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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 4 juli 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Staf,
Struycken, Suurhoff, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Algera, Luns, Samkalden en
Vondeling).

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Van der Beugel - - -.
Wnd. Secretaris: Jhr.Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Beveiliging van Nederlands-Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 27 juni 1958, punt 2h. #Zie ook notulen
MR 18/7/58, punt 2b.)
Minister Staf deelt mede hoe het in de vorige vergadering genomen besluit waarschijnlijk nader zal
worden geconcretiseerd.

De Raad uit zijn misgenoegen over het artikel in de Volkskrant dat, tegen het
verzoek van de Regering aan de redacties, werd opgenomen. Minister Staf zal nagaan op welke
wijze de Volkskrant is geïnformeerd.

Spreker deelt voorts mede, dat door het Kamerlid De Kadt vragen zijn gesteld
over het weer betrekken van de landmacht bij de beveiliging van Nederlands-Nieuw-Guinea. Hij
herinnert eraan, dat eertijds de landmacht is teruggenomen om niet op Nieuw-Guinea twee
service-apparaten te hebben, om de aanspraken van de Papoea's op hoge soldijen te voorkomen
en omdat men de landmacht, levende meer in de KNIL-tradities, wilde reserveren voor harde
bijstand. De Defensiecommissie was op de hoogte van het voornemen thans weer enige
onderdelen van de landmacht uit te zenden.

b. Rapport Parlementaire Commissie Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 20 juni 1958, punt 3f.)
De Minister-President deelt mede te zijn teruggekomen van de gedachte om Mr. Kortenhorst te
benaderen over deze voor het regeringsbeleid zo ongunstige publiciteit. De Parlementaire
Commissie bestond immers niet alleen uit Tweede, maar ook uit Eerste Kamerleden. Bovendien
heeft de Tweede Kamer het verslag van de Commissie geïncorporeerd in het Voorlopig Verslag
op de begroting van Nieuw-Guinea voor 1957 en 1958.

Minister Klompé acht toch van belang, dat ten principale wordt gesteld, dat een
Parlementaire Commissie behoort te weten welke gegevens in vertrouwelijke sfeer dienen te
blijven.

De Minister-President concludeert, dat hieruit de les kan worden getrokken dat,
indien weer eens een Parlementaire Commissie wordt samengesteld, een beroep gedaan zou
kunnen worden op leden daarvan om uit het rapport te houden, hetgeen in vertrouwelijke sfeer
dient te blijven.
- - -

15. Investeringshulp EEG door middel van een ontwikkelingsfonds aan Nederlands-Nieuw-Guinea (Brief van
de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 1958, nr. 90204, met bijlage en brief van de
Minister van Financiën d.d. 25 juni 1958, nr. A8/13399.)
Minister Hofstra zou in het overleg, waarvan melding wordt gemaakt onderaan blz. 1 van de nota
van Buitenlandse Zaken, betrokken willen worden. Vervolgens bepleit hij, dat de conclusie van
Buitenlandse Zaken meer wordt geconcretiseerd. Het lijkt hem nodig, dat geen nieuwe projecten
worden aangewezen, doch een façade wordt opgetrokken na de bestaande begroting te hebben
uitgekamd en bij toekomstige begrotingen zoveel mogelijk posten opzij te hebben gesteld. Spreker
vreest, dat er op den duur niet genoeg projecten zullen zijn om de cumulerende bedragen, die
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Nederland van het ontwikkelingsfonds van de EEG voor Nieuw-Guinea terugkrijgt, ten volle te
benutten. Hij wijst er nog eens op, dat nooit de bedoeling geweest kan zijn additionele
verplichtingen voor Nederlands-Nieuw-Guinea te aanvaarden. Het ging enkel om de presentatie
van het Franse voorstel, dat voor de Duitsers aantrekkelijker moet worden gemaakt. Ware het
meer dan een formaliteit geweest, dan zou ook in de miljoenennota ervan blijk moeten zijn
gegeven, dat het reële bedrag van investeringen voor Nederlands-Nieuw-Guinea werd verhoogd.

Minister Helders deelt principieel het standpunt van Buitenlandse Zaken. Bij de
vestiging van de Euromarkt is ook in de Staten-Generaal duidelijk gesteld, dat de gelden uit het
ontwikkelingsfonds een aanvullend karakter zouden hebben. Praktisch evenwel stelt hij zich aan
de kant van de Minister van Financiën op en wil eraan meewerken, dat niet extra-gelden behoeven
te worden uitgetrokken zolang er in de normale begrotingen mogelijkheden schuilen. Van de
begroting 1959 is reeds een vrij groot aantal posten tot een bedrag van f. 6 mln. opzij gezet.
Waarschijnlijk is ook mogelijk de gelden voor de machinale landbouw hierbij op te nemen. De
indruk bestaat, dat voor 1959 wel voldoende posten zijn te vinden. Spreker deelt niet de bij
interruptie door de Minister van Financiën gegeven opvatting, dat het hier om nieuwe uitgaven
zou gaan. Hij wijst erop, dat de voortschrijdende bestuursuitbreiding tot gevolg heeft, dat allerlei
nieuwe maatregelen moeten worden getroffen o.a. op het gebied van de gezondheidszorg en het
onderwijs. Voor 1959 was aanvankelijk een bedrag van f. 88 mln. geraamd. Voor 1958 f. 66 mln.
met de achteraf onjuist gebleken veronderstelling, dat er nog een overlooppost van f. 10 mln. zou
zijn. Spreker heeft opdracht gegeven het bedrag van f. 88 mln. op f. 72 mln. terug te brengen. Van
die f. 72 mln. is reeds f. 6 mln. in verband met het EEG-ontwikkelingsfonds opzijgezet. Tot nu
toe zijn van de f. 16 mln., die geschrapt zouden moeten worden, er pas f. 12 mln. gevonden. Het
gaat bij deze f. 72 mln. derhalve niet om nieuwe uitgaven, doch om die welke noodzakelijk
voortvloeien uit het onder bestuur brengen van een groter deel van de autochtone bevolking.
Voor 1958 ligt het moeilijker om het vereiste bedrag te vinden. Anderzijds mag verwacht worden,
dat van EEG-zijde niet te scherp wordt toegezien op het additionele karakter, omdat eerst laat
alles in gereedheid is gekomen. Overigens bestaat voor 1958 de mogelijkheid van overschrijving
naar volgende jaren. Het zal misschien niet gemakkelijk zijn de aldus oplopende bedragen uit de
gewone posten te vinden. Echter mag verwacht worden, dat de uitbreiding van het
bestuurscontract voortdurend nieuwe uitgaven noodzakelijk zal maken en aldus wel voldoende
additionele posten kunnen worden opgevoerd.

Staatssecretaris Van der Beugel wijst er nog eens op, dat bij de bespreking in Parijs
het additionele karakter van de gelden uit het ontwikkelingsfonds voorop heeft gestaan. Daarnaast
is echter ook vastgelegd, dat de landen zich niet verplichten het huidige niveau van financiële
inspanning te handhaven. Voor volgende jaren zal het gemakkelijk zijn, door bij de opstelling van
de begrotingen rekening te houden met het ontwikkelingsfonds, te voorkomen, dat de gelden van
het EEG-fonds bovenop hetgeen uit de normale begroting voortvloeit komen. 1958 is voor de
internationale presentatie het moeilijkste jaar. Waarschijnlijk is opschuiving naar het volgende jaar
nog het beste.

De Minister-President herinnert zich, dat indertijd is gesteld, dat bestuurs- en
verdedigingsprojecten moeten worden betaald door de moederlanden, zodat deze uitgaven niet uit
het EEG-fonds zouden worden gefinancierd. Rekening houdend met de mogelijkheid, dat te
zijner tijd Nieuw-Guinea gedeeltelijk deze lasten zelf zou kunnen dragen, is toen bepaald, dat de
moederlanden zich niet behoeven te verplichten steeds minstens hetzelfde bedrag als wat thans
wordt uitgegeven aan te wenden. Hij meent, dat de projecten, die in 1957 nog niet waren
aangevangen nog wel zouden kunnen worden opgevoerd, omdat te stellen valt, dat dezer ter hand
zijn genomen in de verwachting, dat zij door de Euromarkt zouden worden overgenomen. Het
bedrag dat voor 1958 niet op aannemelijk te maken nieuwe projecten kan worden gehaald, zou
naar volgende jaren kunnen worden overgeschreven. Spreker verwacht ook, dat er op den duur
vele extra posten voor het EEG-fonds zullen kunnen worden opgegeven bij het zich verder
uitbreiden van de bestuurscontacten en de economische ontwikkeling.



De Raad laat verder de concretisering  over aan de Ministers van Zaken Overzee,
Financiën en Buitenlandse Zaken.

De Minister-President informeert in hoeverre de kritiek juist is, dat er
verhoudingsgewijze te veel voor de Nederlanders in Nieuw-Guinea wordt gedaan en dezen zich
teveel op het centrale punt van Hollandia zouden concentreren. De Ministers Staf en Helders zijn
van mening dat, rekening houdend met de leefwijze van de Papoea's voor hen wel veel gedaan
wordt. Tot tevredenheid van de Papoea-bevolking wordt nu ook meer gedaan aan hun
inschakeling in streekraden e.d. De kritiek van de Nederlanders, die een kort bezoek aan Nieuw-
Guinea brengen, is veelal misplaatst, omdat niet voldoende rekening wordt gehouden met het zeer
grote verschil in ontwikkelingspeil tussen Nederlanders en Papoea's.
- - -


