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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr. 2025 

Ex. nr. fX, 

Notulen van de vergadering 
*— gehouden op vrijdag 27 september 1957 in de Trëveszaal, aan

gevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet. 

Aanwezig: Ie minister-president Drees en de ministers Algera, 
Cals, Helders, Klompé, Mansholt, Samkalden, Staf, 
Struycken, Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig 
zijn de ministers Hofstra en Luns) 

Tevens zijn aanwezig de staatssecretarissen Van der 
Beugel en Schmelzer 

Secretaris: J. Middelburg 
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2. Ingekomen s tukken en mededelingen 
a. Subsidieverlaging. 

Ie minister-president heeft een brief ontvangen van de 
Katholieke Jeugdraad, waarin deze zich beklaagt over de verla
ging van de subsidies. Minister Oals merkt op, dat op deze sub
sidies sterk bezuinigd is, waardoor deze organisaties bijv. men
sen zullen moeten ontslaan. De minister-president neemt aan, dat 
er nog meer bezwaren tegen deze regeringsmaatregelen zullen ko
men. Hij zal de brief aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Vifetenschappen doorzenden. 

b. Bezoek van ministers aan Technische Hogeschool in Delft. 

tfl.fy- De minister-president heeft een brief ontvangen, waarin 
//de leden van de ministerraad voor een bezoek aan de Technische 

Hogeschool worden uitgenodigd. Minister Oals merkt op, dat deze '7, 
J ///&3^brie^ n a vooroverleg met hem is geschreven. Nu de uitbreiding 

van de Technische Hogeschool een zekere afronding heeft gekregen, 
is een bezoek wel de moeite waard. Minister Staf wil zelf gaarne 
de Technische Hogeschool in Delft zien, maar vraagt zich af of 
het niet te veel aandacht zal trekken als de halve ministerraad 
tegelijk een bezoek brengt. Minister Mansholt merkt op, dat aan 
de Landbouw Hogeschool ook 6 ministers een bezoek hebben ge
bracht. De minister-president acht het bezwaarlijk thans nog 
te vragen of men de ministers afzonderlijk wil ontvangen. Spre
ker stelt voor, dat men aan minister Cals opgeeft of men voor 
dit bezoek voelt. Aldus wordt besloten. 

2 c. Buitengewoon verlof. 

Minister Helders deelt mede, dat een ambtenaar van Zaken 
Overzee is uitgenodigd door de Surinaamse minister-president 
Perrier om zich met de leiding van het planbureau in Suriname 
te belasten. Spreker stelt de vraag of er in beginsel bezwaar 
bestaat tegen detachering en verlening van buitengewoon ver
lof van drie jaar. De raad heeft geen bezwaar. 
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Minister Zijlstra stelt als procedure voor, dat onzer
zijds zal worden geantwoord, dat wij principieel bezwaar hebben 
tegen de aanwijzing van ambtenaren en dat Buitenlandse Zaken 
contact zal opnemen met de regeringen van België en Luxemburg 
om mede te delen, dat onzerzijds dit bezwaar bestaat. De raad 
verklaart zich hiermede akkoord. 

3 b. Behandeling goedkeuringswetten EEG en Euratom (Zie not. m.r. 
20-9-1957 punt 3 t) 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de ar
gumenten inzake de amendering van de goedkeuringswetten, die in 
de ministerraad zijn besproken, in de kamercommissie op overtui
gende wijze zijn gesteld. Spreker had de indruk, dat de meerder
heid van de commissie toch wel voor een amendement voelde, maar 
men is in de vergadering van de vorige avond niet tot een con
clusie gekomen. Spreker acht het ook mogelijk, dat een motie 
wordt ingediend, die dan eerder dan een amendement aan de orde 
komt, n.1. reeds bij de algemene behandeling. Minister Zijlstra 
meent, dat aanvaarding van dit amendement gevaarloos is. Minis-
ter Klompé vraagt zich af of het wel gevaarloos is. Als de Neder
landse minister in het ministerscomité (na aanvaarding van dit 
amendement) zegt, dat een bepaald voorstel door hem om een andere 
dan een demografische reden niet aanvaard kan worden, kan het 
zijn, dat anderen met een a contrario-redenering daartegen aan
voeren, dat voor Nederland alleen maar een demografische reden 
belangrijk is. Minister Mansholt acht om deze reden het amende
ment ook niet zonder gevaar. Spreker meent trouwens, dat Neder
land een gunstige demografische positie inneemt; de Italianen 
zullen zich dan steeds op hun ongunstige demografische positie 
beroepen, terwijl dit ook van de Duitse regering verwacht zou 
kunnen worden. De minister-president merkt op, dat de betrokken 
kamerleden met "onze demografische positie" speciaal de dicht
heid van de bevolking bedoelen. Minister Mansholt meent dat ook, 
maar dit begrip omvat ook andere factoren, zoals de spreiding 
en de ontwikkeling van de bevolking. Door aanvaarding van het 
amendement zou op deze wijze de Nederlandse positie worden onder
graven. Spreker meent daarom, dat het onaanvaardbaar moet worden 
verklaard. De minister-president is ook zeer tegen dit amendement, 
maar verwacht van een onaanvaardbaarverklaring een spanning tus
sen regering en kamer, waarbij men zegt, dat de regering met een 
kanon op mussen schiet. Spreker is er niet zo zeker van, dat men 
met dit amendement zal doorzetten als blijkt, dat eengroot deel 
van de kamerleden niet meegaat en de regering de aanvaarding 
sterk ontraadt. De raad stemt met deze behandelingswijze in. 

7• A £' j* ELaats van vestiging en bemanning van EEG en Euratom (Zie 
y*± *+*tUfotnoï* m.r. 20-9-1957 punt 3 c) 

/L/jr tfj fp\ /fs-* 
// ^^ / Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de 

; Af & vestiging van het hof van EEG en Euratom in Den Haag groter kans 
krijgt. Spreker acht het wenselijk in een volgende vergadering 
hierop nader in te gaan. De minister-president stelt de vraag 
of met het Vredespaleis ook een regeling kan worden getroffen 
voor de huisvesting van dit hof. Staatssecretaris Van der Beugel 
acht het mogelijk, dat een nieuw gebouw nodig zal zijn; het is 
de bedoeling, dat dit wordt nagegaan. De minister-president 
wijst erop, dat bij dit hof een groot deel van de tijd het ge-
bouw weinig of niet gebruikt zal worden; onderbrenging bij het 
Vredespaleis zou daarom een rationele oplossing zijn. 


