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Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 8 juli 1957 in de Treveszaal aangevangen 
•s morgens om tien uur en 's middags voortgezet in het minis

terie van Justitie 
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Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers 
Algera (bij de punten 2 en 4 t/m 11), Cals, Helders, 
Hofstra, Klompé, Luns ("bij de punten 3, 13 en 16), 
Mansholt, Samkalden, Staf, Strüycken, Suurhoff^. 

. / «Wilttj en Zijlstra 

cv / /f^^wvy Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der Beugel, 
(bij de punten 3,13 en 16) 

'fi 

Secretaris; J. Middelburg 

JU Notulen van de ministerraad van 1 juli 1957 

a. De behandeling van de pachtwet in de Tweede Kamer (punt 2h) 

Minister Zijlstra deelt mede, dat hij in overeen
stemming met de bespreking in de vorige vergadering nog eens 
contact heeft opgenomen met het kamerlid Biewenga, die in dit 
gesprek toezegde bereid te zijn uit zijn amendement terug te 
nemen voorzover dit betrekking had op het IJsselmeer en de 
ruilverkavelingsgronden, waarmede dan zou vervallen, dat dit 
amendement voor het kabinet onaanvaardbaar was.Spreker heeft 
in verslagen in de krant gelezen, dat Biewenga dit gedaan 
heeft. Hij vraagt zich echter af of het dan niet mogelijk was 
geweest met Biewenga wat voorzichtiger te procederen, teneinde 
onnodige politieke spanningen te voorkomen, b.v. door hem ook 
te betrekken bij het gesprek met het kamerlid Droesen. Minis
ter Mansholt antwoordt, dat de verdediging van de pachtwet een 
moeilijke zaak was. Er waren 30 a 35 amendementen ingediend, 
waarbij minister Samkalden en spreker op vele punten hebben 
toegegeven. In vergelijking met het aanvankelijke voorstel is 
het wetsontwerp thans ingrijpend gewijzigd en de regeling uit
gehold. Daarbij heeft het kamerlid Droesen er alles op gezet 
om de pachtwet aanvaard te krijgen, maar het kamerlid Biewenga 
nam in het algemeen een uiterste standuunt in. MAniator Sam _r 
kalden stelt voor, dat hij nog eens buiten de.. •,rsrflPrl°rjH"-pr"'™̂  
minister__ZijJLstïia uver het verloop van de behandeling van het 
wjafaggnTTwölFD aal oproknn.^ Al rins word"*- >"K!'1 r,+.a-n r 

1 b. De wijziging van de kweekschoolwet (punt 23) 

Minister Gals herinnert eraan, dat de vorige maal 
is besloten, dat minister Hofstra en hij nog eens samen over
leg zouden plegen over de vergoeding aan onderwijzers, bij wie 
kwekelingen hun stagetijd doorbrengen. Spreker wijst erop, 
mede naar aanleiding van de correctie die minister Hofstra in 
de notulen voorstelt, dat voor de tweede leerkring reeds enige 
jaren een vergoeding van f. 3 per schooltijd wordt gegeven, 
welke niet verminderd kan worden. 
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Men meende, dat, als het rijk subsidie verleent, ook waarborgen 
voor een goede gang van zaken op de "bureaus nodig zijn. Spreek
ster wil de opmerkingen van de minister-president gaarne nog 
eens bespreken met haar ambtenaren, die indertijd het overleg 
hebben gevoerd. Minister Cals heeft de ervaring (o.a. bij de 
subsidiëring van jeugdwerk), dat een federatie wel vraagt als 
subsidievoorwaarden op te nemen, wat zij zelf als federatie 
niet heeft kunnen doorvoeren. Men zal hierbij voorzichtig moeten 
zijn, vooral omdat de overheid de voldoening aan dergelijke 
voorwaarden vaak niet kan beoordelen. Minister Klompé zal de 
regeling in het licht van de gemaakte opmerkingen nog nader na
gaan. De minister-president stelt voor de verdere vaststelling 
van de regeling aan minister Klompé over te laten. De raad ver
klaart zich hiermede akkoord. 

13. De onderhandelingen over de vrijhandelszone (Nota van de 
minister van Buitenlandse Zaken dd. 10 mei 1957, nr. 71.457, 
met bijlage) 

Staatssecretaris Van der Beugel merkt op, dat dit 
punt op verzoek van minister Hofstra op de agenda is geplaatst, 
maar bij de besprekingen is men nog niet gekomen op het con
crete punt, waarvoor minister Hofstra zich interesseert, n.1. 
de kwestie van het investeringsfonds. De minister-president 
neemt aan, dat er voor het investeringsfonds geen nieuwe bij
dragen van Nederland worden overwogen. Minister Hofstra wijst 
erop, dat in de nota op blz. 13 wordt gezegd, dat naar onze 
opvatting het sociale fonds en de investeringsbank buiten de 
vrijhandelszone kunnen worden gehouden, maar dat er geen essen
tieel bezwaar tegen opneming ervan behoeft te worden gemaakt. 
Spreker meent echter, dat ook als er geen additionele lasten 
voor Nederland komen dit een versplintering van de activitei
ten zou betekenen, nu op dit gebied reeds de wereldbank werkt 
en de EEG—bank in beginsel is aanvaard. Spreker meent daarom, 
dat men zich van Nederlandse zijde tegen opneming van het so
ciale fonds en de investeringsbank in de vrijhandelszone moet 
verzetten. Staatssecretaris Van der Beugel verwacht, dat deze 
instellingen bij de onderhandelingen over de vrijhandelszone 
niet aan de orde zullen komen. 

H. Rijksbegroting 1958. 

Hoofdstuk XIII, Zaken Overzee. 

De minister-president zou de eerste twee alineas van 
de toelichting, welke betrekking hebben op het statuut, liever 
hier achterwege willen laten. Als er aanleiding voor is zou men 
iets van deze strekking nog in de memorie van antwoord kunnen 
opnemen. Minister Helders stemt hiermede in. 

De minister-president stelt vervolgens de vraag of 
het wenselijk is voor Nieuw-Guinea f. 8 min. meer uit te trek
ken. Als op 1 januari 1958 de EEG- in werking treedt, zal een 
bepaald bedrag beschikbaar worden gesteld voor investeringen 
in Nieuw-Guinea boven wat Nederland zelf reeds doet. Daarom 
zou spreker deze verhoging thans achterwege willen laten, 
waarna men eventueel in de loop van 1958 tot een verhoging kan 
komen uit de EEG—pot. gonoi-gtLe dtëll üpraker du vraag uf htrL 
nndi fr i R A—trrn aan ts vr-ncrn ynn'" ""^yinng ^nn VIA-H rippartf»-
gipnts,ffl»btyftw. Minister Hofstra licht toe, dat het bedrag van 

-13-


