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' Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers 

I//WJ *7 Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, 
Samkalden, Staf, Suurhoff, Witte en Zijlstra 

Secretaris: J.Middelburg 

Si Regeringsverklaring (Concept, aangeboden door de 
minister-president; 

Minister Mansholt meent, dat het vermelde inzake 
de defensieuitgaven op blz72 niet juist is, aangezien de 
werkelijke uitgaven voor de defensie pas na vier of vijf 
jaar een verlaging zullen ondergaan. Minister Zijlstra 
meent ook, dat het mogelijk is tot 1960 voor dit doel 
f.1750 min per jaar uit te geven. Minister Staf merkt op, 
dat als dit jaar f.1800 wordt uitgegeven volgend jaar 
de werkelijke uitgaven niet f.1800 kunnen zijn. De 
minister-president acht het niet wenselijk de strekking 
van de onderEavige passage te wijzigen. 

Minister Klompé merkt op naar aanleiding van 
het vermelde op blz.3 en 4 over Indonesië, dat in de Kamer
commissie sterk de wens leefde, dat de regering een posi
tief eigen beleid ten aanzien van Indonesië zal voeren. 
De minister-president dacht, dat de regering een eigen 
beleid-gevö"erd hact. Het vorige kabinet heeft besloten in 
verband met de opzegging van de schuldenovereenkomst zich 
tot de u.n.c.i. te wfetde'fiu Minister Luns deelt omtrent dit 
laatste punt mede, dat het niet lukt de u.n.c.i. hiervoor 
in beweging te krijgen. Zo wil Australië niét, dat Indo
nesië verklaart dat land niet meer als zijn vertegenwoor
diger in de u.n.c.i. te erkennen. 

Minister Klompé stelt met betrekking tot Nieuw-
G-uinea de vraag of vermeld zou kunnen worden, dat de rege
ring in overweging heeft om met Australië te komen tot een 
gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de in de ver
klaring vermelde ontwikkeling. Minister Luns antwoordt, 
dat Australië niet denkt aan toekenning van zelfbeschik
king aan de bevolking van het oostelijk deel van Nieuw-
Guinea. 

Minister Cals meent, dat op blz.5 en 6 de 
atoomzaken te eenzijdig van economische aijde zijn "bezien. 
Spreker acht het wenselijk daarbij ook de Nederlandse 
wetenschap te noemen en voorts de Europese organisatie-' 
voor kernfysisch onderzoek in Geneve (c.e.r.n.) te vermelden. 
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is van oordeel, dat op zichzelf de weigering van "buiten
landers een uitzondering moet zijn, zodat dit goed gemo
tiveerd moet zijn. Spreker meent, dat men de onderhavige 
bezoekers beter kan toelaten. Minister Suurhoff Btelt de 
vraag welke beweegredenen minister Samkalden heeft om 
tot een wijziging van het in de jongste tijd gevoerde 
beleid over te gaan. Minister Samkalden antwoordt, dat 
op de agenda van het congres o.a. voorkomt bespreking 
van vermindering van de bewapening, wat geen punt voor 
een vakverenigingscongres is. Spreker is het eens met de 
overwegingen, welke minister Donker indertijd in de Kamer 
heeft medegedeeld, o.a. dat de regering het binnenkomen 
van agitatoren niet moet toelaten. Minister Witte deelt 
het standpunt van de minister-president en minister 
Klompé. 

^e minister-president is bereid zich neer te 
leggen bij het voorstel van minister Samkalden; hij stelt 
voor een beslissing in de onderhavige kwestie aan het be
leid van de minister van justitie over te laten. De raad 
besluit aldus. 

5 f. Benoeming nieuwe gouverneur van de Antillen. 

Minister Staf deelt mede, dat minister Beel in
dertijd reeds iemand voor de functie van gouverneur van 
de Antillen heeft aangezocht. Indien deze bereid is dit te 
aanvaarden zou spreker met deze kandidaat in de minister
raad willen komen; in het andere geval zal spreker een 
voordracht met enkele kandidaten aan de raad voorleggen. 
De raad verklaart zich met deze procedure akkoord. 

5 g. Publikatie ,s.e.r.-rapport over melk. 

Minister Mansholt stelt voor ermede in te stem
men, dat de sociaal-economische raad zijn rapport over de 
melkprijs publiceert. De raad besluit aldus. 

6. Buitenlands beleid 
/ 

a. Ministersconferentie in Parijs over de gemeenschappelijke 
markt en Euratom. 

Minister Luns doet in het kort verslag van be
sprekingen van de ministers van buitenlandse zaken in Parijs 
over Euratom en de gemeenschappelijke markt, welke zijn 
vastgelopen door de starre houding van de Duitse delegatie, 
waarvan in afwijking'van de andere delegaties ook de minis
ters Erhardt en Strauss deel uitmaakten. Het bleek duide
lijk, dat in West-Duitsland sterke krachten werkzaam zijn 
om de autonomie in atoomkwesties te handhaven. Spreker be
treurt zeer, dat men in Parijs niet tot overeenstemming 
is kunnen komen; men zal nu moeten wachten op het gesprek, 
dat binnenkort zal plaatsvinden tussen Adenauer en Mollet. 


