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/ ^ 

/CCOUA-iCA^ Aanwezigs 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 25 Juli 1955 in de Trèveszaal, aange
vangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet. 

De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Staf, Van Thiel, 
Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Mansholt en Suurhoff) 

Wnd Secretaris; Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot 
Pannerden 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a» Extra vergadering Ministerraad 

De Minister-President acht het gewenst,dat vóór 
8 Augustus de"̂ aaïï~mët de "bespreking van de begrotingen 
gereed komt en tracht zoveel mogelijk van de achterstand 
in te halen. Besloten wordt, dat de Raad opnieuw bijeen 
komt Woensdagmiddag om half twee en 's avonds doorver
gadert. 

2 b. Behandeling van de loonpolitiek 

Op voorstel van Minister Zijlstra wordt wegens 
afwezigheid van Minister Suurhoff bësioten-in de verga
dering van Maandag a.s. de loonkwestie aan de orde te 
stellen. 

2 c. Liquidatie Rubberstichting_ Delft 

De Minister-President heeft van Prof.Dresden 
de vraag gekregen of de Regering er voor voelt, dat TNO 
het werk van de Stichting overneemt. Er zou een koopsom 
van f.2 a f.2,5 min v^r» nodig zijn voor gebouw en in
stallaties, terwijl er een jaarbudget van circa f.2 min 
mee is gemoeid» Verwacht mag worden, dat uit opdrachten 
van rubbermaatschappijen een half min per jaar binnenkomt 
zodat nog een budget van f.1,5 a f, 2 min overblijft, 
dat voor Rijksrekening zou komen. De Minister citeert 
uit een publicatie in het Financieel Dagblad, waarin 
staat, dat de stichting niet in alle opzichten aan de 
verwachtingen heeft beantwoord en ook eenvoudiger zou 
kunnen worden opgezet. Minister Luns deelt mede, dat 
men aan Indonesische zijde denkt aan internationalisatie 
van de kern van de Stichting. De Raad meent, dat het 
Indonesisch onderzoek zal worden afgewacht, en dat ook 
om andere redenen het Rijk de kosten niet op zich moet 
nemen. 
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7 . y y 3 d. Europese integratie 

tijdens de oua^né^f^t 
A<D y/n/ Jfy Minister Beyen deelt mede, dat tijden 

/w/ii As'C' fivd. bijeenkomst in Messïha werd afgesproken, dat de i 
§ / ' ./> Ministers van ae Kbu- o] 

r MtUJy/<J de Europese integratie 
7' / * dien tweemaal aan deze 

^ ̂  Ministers van de KSG op 1 October hun eindverslag over 
zouden vaststellen en dat voor-

Ministers door de ..gn Commissie-
Spaak zou worden gerapporteerd. Intussen is reeds ge
bleken, dat deze opzet niet houdbaar is. Spreker acht 
het gewenst, dat de Ministers op 6 September in Den Haag 
bijeenkomen. Minister Spaak is voornemens dan mondeling 
rapport uit te brengen over de besprekingen, die in 
Brussel inmiddels worden gehouden en die in goede sfeer 
zich voltrekken. De Minister is verder voornemens ook de 
Engelsen voor deze vergadering uit te nodigen. De 
Minister-President, die zich daarmede kan verenigen, 
ach~F""Eë"t gewenst, dat ondershands wordt geïnformeerd 
of zulks aan Engelse zijde op prijs wordt gesteld. De 
Raad verenigt zich vervolgens met het voorstel. 

ü_üii Verenigde_..Staten en de Nederlandse belangen buiten 
Europa 

Minister Luns deelt mede, dat hij na zijn 
reis naar Amerika aan de Ambassadeur Matthews zijn 
ontstemming en teleurstelling heeft kenbaar gemaakt 
over de wijze waarop de Regering van de Verenigde 
Staten de Nederlandse belangen buiten Europa ziet. 
De Ambassadeur heeft onlangs na zijn terugkeer in ons 
land de Minister medegedeeld, dat de Onderstaatssecre
taris voor Buitenlandse Zaken aan Minister Dulles,rap
port heeft uitgebracht en dat wellicht een uitwerking 
hiervan is, dat de Amerikaanse Ambassadeur te Djakarta 
aan de Indonesische Regering te kennen heeft gegeven, 
dat de behandeling van de Nederlandse arrestanten daar 
een slechte indruk op de Regering en de publieke opinie 
van de Verenigde Staten heeft gemaakt. Verder is bij 
memorandum de heer Dulles de vraag voorgelegd of de 
Amerikaanse houding ten opzichte van het Nieuw-Guinea-
probleem niet voor herziening in aanmerking komt. De 
Minister hoopt, dat deze druk vanuit de boezem van het 
State-Departmcnt' zelf van enig nut zal blijken te zijn. 

1 ' £ / ^A-*-* Behandeling Nieuw-Guinea-kwestie in de Verenigde 

/)^fK%J Minister Luns deelt mede, dat de Australische 
/ ' Regering weder alle steun aan het Nederlandse standpunt 

i4 \JC- heeft toegezegd en ook harerzijds in"ütoed heeft uitge
oefend op de Zuidamerikaanse Ftaten. Casey hoopt, dat 
de Nederlandse Regering zich niet geheel aan de behan
deling in de Verenigde Naties zal ontrekken. Met be
trekking tot de taktiek denkt de Minister aan deze 
twee mogelijkheden'; vooreerst, dat Nederland in the 
General Committee zijn bezwaren nog eens herhaalt en 
tracht de kwestie van de agenda te houden; gelijk het 
vorig jaar aangekondigd zou aan de behandeling in de 
politieke commissie dan niet meer worden deelgenomen» 
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