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Notulen van de vergadering' 
op Maandag 30 Augustus 1954 in de Treveszaal, 
;eri 's morgens-om elf uur en 's. middags en de 

volgende middag voortgezet 

3e Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Cals, Donker, Van de Kieft, 
Luns (Dinsdag alleen "bij punt 3 a en 11), 
Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel (alleen 
Maandag), Witte (alleen Maandag) en Zijlstra 
(Afwezig zijn de Ministers Beyen, De Bruijn 
en Kernkamp) 

Tevens is aanwezig ("bij punt 9) Mr Dr R.H.Pos, 
Algemeen Vertegenwoordiger van Suriname in 
Nederland 

Secretaris % J.Middelburg 

2 A Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Bespreking Stichting van de Arbeid over lonen in bouw
nijverheid 

Minister Witte deelt mede, dat de Stichting van 
de Arbeid een uitnodiging heeft gezonden aan verschillende 
Regeringsinstanties voor het houden van een bespreking over 
de lonen in de bouwnijverheid. Spreker stelt de vraag hoe 
hierbij het standpunt van de Regering zal zijn. De Minister-
President is van oordeel, dat de Stichting van de Arbeid 
Tn eigen~kring de z^ak moet behandelen en vervolgens een 
bespreking kan aanvragen bij de Regering, waarna bekeken 
kan worden wie namens de Regering aan een dergelijke be
spreking zullen deelnemen. De Raad besluit, dat aan de 
Stichting van de Arbeid zal worden gevraagd deze procedure 
te volgen.' 

(Zie vervolg punt 2 in de Maandagmiddagvergadering) 
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eling van het EDG-verdrag in de Franse 
Het nieuwe voorstel, dat Spaak in de 
des Erance heeft ingediend, hield 
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Spreker meent, dat op deze wijze een veto langs een omweg 
wordt ingevoerd, hetgeen niet aanvaardbaar is, vooral als 
men dit voegt bij de consequenties, die reeds uit de con
ferentie in Brussel voortvloeien. Dit plan van Spaak heeft 
de Belgische Ambassadeur Graeffe op Donderdagmiddag aan 
spreker voorgelegd met de vraag of deze onmiddellijk wilde 
antwoorden of hij accoord ging. Spreker heeft daarop aan 
G-raeffe gezegd, dat dit plan reeds Woensdag naar Parijs 
was gezonden, de tekst uit Parijs reeds hier was ontvangen, 
terwijl bovendien was medegedeeld, dat de Beneluxlanden 
hiermede accoord gingen. Spreker heeft voorts gezegd, dat, 
zo de Nederlandse legering hiermede zou instemmen, toch 
ook aan het Parlement goedkeuring zou moeten worden gevraagd. 
Intussen kwam het bericht, dat Mendès Prance het plan van 
Spaak h~. d verworpen. Toen berichten in de pers verschenen 
over de instemming van Nederland met het plan van Spaak 
en geconcludeerd werd, dat hiermede de Beneluxlanden 
schuld bekenden, heeft spreker G-raeffe Zaterdag ontboden. 
Deze gaf daarop als zijn mening te kennen, dat de berichten 
over de instemming van de andere vier SDG-landen met het 
initiatief van Spaak uit de koker van het Engelse persbureau 
Reuter kwamen. Spreker heeft Graeffe gezegd het niet juist 
te achten, dat Spaak niet vooraf met de Benelux-partners 
overleg heeft gepleegd. Hij zou zich nog critischer tegen
over de Ambassadeur hebben uitgelaten als hij geweten had, 
dat Minister Beyen tijdens de conferentie in Brussel reeds 
aan Spaak had gezegd, dat het onderhavige denkbeeld volko
men onaanvaardbaar was. 

De Minister deelt vervolgens een en ander mede. 
over het gesprek, dat hij heeft gehad met de Amerikaanse 
senator Wiley, die vergezeld was van een vertegenwoordiger 
van het State Department. In dit gesprek heeft spreker o.a, 
gewaarschuwd, dat men niet zonder Prankrijk er over zou 
moeten spreken hoe verder te handelen als het Pranse 
Parlement de BDG zou verwerpen. Hij wijst hierbij de Raad 
op een gevaar, dat niet moet worden onderschat, nl de ge
dachte, welke bv in de Nieuwe Rotterdamse Courant is 
verdedigd, van een samengaan van de Benelux-landen en 
West-Duitsland, zelfs tot een douaneunie toe. 

Minister Staf merkt op, dat Prankrijk door zijn 
houding in de Indochxnese kwestie en ten aanzien van de 
EDG Amerika er toe heeft gebracht extra veel hulp aan dat 
land te geven; als de Amerikanen nu de hulp aan Prankrijk 
wat gaan verminderen, is dat niet zo bezwaarlijk omdat 
daarmede normalere verhoudingen bij de verdeling hiervan 
zouden terugkeren. 

De Minister-President stelt na enige verdere 
discussie voor af" te wachten hoe het met de verdere be
handeling van het EDG-verdrag in het Pranse Parlement zal 
lopen. 

(Zie vervolg in de Dinsdagmiddagvergadering.) 

3 b. Hulpverlening aan andere landen 

Minister Luns deelt mede, dat overstromingen in 
Iran aanzienlijke schade hebben aangericht. Mede gezien de 
omstandigheid, dat Iran bij onze watersnood ook op verschil
lende wijzen steun heeft verleend, stelt spr-ker voor onzer
zijds een zeker bedrag als hulp aan Iran te geven. 
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3 a. De EDG- (Vervolg van de vergadering van Maandagmorgen) 

Minister Luns beeft na de verwerping van het EDG-
verdrag in het Franse parlement aan verschillende posten 
geseind, dat de Regering zich verzet tegen een conferentie 
van vijf EDG-landen met Amerika, maar zonder Frankrijk. 
Een conferentie van acht landen (de EDG-landen met Amerika 
en Engeland) wordt wel aanvaardbaar geacht. 

Minister Van de Kieft heeft opdracht gegeven, 
dat zijn ambtenaren, die in~Parijs bij de uitwerking van 
het EDG—verdrag betrokken zijn, moeten terugkeren. Mi na ster 
Staf heeft bepaald, dat tot nader order niemand van zijn 
mensen meer naar Parijs mag vertrekken. 

Voor de punten 3 b t/m 3 i zie vergadering van Maandag 

Benelux (Zie notuien MR dd. 23 Augustus 1954', punt 2 c) 

t t~/. I//jjP 7^ /V Be Minister-President heeft een uitnodiging ont-
^jt^S^^^'^vangen voor een Ministersbijeenkomst op 7 September te 
AM P ,^^J8russel. Spreker zou hieraan niet willen deelnemen nu ook 
$4A" **ir reeds een bijeenkomst in Den Haag zal plaats hebben, doch 

/
>» hij acht het wenselijk, dat de Ministers er heen gaan, die 

gewoonlijk aan deze bijeenkomsten deelnemen. 
Minister Suurhoff informeert of de agenda bekend 

is. Minister Zijlstra antwoordt, dat hoofdzakelijk over de 
liberalisatie in de OEEO zal worden gesproken. Het lijkt 
spreker wenselijk ditmaal, bij de tienjarige herdenking 
van het Benelux-verdrag, geen punten te bespreken, waarover 
belangrijke meningsverschillen bestaan. 

De Minister-President dringt er nogmaals op aan, 
dat men het aantal deskundigen, dat naar deze bijeenkomsten 
meegaat, tot het uiterste beperkt. Hij is van oordeel, dat 
aan deze bijeenkomsten alleen de Ministers en de Voorzitters 
van de Beneluxraden zouden moeten deelnemen, terwijl voor 
speciale punten enkele experts zich beschikbaar zouden kunnen 
houden. 

De punten 4. en 5 worden aangehouden tot de volgende vergadering 

6. Nota over het beleid inzake de uitgifte van cultuurgrond 
m de IJsselmeerpolders "Cïïrïef van de Minister van Finan
ciën dd. 29 Juni 1954» nr 203, met bijlagen) 

Minister Van de Kieft herinnert er aan, dat na de 
vorige bespreking in de Ministerraad opdracht is gegeven 
om een concept-erfpachtscontract te maken. Bovendien is de 
nota gewijzigd, maar spreker heeft tegen enkele wijzigingen 
bezwaren. Dit betreft in de eerste plaats een wijziging met 
principieel karakter, nl betreffende de verkoop van gronden 
in deze polders. Deze verkoop is op het ogenblik in het 
geheel niet aan de orde, zodat men zich moet afvragen of 
het nodig is zich thans uit te spreken over de wenselijkheid 
van deze verkoop in de verre toekomst. Er is voorts 
op blz 8 een alinea toegevoegd over nader beraad betreffende 
het aantal boerderijen, dat in eigen beheer wordt geëxploi
teerd. De exploitatie in eigen beheer heeft echter zeer be
perkte omvang. Aangezien de Minister deze nota zal moeten 
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