie voordoet als indertijd in Iran. Een dergelijk verzoek behoeft echter niet
binnen een maand of zes te worden verwacht. Inmiddels hoopt de Koninklijke nog tot een
afspraak met de Indonesische Regering te komen. De Minister-President merkt op de Koninklijke
tot nog toe nooit stappen van de zijde der Nederlandse Regering in deze kwestie heeft gewild. Hij
meent, dat de Koninklijke in deze taak het gelijk geheel aan haar kant heeft. Als een dergelijk
verzoek wordt gedaan zou Nederland dan in de eerste plaats een beroep op het Uniehof moeten
doen, als de Unie inmiddels nog niet is opgeheven.
---
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