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Notulen van de vergadering, 
maandag 24 september 1956 in de trèveszaal, 
's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

de minister-president Drees en de ministers 
Algera, Beyen, Cals, Luns, Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra 
(Afwezig zijn de ministers De Bruijn, Van 
de Kieft en Van Oven') 

Secretaris: J .Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Decoratie Mevrouw Bouman 

De raad "bevestigt na enige "bespreking het 
reeds eerder genomen voorlopige besluit om mevrouw 
Bouman voor te dragen voor de benoeming tot ridder 
in de orde van de Nederlandse leeuw. De publikatie 
van deze benoeming zal zo spoedig mogelijk plaats
vinden, terwijl de uitreiking van de versierselen 
op een nadere datum zal geschieden. 

2 b. Minister Beyen doet mededelingen in verband 
met een brief aan de Koningin, waaromtrent hij thans 
via de directeur van het kabinet der Koningin een ant
woord heeft gekregen. In de raad ontspint zich naar 
aanleiding hiervan een discussie, die aanleiding geeft 
tot het besluit, dat namens het kabinet hierover zal 
voorden geschreven. 

2 c. Het advies van de Baad van State over de begroting 

Minister Cals had gaarne, dat evenals vorig 
jaar het advies van de Raad van State over de hele 
begroting aan alle ministers werd rondgezonden. 

2 d. Gouverneur Struycken (Zie notulen m.r. 13 augustus 
1956, punt 2 c) 

Minister Staf herinnert aan de afspraken, 
die minister Beel heeft gemaakt volgens welke gouver
neur Struycken tegen het najaar ontslag zou vragen. 
Op de persoonlijke brief van spreker hierover heeft 
gouverneur Struycken geantwoord, dat hij de totstand
koming van het nieuwe kabinet zou willen afwachten. In 
verband hiermede stelt spreker voor aan de gouverneur 
te vragen naar Nederland over te komen, waardoor hij 
enige weken in Nederland zal kunnen zijn. De raad 
stemt hiermede in. 
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2 e. Verlening mijnbouwconcessie op Nieuw-G-uinea 

Minister Staf deelt mede, dat er al heel lang 
overleg is gepleegd over de ontginning van nikkel- en 
kobaltertsen op het vaste land van Nieuw-Guinea en op 
eilanden daarbij. Men is gekomen tot een combinatie van 
de Nederlandse handelmaatschappij, de Oost-Borneomaat-
schappij en mogelijk enkele buitenlandse ondernemingen. 
Overzeese rijksdelen en economische zaken (mijnwezen) 
menen ,dat deze combinatie de ontginning ter hand zal 
kunnen nemen. Een concessieverlening zal bij de wet 
moeten worden goedgekeurd. Spreker stelt voor, dat over
zeese rijksdelen, economische zaken en financiën de 
ontwerpen voor deze wet en het contract met de combi
natie opstellen. De minister-president acht het belang
rijk als ook buitenlandse ondernemingen bij deze ont
ginning betrokken worden. De raad verklaart zich akkoord 
»met het voorstel van minister Staf. 

Voor punt 2 f zie middagvergadering. 

3. Buitenlands beleid 

a. De onderhandelingen in Brussel over de gemeenschap
pelijke markt (Zie notulen m.r.10 september 1956, 
punt 8) 

Minister Suurhoff herinnert eraan, dat de 
ministerraad had besloten, dat Nederland zich in 
Brussel niet zou binden aan een verkorting van de 
werktijd tot 40 uur. Bij de discussie is toen ook 
erop gewezen, dat in een nota van sprekers departe
ment de berekening van de kosten hiervan (op 4$) te 

£ j * 4-j laag was_j aangezien aangenomen mooot word on, dat k»* 
*^ g . V / t °~ *i Ti"i""1iii~ --I-J rlnt -rnnr R imr r"T~ "ml- 1 nt?1 n n b-t 
,v*w W W A~W« ivarl.nnn nau moeten wordon betaald (in plaata van QGfo). 
•4£tL*JJ* AS%> •o^r&x- v ̂pmaliar vixadt &LM een VTomid'c iuiiotinmetic, maai1 het 
/VNi«-̂i-~k-<-Â_ŝ c_̂ .̂'>î  i o fteaa an.de ro emak dan waaxover de vuiigc maal in do 
A~6-A-A **»~- 6tX<Lt. ministerr-aad. ie go oproken. De minister-president 
/*«*, M ->~&cM~, &e. - stelt voor de hele zaak binnenkort te bespreken; hij 
-t^e-C^c. Cf~Avu**~*A* zag, dat de Fransen thans hebben gezegd,wel bereid te 
etfMjJ»^ *-•;* *—Sr***4 zijn een verdrag te tekenen, als dat voorlopig niet 
J*o^ f^wvCce. rï̂ ĉ, voor Frankrijk zou gelden. . . Q . L y„i lÂ t̂ l 

3 b. Afscheid van generaal Grünther 

^ y«-UA«*VW*A A ^ Cvftf*-*̂- Minister Staf deelt mede, dat generaal 
]&* U JL isïA sjj%. Grünther afscheidsbezoeken in verschillende landen 
aWk ̂ w9*̂ k4~t̂ s, in,' brengt. Afgesproken is, dat hij begin november in 
ÏL UJ^-C^COCA \<&^>~*- Nederland zal komen. Spreker stelt voor om (evenals 
Iw\ JUAD MKJL?**-/<$" nij generaal Eisenhower) in de ministerraad afscheid 
Ü̂2l <*~J*AJL XJ-AJ*--, van hem te nemen en hem een regeringsdiner aan te 
di/u, WIUJTO«*V **»- bieden. De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

j&JL^-tu. JOMSJÎ -VV. Voor de punten 3 c t/m 3 e zie middagvergadering. 
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