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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 14 aug. 1958 
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Trêveszaal. 
 
Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Helders, Hofstra, Klompé, Luns en 
Vondeling (afwezig zijn de Ministers Algera, Cals, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Witte en 
Zijlstra). 
 Secretaris: J. Middelburg. 
- - - 
 
3. Buitenlands beleid 
- - - 
c. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR 8 augustus 1958, punt 3f.) 
Minister Luns heeft 's morgens de Amerikaanse Ambassadeur bij zich gehad, die hem het 
conceptcommuniqué inzake de Amerikaanse wapenlevering aan Indonesië voorlas. Van 
Amerikaanse zijde werd nog voorgesteld, dat de Nederlandse Regering in een commentaar 
Amerika zou steunen, wat spreker van de hand heeft gewezen. Hij heeft er nog aan toegevoegd, 
dat de Nederlandse Regering niet begrijpt, dat de Amerikaanse Regering weigert een voorwaarde 
aan de hulp te verbinden inzake de schadevergoeding aan Nederland. Spreker heeft voorts bij zich 
gehad de correspondent van de New York Times in Djakarta, die via Den Haag naar zijn 
standplaats terugkeerde. Op één zijner vragen heeft spreker geantwoord, dat Nederland Indonesië 
heeft afgeschreven. 
 Minister Luns heeft vernomen, dat het werk in de ambtelijke commissie onder 
voorzitterschap van Mr. Blom, die zich bezighoudt met de uit Indonesië afkomstige deskundigen, 
is gestuit op financiële bezwaren, die de vertegenwoordiger van Financiën heeft opgeworpen. In 
de commissie dacht men aan een exportfinancieringsbank; men kwam toen op de f. 10 mln., die 
op de begroting zijn geblokkeerd ten behoeve van onderontwikkelde gebieden. De Minister-
President verwacht, dat de Nederlandse Regering ook nog de vraag zal krijgen om bij te dragen aan 
wat Eisenhower voor het Midden-Oosten in het vooruitzicht heeft gesteld. Spreker staat op het 
standpunt dat, zolang niet de schadevergoeding door Indonesië is geregeld, dit niet mogelijk is. 
Minister Luns zal laten onderzoeken of het mogelijk is de vorderingen op Indonesië aan de 
Verenigde Naties te cederen. 
 De Minister-President is van oordeel, dat de kosten in verband met de uit Indonesië 
terugkerende deskundigen alleen ten laste van het geblokkeerde bedrag gebracht kunnen worden, 
als dit werkelijk ook de onderontwikkelde gebieden ten goede komt. 
- - - 
 

Kenmerk: Ministerraad.
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