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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 12 juni 1959
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Van den
Bergh, Cals, Klompé, Korthals, Luns, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus en Zijlstra.
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Schmelzer en Veldkamp.
Secretaris: J. Middelburg.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
--c. Huisvesting departementen en liquidatie van Zaken Overzee
--Minister Luns merkt vervolgens op, dat het archief over de Indische kwestie (van 1945 tot 1953)
nog actueel is; bij liquidatie van Zaken Overzee zou het beheer hiervan naar Buitenlandse Zaken
kunnen overgaan.
--o. De defensie van Nieuw-Guinea
Minister Van den Bergh zegt, dat met de wijziging van de dienstplichtwet samenhangt de kwestie
van de verdediging van Nieuw-Guinea. Spreker stelt de vraag of hij voor het lopende jaar
daarvoor met een suppletore begroting kan komen.
Minister Luns deelt mede, dat hij met de Ministers Staf en Helders deze zaak heeft
doorgesproken. Persoonlijk is spreker van oordeel, dat de Regering niet van plan moet zijn meer
geld uit te geven boven wat tot nu toe hiervoor alsmede voor de NAVO-verplichtingen werd
gedaan. Dan is er dus de keuze, dat òf ten behoeve van de NAVO-verplichtingen minder wordt
uitgegeven òf de Amerikanen (en Engelsen) Nederland geven wat voor de versterking van de
defensie van Nieuw-Guinea nodig is. Nederland behoort tot de trouwste NAVO-bondgenoten,
maar ergens is er een grens. Als de NAVO-partners merken, dat Nederland toch wel weer extra
geld voor de versterking van Nieuw-Guinea aanvraagt, zal de bereidheid om ons hierbij te helpen
verdwijnen. Minister Zijlstra is het met minister Luns eens, dat voor versterking van de defensie in
Nieuw-Guinea òf de Amerikanen zullen moeten helpen òf de uitgaven ten behoeve van de
NAVO-verplichtingen evenredig verlaagd zullen moeten worden. Indien vaststaat, dat voor
Nieuw-Guinea in dit jaar belangrijk grotere uitgaven moeten worden gedaan moet Financiën dat
wel weten; daarvoor zal de vorm van een suppletore begroting genomen moeten worden, waarbij
het benodigde geld dus beneden het begrotingsplafond zal moeten worden gevonden.
---

Kenmerk: Ministerraad.
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