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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 31 januari 1958
*'s Morgens te 10 uur en 's middags voortgezet, Trèveszaal.
Aanwezig:
De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé,
Luns, Samkalden, Staf, Vondeling, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de ministers Struycken en
Suurhoff).
--Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands Beleid
--i. Indonesië (Zie notulen MR 24 januari 1958, punt 3n)
Minister Luns merkt op, dat de Brits-Egyptische onderhandelingen o.a. inzake de genationaliseerde
inbeslaggenomen bedrijven goed verlopen; dit resultaat zal in de verhouding tot Indonesië als
precedent in het oog gehouden moeten worden.
De minister-president heeft een notitie ontvangen, waaruit blijkt, dat de exploitatie van een
bepaalde Nederlandse onderneming aan Sumatra's Oostkust nog goed loopt, waarbij met de
commissie van beheer vaak een goede verhouding bestaat, terwijl nog regelmatig machines in
Nederland besteld worden. De enige moeilijkheid is, dat de buitenlandse employé's de neiging
hebben om het land te verlaten nu hun vrouw en kinderen (wellicht te snel) zijn weggegaan. Spreker
heeft ook een mededeling omtrent Borneo ontvangen, waaruit blijkt, dat men soms weinig van de
strubbelingen in de verhouding tot Nederland merkt.
Minister Luns deelt mede, dat de Amerikaanse regering niet in overweging heeft om thans
rijst aan Indonesië te leveren.
De minister-president stelt de vraag of in de filmjournaals in het buitenland ook aandacht wordt
geschonken aan de komst van evacué's uit Indonesië, waardoor duidelijk blijkt, hoe Indische
Nederlanders door Indonesië zijn verjaagd.
--10. Kredietregeling voor ondernemingen t.b.v. gezinsleden van hun werknemers in Indonesië (Brief van de minister
van Financiën d.d. 20 januari 1958, nr. A*/1319).
Minister Klompé is ten aanzien van het ultimatieve karakter van de eerste zin op blz. 3 van de brief
(dat aan verdergaande verzoeken om hulp bij betalingsmoeilijkheden geen gevolg kan worden
gegeven) van oordeel, dat hierbij elke zaak op haar merites moet worden bekeken.
Minister Helders wijst erop, dat de winsttransfers in 1956 en 1957 niet uit Indonesië zijn
gekomen, maar dat deze transfers na de oorlog zeer groot zijn geweest. Spreker stelt daarom de vraag
of het inderdaad zo is, dat de hier bedoelde ondernemingen hun verplichtingen niet kunnen
nakomen. In de tweede plaats stelt spreker de vraag of het nodig is de ondernemersraad, waarbij niet
alle ondernemers zijn aangesloten, als brievenbus voor de ambtelijke commissie te plaatsen. Voorts
vreest hij, dat de betrokken ondernemingen vrij snel van de kredietmogelijkheid gebruik zullen gaan
maken.
De minister-president voegt eraan toe, dat als kredieten worden toegestaan er aandrang zal
worden uitgeoefend, dat de ondernemingen deze niet meer terug behoeven te betalen. Spreker acht

Kenmerk: Ministerraad.
© NA, archief van de Ministerraad en onderradendoos 407
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/15926

het beter, dat voordat een kredietregeling wordt getroffen wordt nagegaan of er duidelijke gevallen
zijn, waarvoor de regeling nodig is; behalve GeoWehry kent [spreker] geen andere gevallen. Hij stelt
voor, dat de regeling wordt aangehouden zodat dit eerst [kan worden] nagegaan. De Raad besluit
aldus.

