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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 17 en 18 okt. 1958
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds alsmede zaterdagmorgen
voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Cals, Helders, Hofstra (bij de punten
3b e.v.), Klompé, Samkalden, Staf, Suurhoff, Vondeling, Witte en Zijlstra (afwezig zijn de
Ministers Luns en Struycken).

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Van der Beugel.
Secretaris: J. Middelburg.

- - -

3. Buitenlands beleid
- - -
b. De Indonesische verstekelingen (Zie notulen MR 10 oktober 1958, punt 2l.)
Minister Samkalden deelt mede, dat een transport Indonesiërs de vorige dag in Indonesië
geweigerd is met het argument, dat betrokkenen onvoldoende papieren hadden. Gezien de
terugzending van de 37 Indonesische verstekelingen heeft spreker gevraagd of Buitenlandse
Zaken in Djakarta wil informeren of de Regering aldaar het tot dusverre gevoerde beleid inzake de
opneming van Indonesiërs heeft gewijzigd.
- - -

Vervolgvergadering (zaterdagmorgen)
- - -

22. Begroting Nederlands-Nieuw-Guinea voor 1959 (Brief van de Minister van Zaken Overzee d.d. 10
oktober 1958, nr. 23900, met bijlagen.)
Minister Helders deelt mede, dat met de Minister van Financiën niet vooraf overleg heeft plaats
gehad in verband met diens reis, maar dat de Kamer thans de begroting van Nieuw-Guinea van
1956 af in behandeling heeft, zodat door de afhandeling van dit wetsontwerp schoonschip kan
worden gemaakt. Over het eindbedrag is wel overleg met Financiën gepleegd, terwijl over de
begroting met de betrokken ambtenaar van dat departement reeds contact is opgenomen.

Minister Hofstra merkt op, dat ten aanzien van deze begroting de omgekeerde
volgorde is gevolgd, nl. eerst het bedrag van het tekort in de begroting van Zaken Overzee is
vermeld, waarna thans deze begroting komt. Spreker is het eens met Minister Helders, dat de
behandeling van de begroting van Nieuw-Guinea zo snel mogelijk bijgetrokken moet worden en
hij stelt daarom voor deze zo gauw mogelijk te laten doorgaan. Spreker wil slechts op een tweetal
punten nog ingaan. In de eerste plaats neemt de omvang van het ambtelijk apparaat op Nieuw-
Guinea wel sterk toe (met 6% per jaar tot bijna 8200 op deze begroting voor 1959), terwijl op dit
apparaat hier en daar nog wel eens kritiek wordt uitgeoefend. Hij dringt er bij Minister Helders op
aan hier wel extra aandacht aan te geven, waardoor het personeel zou kunnen blijven beneden wat
in de begroting staat. In de tweede plaats vraagt spreker aandacht voor de bedragen, die voor
Nieuw-Guinea uit het EGG-fonds kunnen worden ontvangen. Deze kwestie moet los van deze
begroting met Financiën worden opgenomen. Het is mogelijk, dat voor 1959 uit dit fonds meer
wordt ontvangen dan in deze stukken wordt aangenomen; in dat geval zal dan de begroting van
Zaken Overzee met een overeenkomstig bedrag omlaag moeten.

Staatssecretaris Van der Beugel stelt de vraag hoe de EEG-bijdrage hier speelt; hij
weet niet of Nederland in Brussel reeds projecten heeft ingediend. Er zijn daar al een vrij groot
aantal projecten voor de Kongo en de Franse gebieden ontvangen. Minister Hofstra antwoordt, dat
nog geen voorstellen in Brussel zijn ingediend, maar dat deze kwestie na ontvangst van de
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desbetreffende brief direct met Zaken Overzee is opgenomen. Staatssecretaris Van der Beugel
dringt erop aan bij de presentatie van de objecten, die ten laste van het EEG-fonds worden
voorgedragen, niet de indruk te vestigen, dat men daarmede begrotingsposten betaalt.

De Minister-President merkt op, dat op blz. 1 van de toelichting wordt besproken
over het proefbedrijf voor de rijstcultuur en het houtverwerkingsbedrijf, welke werden
overgedragen aan de stichting tot voorbereiding van agrarische bedrijven. Spreker begrijpt niet
waarom de toekomstige financiële lasten hiervan niet meer zullen voorkomen op de begroting van
Nieuw-Guinea, maar rechtstreeks op de rijksbegroting. Minister Helders antwoordt, dat men voor
deze zaken o.a. de assistentie nodig heeft van Wageningse hoogleraren, die er de voorkeur aan
geven onder deze stichting te werken, dus niet onder het Gouvernement. De Minister-President acht
dit overbrengen op de rijksbegroting een verbrokkeling, terwijl het zuiver werk op Nieuw-Guinea
betreft. Hij stelt voor, dat nog met Financiën wordt bekeken, dat niet de lasten worden
overgebracht naar de rijksbegroting, maar een afspraak wordt gemaakt, waardoor aan de vermelde
bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Minister Helders zal hierover nog overleg plegen. Hij
antwoordt op de opmerking van Minister Hofstra inzake het personeel, dat er bij het aantal van
8100 600 vacatures zijn. Een organisatiecommissie is nu bezig het gehele personeelsapparaat te
bekijken; deze zaak heeft ook de volledige aandacht van de Gouverneur.

De Raad verklaart zich overigens akkoord met de onderhavige stukken.


