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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 20 juli 1959
*s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President de Quay en de Ministers Van Aartsen, Cals, Klompé,
Korthals, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Beerman,
Van den Bergh en Luns).

Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Roolvink (bij punt 2a t/m 2j) en
Schmelzer (bij punt 12).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

2. Ingekomen stukken en mededelingen
- - -
e. Opheffing van Zaken Overzee (Zie notulen MR 26 juni 1959, punt 2a.)
Minister Toxopeus herinnert eraan, dat in de vergadering van 26 juni jl. is gesteld, dat de
censuurkwestie de onmiddellijke liquidatie van Zaken Overzee bezwaarlijk maakt; spreker neemt
aan, dat hij terzake geen initiatief behoeft te nemen. Minister Zijlstra wijst erop, dat in de
begrotingsstukken wel de overgang van de zaken van Nieuw-Guinea naar Binnenlandse Zaken
vermeld moet worden. Hieromtrent zal men dus uiterlijk in augustus een beslissing moeten
nemen. De Minister-President acht het verstandig bij deze overgang Nieuw-Guinea aan de naam van
Binnenlandse Zaken toe te voegen, omdat deze taak iets heel anders is. Minister Toxopeus zou de
korte naam willen handhaven. Minister Zijlstra is van oordeel, dat de wenselijkheid van
naamsverandering sterk samenhangt met de vraag of er een staatssecretaris voor Nieuw-Guinea
komt, als dat gebeurt kan er door de korte naam van het departement geen misverstand ontstaan.
De Minister-President stelt voor, dat dit punt nog eens wordt overwogen.

f. Onderzoek inzake censuur op Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 3 juli 1959, punt 2h.)
Minister Korthals deelt in aansluiting aan het vorige punt mede, dat vragen van het Kamerlid De
Graaf over berichten inzake censuur op Nieuw-Guinea zijn beantwoord. Intussen heeft spreker
een telefoongesprek gehad met Gouverneur Platteel, die mededeelde dat een omvangrijk dossier
over de kwestie is samengesteld. Spreker heeft gezegd, dat het wenselijk is. dat de Gouverneur na
afsluiting van het voorlopig onderzoek naar Nederland overkomt ter bespreking van deze kwestie
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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