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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr.l8l6 

Ex.nr. /%, 

Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 9 juli 1956 in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om elf uur en 's middags 

voortgezet 

Aanwezig; De minister-president Drees en de minis
ters Algera, Beyen, De Bruijn, Cals, 
Van de Kieft,Lun3, Mansholt, Van Oven, 
Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig is minister Kernkamp) 

Tevens is aanwezig 
prof.dr.L.J.M.Beel 

(bij punt 2 g) 

Wnd„secretaris Jhr.mr.A.J.M.van Nispen 
tot Pannerden 

J De minister-president dankt zijn ambt
genoten voor de gelukwensen en het geschenk hem 
bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 
gezonden. 

2^ Ingekomen stukken en mededelingen 

a^ Het overlijjjgnjyan mr.G.J.van Heuven G-oedhart 

De raad neemt met deelneming kennis 
van het plotseling overlijden van de hoge com
missaris voor het vluchtelingenwezen mr.G.J. 
van Heuven Goedhart. Minister Luns prees deze grote 
landgenoot om zijn bijzondere activiteit en capa
citeiten ten behoeve van de vluchtelingen. Met 
te weinig middelen heeft hij naar een optimaal 
resultaat gestreefd. In het kader van de V.N. 
werd hij om zijn capaciteiten zeer gewaardeerd. 
•^e .gfiLgJ: besluit een telegram van condoleance te 
zenden aan mevrouw Van Heuven Goedhart en het hoge 
commissariaat voor het vluchtelingenwezen. 

2 b. Herziening lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
spoorwegpersoneel {Brief van de minister van 
verkeer en waterstaat dd.6 juli 1956, nr.094092, 
met bijlage; zie notulen m T dd.2 juli 1956, 
punt 2 h) 

van een opmerking van 
dat 

Naar aanleiding 
minister Suurhoff deelt minister ;ge-ra mede, 
wel verdubbeling van de kerstgratificatie voor het 
spoorwegpersoneel in 1955 werd overwogen, maar 
dat dit voornemen niet tot uitvoering is gebracht. 
Het spoorwegpersoneel werd de gebruikelijke 
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Minister Luns heeft naar aanleiding van 
drang door de kamercommissie voor buitenlandse 
aangelegenheden op hem uitgeoefend, om door middel 
van directieven aan de pers een campagne te ontke
tenen, geantwoord, dat de regering zich over de 
pers niet heeft te beklagen, het voorgestelde middel 
ook niet juist zou vinden, terwijl bovendien de moge 
lijkheid bestaat, dat het anders werkt dan wordt 
beoogd. Hij heeft eveneens de.indruk, dat de 
Amerikanen de verkoeling van de vriendschappelijke 
gevoelens van Nederland ten opzichte van de Ver
enigde Staten niet onberoerd laat. 

De raad besluit vervolgens, dat de dele
gatie kan terugkeren en dat in verband hiermede de 
behandeling van het vriendschapsverdrag niet zal 
worden vertraagd. 

3 c. Sta^tsiebezoek president van Liberia (Zie notulen 
m r dd.ïB7 juni 1956*7 punt 3 g) 

Na korte discussie besluit de raad, dat 
voorzover de ministers betreft de bepaling van de 
data van het staatsiebezoek, in verband met soort
gelijke bezoeken aan andere landen in West-Europa, 
aan de president van Liberia kan worden overgelaten. 

3 d. Ministeriële vergadering van de o e e c (Brie: 
van de minister van buitenlandse zaken dd. 
4 juli 1956, nr.92.595, met bijlagen) 

Minister Beven deelt mede, dat ook de 
Duitsers voor euratom weinig gaan gevoelen, omdat 
zij geen monopoliepositie willen doen tot stand 
komen. De ra^d kan zich met de opvatting van de 
minister verenigen, dat tijdens de 'besprekingen 
op 17 en 13 juli e.k. van de zijde van de zes 
landen niet te diep op de euratomplannen wordt 
ingegaan. Men zou bereidheid tot samengaan in 
o e e c-verband kunnen uiten met de toevoeging, dat 
voor samengaan van de zes ten behoeve van euratom 
de mogelijkheid moet worden opengelaten. 

Op voorstel van minister Mansholt ver
klaart minister Beven zich bereid erop aan te 
dringen, dat de besluiten van de landbouwminis
ters door de raad van ministers nog dienen te 
worden geformaliseerd. Besluitvorming door de 
landbouwministers zonder meer wordt niet wense
lijk geoordeeld. • ;;̂  

Naar aarleiding van een vraag van de 
minister-president met betrekking tot hetgeen 
op blz.2 van de nota van buitenlandse zaken wordt 
medegedeeld over het laten bijwonen van speciale 
vergaderingen van ministeriële commissies door 
met-gouvernementele internationale landbouw
organisaties, deelt minister Mansholt mede, dat 
deze mogelijkheid wordt geopperd om medewerking 
en begrip van die organisaties voor hetgeen door 
ae ministers wordt voorgestaan te wekken. 
•„ , ... ?e £§M aanvaardt vervolgens de nota 
van buitenlandse zaken. 


