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Notulen van de vergadering 
op vrijdag 20 september 1957 in de Trèveszaal aan-
•s morgens om tien uur en 's middags voortgezet 

De minister-president Drees en de Ministers 
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt, 
Struycken, Suurhoff (bij de punten 2 a t/m 2 g), 
Witte en Zijlstra. (Afwezig zijn de ministers 
Luns, Samkalden en Staf) 

Tevens zijn aanwezig de staatssecretarissen Van der 
Beugel en Schmelzer, 

SecretariX; J. Middelburg. 

2, Ingekomen stukken en mededelingen. 

a« Vergadering ministerraad 

De raad besluit, dat na de vergadering van vrijdag 27 
september de ministerraad op maandag 30 september zal bijeen
komen in plaats van op vrijdag 4 oktober. 

2.; b. Koninklijke onderscheiding 

De raad verklaart zich akkoord met de voordracht voor 
de benoeming van prof. 
van Oranje-Nassau. 

G.A.Ph. Weijer tot commandeur in de orde 

MAM"1' 

c. Voortijdige publikatie uit de troonrede 

'tJ 
3/ De mini ster-pre sident brengt de kwestie van de Volks
krant in bespreking, die belangrijke punten uit de inhoud van 
de troonrede voor de opening van de Staten-Generaal heeft ge
publiceerd. Het bericht was afkomstig van de parlementaire re
dacteur. Spreker meent, dat evenals vorige malen de betrokken 
journalist uitgesloten moet .worden van contact met de departe
menten, waarbij ditmaal wel een termijn van uitsluiting ware 
te vermelden, b.v. van een jaar. Minister Cals merkt op, dat 
de betrokkene dan tot na de volgende troonrede uitgesloten zou 
moeten worden. 

Minister Hofstra heeft na dit bericht contact gehad 
met minister Samkalden, die een onderzoek heeft gelast. De be
trokken rechercheur heeft toen bij de redactie van de Volkskrant 
vernomen, dat het bericht zou berusten op gissingen, maar de 
gedachte om enige opcenten op de vermogensbelasting voor te 
stellen is pas in een laat stadium ter tafel gekomen. Spreker 
meent, dat het weinig zin heeft vele ambtenaren over deze schen
ding van de geheimhouding te laten ondervragen; hij stelt voor 
thans eerst het rapport van de betrokken rechercheur af te 
wachten. 

Intussen heeft het sprekers aandacht getrokken, dat 
in de aflevering van Economisch-Statistische Berichten, die 
op woensdag 18 september uitkwam, een beschouwing over de mil
joenennota voorkomt, welke dus vóór de aanbieding aan de Kamer 

W?. 
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^. Buitenlands beleid 

a. Verheffing gezantschap tot ambassade 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat het 
voornemen bestaat de gezantschappen van Oostenrijk en Nederland 
wederzijds te verheffen tot ambassades. De raad verklaart zich. 
hiermede akkoord. 

3 b. Diplomatieke betrekkingen met Ghana 

Staatssecretaris Van der Beugel stelt voor akkoord 
te gaan met het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met 
de nieuwe Afrikaanse staat Ghana; het is de bedoeling, dat on
ze vertegenwoordiger in Monrovia tegelijk in Ghana geaccredi
teerd zal worden. De raad hecht hieraan zijn goedkeuring. 

s"7 • .3.' C L Voorzitterschap van KSG. EEG en Euratom. 

//'$'$/ £0 $ Staatssecretaris Van der Beugel merkt naar aanlei-
l/f //ft A-Z*aing v a n ae ontslagaanvrage van René Mayer als voorzitter van 

J€ de KSG op, dat een van de motieven hiervoor kan zijn, dat hij 
de plaats wil openmaken voor een Fransman als voorzitter van 
de EEG of Euratom. Daarbij wordt de naam van Armand genoemd. 

Minister Zijlstra stelt de vraag wanneer de minis
terraad iets hoort over de bezetting van de posten in EEG en 
Euratom. Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt, dat men op 
het standpunt staat, dat hierover pas wordt gesproken als alle 
zes landen de beide verdragen hebben geratificeerd. 

d. Overleg inzake gemeenschappelijke verklaring met Australië 
ver Nieuw-Guinea. 

', (/ Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat minis
ter Luns al enige maanden met de Australische ambassadeur heeft 
gesproken over een gemeenschappelijke verklaring inzake het 
gehele gebied van Nieuw-Guinea. Thans is de Australische se
cretaris-generaal van Buitenlandse Zaken hier op bezoek geweest; 
hij had machtiging om de tekst van een. dergelijke verklaring 
te bespreken. Een ontwerp voor deze tekst is thans vastgesteld. 
Spreker meent, dat deze tekst, welke hij in de raad voorleest, 
een uitstekende indruk zou maken. Minister Klompé stelt de 
vraag of deze verklaring in het debat in de Verenigde Naties 
over de Nieuw-Guinea-kwestie zal worden neergelegd. Staatsse
cretaris Van der Beugel antwoordt, dat eerst nog moet blijken 
of de Australische regering met deze tekst instemt; deze heeft 
zich nooit eerder uitgesproken over het zelfbeschikkingsrecht 
van de bevolking in het oostelijk gedeelte van Nieuw-Guinea. 
Als men over deze verklaring tot overstemming komt is het de 
bedoeling, dat zij in alle hoofdsteden wordt neergelegd. De 
raad verklaart zich met de voorgelezen tekst akkoord. 

-§-i Instructie aan de Nederlandse delegatie naar de VN 
(Zie notulen m.r. 9 september 1957| punt 3 b) 

Staatssecretaris Van der Beugel herinnert eraan, 
dat de vragen over de instructie aan de Nederlandse delegatie 
beter behandeld kunnen worden na terugkeer van minister Luns. 
De problemen waarover men vragen heeft gesteld zullen voor het 
grootste gedeelte pas na zijn terugkomst in de VN aan de orde 
komen. Naar aanleiding van een tweetal vragen van minister 
bamkalden over punten, die reeds eerder aan de orde kunnen 
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