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Notulen van de vergadering 
gehouden op woensdag 24 april 1957 in de Trèveszaal, aan-

rijjuiA g e v a nS e n 's morgens om 10 uur en 's middags voortgezet. 

UOUJL^ tM 

?/ V/ 

Aanwezig! De minister-president Drees en de ministers 
Cals, Helders, Klompé, Mansholt, Staf (alleen 
bij de middagvergadering) Suurhoff, Witte en 
Zijlstra ( Afwezig zijn de ministers Algera, 
Hofstra, Luns, Samkalden en Struycken) 

Tevens is aanwezig ( bij de punten 2 f, 2 g en 3) 
staatssecretaris Van der Beugel. 

Secretaris; J. Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Herdenking Jacob van Campen 

De minister-president heeft een uitnodiging ge
had zitting te nemen in het erecomité voor de herdenking 
van de 300ste sterfdag van Jacob van Campen in Amersfoort. 
Minister Witte, die ook een uitnodiging heeft gehad, meent, 
dat men bezwaarlijk kan weigeren. 

2 b. Jaarverslag van de Nederlandse Bank 

Minister Mansholt heeft in de krant gezien, dat 
de president van de Nederlandse Bank in het jaarverslag het 
overheidsbeleid van de laatste jaren sterk heeft gekritiseerd. 
Spreker stelt de vraag of niet in de RLA hieraan aandacht 
kan worden geschonken. De minister-president is van oordeel, 
dat dit in de REA-vergadering' van 8 mei gelijk met het Cen
traal Economisch Plan besproken zou kunnen worden. Minister 
Zijlstra meent ook, dat het verslag van de Nederlandse Bank 
mede in de discussie in de REA betrokken zou kunnen worden. 
De minister-president zou dit verslag echter niet afzonder
lijk aan g,e orde willen stellen. Aldus wordt besloten. 

2 c. De huurverhoging (Zie notulen dd. 18 april 1957 

&9. 

De minister-president deelt op een vraag van mi
nister Zijlstra mede, dat de memorie van antwoord inzake de 
twee wetsontwerpen over de huurverhoging reeds in de verga
dering van donderdag 18 april is besproken. Minister Zi.jlstra 
meent, dat het wenselijk zou zijn de compensatie ook reeds 
in de memorie van antwoord te kunnen behandelen. De minister
president vreest, dat dit te lang zal duren. Minister Witte "* 
voegt eraan toe, dat voor het eind van de maand de memorie 
van antwoord bij de Kamer moet zijn. Minister Zijlstra meent, 
dat men met verzending nog de volgende vergadering van de 
ministerraad zal kunnen afwachten. 
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3 e. Beperking van de grenscontrole 

/HA, l/U*'/*' i Minister Witte stelt de vraag naar aanleiding van 
' het passeren van een zeer groot aantal buitenlanders van de 

grens of de controle door douane en marechaussee niet kan 
worden afgeschaft,, Minister Zijlstra ondersteunt de gedachte 
van minister Witte zeer sterk, vooral wat de grens met België 
betreft. Als men aan deze grens zo nu en dan een steekproef 
neemt, zoals dit ook aan de grens tussen België en Luxemburg 
gebeurt, werkt dit evengoed als het tegenwoordige systeem. 
Minister Mansholt sluit zich bij de gedachte van minister 
Zijlstra aan. $at de landbouwproducten betreft bestaat er 
alleen nog voor boter een belangrijk prijsverschil in die 
zin, dat de boter in België duurder is. Overigens zal de 
raad nog nader een beslissing over de afschaffing van de in
dividuele controle door douane en marechaussee moeten nemen. 

<2 <• J /j -& P' ^e goedkeuring van de EEG— en Eur at omver dragen 

Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt op een 
vraag van minister KLompé, dat Buitenlandse Zaken over enke
le weken gereed zal zijn met de memorie van toelichting. 
De minister-president verwacht, dat de Tweede Kamer deze ver
dragen niet voor het zomerreces in mondelinge behandeling 
zal nemen. Het is dan de vraag of de verdragen nog dit jaar 
door de Eerste Kamer zullen komen. Minister Mansholt zegt , 
dat het toch wel bezwaarlijk is als de verdragen dit jaar 
niet meer worden goedgekeurd; spreker meent, dat men met de 
Kamer zal moeten bespreken om de goedkeuringsprocedure voor 
deze verdragen, waarin toch niets te wijzigen is, te beper
ken. Hij is van oordeel, dat het de taak van de regering is 
het parlement te overtuigen, dat het deze verdragen voor 
1 januari a.s. moet afhandelen. 

3 g. Het bezoek van minister Zijlstra aan Zuid-Afrika. 

Minister Zijlstra brengt in het kort verslag uit 
over zijn bezoek aan Zuid-Afrika. De opening van het Neder
landse paviljoen heeft daar veel aandacht getrokken; wat de 
economische betrekkingen aangaat is dit bezoek wel geslaagd 
geweest. Spreker is voorts onder de indruk gekomen van het 
verlangen naar nauwere betrekkingen met Nederland in dit 
land, dat een vrij geïsoleerde positie inneemt. De Zuidafri-
kaanse minister Louw beklaagde zich erover, dat, terwijl 
Zuid-Afrika Nederland in de VN steeds steunt, Nederland zich 
bij stemming onthoudt. Er is voorts de vreselijke rassenkwes-
tie, welke spreker ziet als een pure strijd om het zelfbehoud 
en wat in zich een onoplosbare zaak is. 

De minister-président meent ook, dat deze kwestie 
vooralsnog onoplosbaar is. Er komen steeds meer zwarte 
Afrikaners naar Zuid-Afrika toe. Gezien hun geringere bescha
ving en ontwikkeling is het voor de blanken in dat gebied _> 
niet mogelijk politieke gelijkheid te aanvaarden. De blanken 
zouden hopeloos in de minderheid zijn, terwijl de negers de 
leiding in staat en maatschappij niet zouden kunnen overnemen. 
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