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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 18 april 1958 
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal. 
 
Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Cals, Helders, Hofstra, 
Klompé, Samkalden, Struycken, Suurhoff, Vondeling, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers 
Luns en Staf). 
 Tevens zijn aanwezig (bij de punten 1 t/m 3) Staatssecretaris Van der Beugel en 
(bij de punten 9 en 14) Staatssecretaris Schmelzer. 
 Secretaris: J. Middelburg. 
- - - 
 
3. Buitenlands beleid 
- - - 
b. Indonesië (Zie notulen MR 3 april 1958, punt 3b.) 
Minister Cals heeft een brief ontvangen van de Nederlandse Vertegenwoordiger in Djakarta over 
het voortbestaan van het Nederlands onderwijs. De vraag is of de laatste Nederlandse school voor 
middelbaar onderwijs, een gecombineerde HBS en ULO in Djakarta, waarvoor zich maximaal 50 
leerlingen zullen opgeven, in stand gehouden moet worden. Spreker meent, dat dit, gezien het 
kleine aantal leerlingen, niet moet worden gedaan. Minister Samkalden acht het niet wenselijk direct 
een telegram te zenden, waarin hieraan abrupt een einde wordt gemaakt; er schijnt een zekere 
afremming van de repatriëring bij de Nederlanders te bestaan. Minister Klompé is het ermede eens, 
dat de repatriëring niet moet worden aangemoedigd. Het is wenselijk deze kwestie eerst nog nader 
te onderzoeken. De Raad besluit dat nog overleg zal plaatsvinden tussen Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, Financiën en Buitenlandse Zaken. 
 Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de HVA heeft besloten haar 
personeel uit Indonesië terug te trekken. 
 Wat de wapenleveringen aan Indonesië betreft werden de berichten tot nu toe niet 
bevestigd, maar thans staat het wel vast, dat Indonesië 60 Mig-vliegtuigen, 70 andere Russische 
vliegtuigen, alsmede 14 kleine toestellen heeft aangekocht via Tsjecho-Slowakije en Egypte. 
 
c. Nederlands-Nieuw-Guinea 
Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat van de zijde der Indonesische Regering te kennen is 
gegeven, dat de gedachte, die door enige met Nederland bevriende naties naar Indonesië 
vernomen had naar voren zou worden gebracht inzake de vorming van een trustschap van 
Westelijk Nieuw-Guinea, voor Indonesië volstrekt onaanvaardbaar is. De Minister-President deelt 
mede, dat de Indonesiërs zich ondershands in die zin reeds vaker hadden uitgelaten; de 
Indonesische Regering acht deze gedachte onaanvaardbaar, omdat het dan vastligt, dat dit gebied 
niet bij Indonesië wordt gevoegd. Minister Klompé stelt de vraag of een mededeling over dit 
standpunt van Indonesië niet naar buiten kan komen. De Minister-President is van oordeel, dat dit in 
het mondelinge debat over de begroting van Buitenlandse Zaken in de Eerste Kamer zou kunnen 
worden gezegd. Minister Suurhoff acht het duidelijk, dat het trustschap geen oplossing van deze 
kwestie voor Indonesië brengt, maar dat behoeft voor Nederland geen reden te zijn om dit af te 
wijzen. 
- - - 
 

Kenmerk: Ministerraad.
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