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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 

Nr. 2066 
Ex. rar./Z. 

Notulen van de vergadering 
«ehouden op vrijdag 27 december 1957 in de Trèveszaal, aange

vangen 'e morgens om elf uur en •s middags voortgezet. 

Jtfuu* 0Uw: 
/t^^^»*^*Aanwezig: Be minister-president Drees en de ministers Algera, 

Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt, Samkalden, 
^%^f- Staf, Struycken: Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig 
l l & W - is minister Luns). 

Tevens is aanwezig (bij punt 3) staatssecretaris 
Van der Beugel. 
Secretaris: J. Middelburg. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Vergadering ministerraad. 

Be raad besluit, dat op maandag 13 januari om 11 uur 
een extravergadering van de ministerraad zal plaats hebben ter 
afdoening van aangehouden punten van de agenda. 

2 b. Algemene beschouwingen Eerste Kamer. 

Be minister-president heeft met de voorzitter van de 
Eerste Kamer gesproken over de algemene beschouwingen, die op 
28/29 januari a.s. zullen worden gehouden. Mr. Jonkman meende, 
dat tegelijk de algemene politieke, economische en financiële 
beschouwingen zouden kunnen worden gehouden, waarbij ook de be-
lastingontwerpen behandeld zouden kunnen worden. Minister Zijl
stra deelt mede, dat hij die dagen in Luxemburg moet zijn. 

2 o. Becoratie. 

Be raad verklaart zich akkoord met een voorstel tot 
de Boer tot commandeur in de orde van benoeming van de heer ]? 

Oranje-Nassau. 

2 d. Aftreden gouverneur Van Baal. 

Y7 

Minister Helders deelt mede, dat dr. Van Baal defini
tief bericht heeft gezonden, dat hij op 1 april aan het einde 
van zijn ambtsperiode zou willen aftreden. Spreker zal voorstel
len hem ontslag te verlenen onder dankzegging voor de gewichtige 
diensten, die hij onder moeilijke omstandigheden heeft bewezen. 

-ygyBitwijzing van journalist Be Wit op de Antillen. 

rï$.tyt'r<P&crsz Minister Helders deelt mede, dat tegen de verwachting 
IA f A * *? d e Aïrtillen i s besloten tot uitzetting van de journalist 

Be Wit over te gaan. Spreker ziet een samenhang van dit besluit 
met de moeilijkheden, die de Arubaanse partij - de regerings
partij, die vijf zetels in de Staten heeft - door het gerechte
lijk onderzoek tegen de heer Croes ondervindt. De verwachting 
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-7 * 3. Buitenlands belei 

\£A i A e jPa., Visa voor Hongaars voetbalelftal en Russisch theater 

3. Buitenlands beleid. 

Minister Samkalden deelt mede, dat de toelating gevraagd 
is van een Hongaars voetbalelftal, dat in het kader van het Eu
ropees clubkampioenschap tegen Ajax zou spelen. Spreker meent, 

/-/ //i /> • daty&ï*'afwijking van de regel /toao-vioa wel taaa-ea- wordon ve-r-
r-7 ncc* <4**,] pft-njĵ  Minister Mansholt meende, dat besloten was aan Hongaren 

%/—Z^u Z^Pt.&vïxi dergelijke gevallen geen visa te verstrekken. De minister— 
s/svjCs/j ^̂ k, ̂ president heeft tegen toelating van deze Hongaren ook wel be-

A zwaar. De raad blijkt na enige verdere bespreking van gevoelen, 
A^H^CéA- ̂ *^*dat in het onderhavige geval geen visa moeten worden verstrekt. 
m&ljè: *fó /fóuZ, Minister Cals deelt mede, dat het Moskauer Künstler-

ji i'heater naar Londen en Parijs komt en tevens een voorstelling 
iföfoirfsjC d&u' als onderdeel van het Holland Festival in ons land wil geven. 
/fL^lWlc^ ZÜl^l Spreker heeft vernomen, dat Justitie tegen toelating bezwaar 

yy / *zou hebben, maar hij meent, dat de benodigde visa wel kunnen 
W-fod**' worden verstrekt. Minister Samkalden is van deze kwestie niet 

op de hoogte. De minister-president stelt voor, dat minister 
Cals dit nog nader met minister Samkalden bespreekt. De raad 
besluit aldus. 

3 b. Buitenlandse Dienst. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat in 
afwijking van het aanvankelijk voornemen D.M. de Smit uit Hel
sinki niet naar Ankara zal gaan, maar dat zal worden voorge
steld de heer H. Hagenaar in Ankara te benoemen. De raad ver
klaart zich hiermede akkoord. 

3 c. De Europese gemeenschappen (Zie notulen m.r. 23 december 
1957, punt 2) 

Staatssecretaris Van der Beugel herinnert eraan, dat 
het van tevoren vaststond, dat de ministers van de zes landen 
in Parijs (na de NAVO-conferentie) niet in een morgen het eens 
zouden worden over de zetel en de benoemingen. Vier van de zes 
landen hebben zich zonder voorbehoud uitgesproken voor êén zetel 
voor de drie gemeenschappen, maar Bech wil de KSG in Luxemburg 
behouden, terwijl Larock in elk geval Euratom en EEG in Brussel 
wil hebben. Spreker heeft de indruk, dat toch eenheid van zetel 
wordt bereikt of doordat Bech zwicht bf door het geheel in Luxem
burg te vestigen. De minister-president vindt Luxemburg niet ge
schikt, maar wil niet per se neen zeggen tegen die mogelijkheid. 
Minister Zijlstra acht de zetel in Brussel verreweg het beste, 
maar Luxemburg beter dan Straatsburg-Kehl. Minister Samkalden 
wijst erop, dat Luxemburg door de KSG slechts als "siège précair" 
was gekozen, waarbij niemand zich wilde vastleggen. Daarom is 
ook een mogelijkheid EEG en Euratom voorlopig in Brussel te 
vestigen en nog geen definitieve beslissing over de zetel te 
nemen. Staatssecretaris Van der Beugel zegt, dat Bech zijn stem 
zou willen onthouden aan een zetelbepaling, waarbij de KSG niet 
definitief in Luxemburg komt. Minister Klompé noemt nog als 
oplossing, dat het Hof voor de drie gemeenschappen in Luxemburg 
komt en de rest in Brussel. Minister Algera acht een andere 
zetel voor het Hof toch wel wenselijk. 
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De minister-president concludeert, dat de raad voorstan
der blijft van één zetel voor de drie gemeenschappen en dan 
Brussel prefereert en in de tweede plaats Luxemburg (of alleen 
het Hof in Luxemburg). 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat als 
leden voor de Europese Commissie de Duitse regering denkt aan 
Hallstein en Von der Gröben (beiden CDU), Frankrijk aan Marjo-
lin (socialist) en iemand uit werkgeverskringen, Italië aan een 
politicus en een technisch deskundige en België aan Rey (libe
raal). Als voorzitter van deze commissie zullen waarschijnlijk 
drie kandidaten naar voren worden gebracht, nl. Hallstein, 
Mansholt en Carli (Italiaan). Van Duitse zijde heeft men gezegd, 
dat Mansholt als socialist onaanvaardbaar voor het voorzitter
schap is. Hallstein zal waarschijnlijk om politieke redenen 
door de Fransen worden gesteund. Als voorzitter van Euratom 
wordt de Franse liberaal Armand genoemd. Voor de KSG denkt men 
aan de Belgische socialist Finet; een moeilijkheid van dat voor
stel is, dat de vice-voorzitter van de KSG (Coppé) ook een Belg 
is. Spreker vindt het-moeilijk om in dit vrij vroege stadium 
de kandidatuur van Mansholt voor het voorzitterschap in te trek
ken ten gunste van Hallstein. Minister Struycken stelt de vraag 
of de Duitsers niet zijn te belezen over deze kandidaatstelling. 
Minister Zijlstra acht Finet wel bekwaam, maar deze heeft zeer 
eenzi jdige opvattingen ten aanzien van de behandeling van so
ciale onderwerpen door de KSG. Minister Samkalden acht het Duitse 
motief om een benoeming van Mansholt te blokkeren onaanvaardbaar. 
Bovendien is er een psychologisch bezwaar om een Duitser tot 
voorzitter van de Economische Commissie te benoemen. 

De minister-president meent, dat van Nederlandse zijde 
ten aanzien van de voorzitterschappen het volgende standpunt 
kan worden ingenomen. Hallstein zal voorzitter van de KSG kun
nen worden, Armand van Euratom en Mansholt van de EEG. (Het 
Hof heeft een Italiaanse president). Het gaat er echter verder 
om hoe lang dit standpunt kan worden volgehouden. 

Minister Zijlstra kan zich voorstellen, dat andere op
lossingen dan de minister-president aangaf van Nederlandse zij
de worden afgewezen totdat eerst weer in de ministerraad erover 
gesproken is. Minister Samkalden zou^jij een keuze tussen Hall
stein en Carli de voorkeur geven aan Carli. Staatssecretaris 

{Uu/Ufo* JUIAJU^^^- der Beugel merkt op, dat het er ook om gaat of minister Luns 
nslotte akkoord zal kunnen gaan met Finet als voorzitter van 

U tkduu* <>C*> 

*6*fë KSG. De minister-president is van oordeel, dat men zakelijk 
meer gediend is met de aanwijzing van Spierenburg tot voorzit
ter van de KSG, hoewel men dan politiek een onjuiste verdeling 
van de voorzitterschappen krijgt. Spreker noemt als kandidaat 
voor de investeringsbank prof. Lieftinck. De raad stemt in met 
de voorkeur voor Spierenburg als voorzitter van de Hoge Autori
teit. 

Minister Samkalden zou tot de kandidaatstelling van 
Spierenburg eerst willen beslissen, nadat de zaak opnieuw in 
de ministerraad terug is. Staatssecretaris Van der Beugel acht 
het moeilijk aanvaardbaar nu de verdragen op 1 januari a.s. 
m werking treden, dat men na de bijeenkomst van 6 januari 
nog_weer zou terugkeren zonder het eens te zijn geworden. 
Minister Staf acht het een onmogelijke situatie voor minister 
Luns om nog weer in de ministerraad te moeten terugkomen. De 
minister-president stelt voor aan minister Luns en staatssecre
taris Van der Beugel de beoordeling over te laten of er een 
zakelijke reden is om de ministerraad nogmaals te raadplegen, 
De raad verklaart zich hiermede akkoord. 
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Staatssecretaris Van der Beugel vraagt het oordeel van de 
r-aad over de gedachte om voor de Europese Commissie de benoeming 
v S twee Nederlandse leden voor te stellen als het Nederlandse 
lid niet tot voorzitter wordt gekozen. De minis t er-Dr es xdent 
acht deze gedachte vrij willekeurig; het zou betekenen, dat ge-
vraaed zou worden, dat de Duitse (of de Italiaanse) regering 
niet twee leden zou aanwijzen. Minister Samkalden merkt op, dat 
afgezien van de voorzitters de commissies een eenzijdige 
politieke indeling zullen geven nu er drie a vier maal zoveel 
christen-democratische leden zullen zijn als socialistische le
den. Minister Zijlstra meent, dat het kleine Nederland een sche
ve vertegenwoordiging moeilijk zal kunnen corrigeren. Staats
secretaris Van der Beugel gelooft niet, dat de aanwijzing van 
twee Nederlandse leden in de Europese Commissie te halen is, 
maar als dit wel zou gelukken, zal nader gevraagd worden wie 
hiervoor kan worden voorgedragen. De raad verklaart zich hier
mede akkoord. 

De raad bespreekt vervolgens de Nederlandse vertegen
woordiging in het Hof. Minister Samkalden zal gaarne geraad
pleegd worden als er sprake is van de kandidaatstelling van een 
Nederlandse president voor het Hof. 

Minister Algera stelt de vraag of de kandidaatstelling 
voor de lagere functies nog in de ministerraad komt. De minister
president merkt op, dat eerder is afgesproken, dat dit niet in 
de raad komt tenzij de twee staatssecretarissen geen overeenstem
ming bereiken. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat staats
secretaris Schmelzer en hij voor Kerstmis een gesprek hebben ge
had met de commissie over de kandidaten, die in aanmerking voor 
topfuncties kunnen worden gebracht. Het is de bedoeling, dat 
dit vervolgens met Mansholt en Sassen wordt besproken. 

Minister Algera neemt aan, dat over de benoeming van be
doelde functionarissen nog in de ministerraad gesproken kan wor
den. De minister-president merkt op, dat dit een verantwoorde
lijkheid van de Europese Commissie (en de Euratom-commissie) is. 
Spreker geeft minister Algera in overweging als hij kandidaten 
wil aanbevelen hierover met Mansholt en Sassen te spreken. 

3 d. De situatie in Indonesië (Zie notulen m.r. 23 december 1957, 
punt 1) 

De minister-president deelt mede, dat in een telegram 
uit New York en ook van andere zijde er tegen wordt gewaarschuwd 
om thans iets aan de Indonesische regering toe te geven, aange
zien dat dan wil zeggen, dat Sukarno en de communisten een be
slissend succes hebben behaald. Voorts deelt spreker mede, d=it op 
een Nederlandse protestnota de Indonesische regering op zeer gro
ve wijze heeft geantwoord. Hasselman wil de antwoordnota weigeren; 
dit zou betekenen, dat het diplomatieke contact praktisch tot 
stilstand is gekomen. 

Minister Zijlstra deelt mede, dat 's morgens een bespre
king met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven heeft plaats 
gevonden, welke niet veel nieuws heeft opgeleverd. De geluiden 
™ ver^eSenw°ordigers waren nogal verschillend, waarbij de 
ra en deBiLlitonmaatschappij het minst pessimistisch en de HVA 
en ae Delimaatschappij zeer pessimistisch waren. De toestand op 
uost-Sumatra^is nog bedenkelijker dan op Java. Het is voor veel 
it^l! §SS! .ruaf ̂ s als de Nederlanders deze verlaten. Van verschil-
kiïflLÏ ten^h^d m e n d e indruk, dat de evacuatie van vrouwen en 
Kinaeren werd toegestaan doch die van mannen werd belemmerd. 
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