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ITotulen van de vergadering 
gehouden op vrijdag 11 oktober 1957 in de Treveszaal, aan-
evangen 's morgens om tien uur en ' s middags voortgezet. 

Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers Algera, 
Cals, Luns, Llansholt, Samkalden, Staf, Suurhoff, 
7itte en Zijlstra (Afwezig zijn de ministers 
helders, Hofstra, Klompé en Struycken) 

Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der 
Beugel 

Secretaris s J. Ui ddelburg 

b. ITotulen van de vergadering van 27 september 1957. 

1°. Naar aanleiding van punt 14; Voorlopige subsidieregeling 
voor de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. 

Ilinister Cals tekent bij de conclusies aan, dat hij 
heeft gezegd, dat compensatie voor de extra-uitgaven moet worden 
gevonden, mits dit niet geheel bij het onderwijs wordt gebracht 
en dat hij zal proberen een compensatie bij het hoger onderwijs 
te vinden. 
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2 j_ Naar aanleiding van punt 16; Eospitaalkerkschip De Hoop, 
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linister Llansholt stelt voor, nu op de gevraagde 
oolossing kan worden gevonden, de subsidieverhoging 

en. De minister--presiden"i :rinnert eraan, dat met 
reders binnen de be-
üit doel kan worden ge-

de 

ou worden besproken of van de 
geving een groter bedrag voor 
Is dit niet mogelijk is welke compensatie dan voor 
idie wordt geboden. Ilinister llansholt antwoordt, dat 
gen door de reders geen mogelijkheid gevonden is; 
pt, dat op een andere begroting nog een compensatie 
aangeboden, maar zal het a..ders zelf op zijn begrotin. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Jus £<&A ̂ £»-- ̂ er"Pac^iri^ vafl Ae grafelijke zalen. 

/ WJ. 

Ilinister Witte deelt mede, dat mede naar aanleiding 
Mirten in de ministerraad besloten was het contract met de 

tegenwoordige pachter op te zeggen, omdat men niet tevreden was 
over de bediening noch over de kwaliteit en de prijs van wat 
verstrekt werd. De pachter heeft zich echter beroepen op ver
schillende schriftelijke dankbetuigingen, o.a. ook van ministers. 
Spreker zou daarom gaarne concrete klachten voor woensdag ver
nemen. Ilinister Cals weet, dat de laatste jaren-herhaaldelijk 
over de verzorging en de prijzen in de grafelijke zalen is ge
klaagd. Spreker stelt voor, dat enkele ministers aan hun kabi
netschefs opdragen overleg hierover te plegen. De minister
president acht dit ook wenselijk, men zou bij eventuele ver
nieuwing van het contract ook bepaalde voorwaarden, o.a. ten aan
zien van de prijzen, kunnen stellen. De raad besluit, dat nog 
overleg tussen Volkshuisvesting en DouwnijVerheid, Buitenlandse 
Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zal. plaatsvinden. 
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3. Buitenlands beleid 

a. Kinderbijslag hoge gezagsorgaan van de KSG. 

Minister Zijlstra deelt mede, dat hij in de laatste 
vergadering van de KSG-ministers de enige was, die tegen de re
geling voor kinderbijslag aan de leden van het hoge gezagsorgaan 
heeft gestemd, aangezien de Luxemburgse minister Rasquin ditmaal 
afwezig was. Na de stemming heeft men gevraagd of spreker niet 
alsnog schriftelijk veilde mededelen, dat hij zich bij de rege
ling neerlegde. De minister-president is van oordeel, dat minis
ter Zijlstra dit niet moet doen. Spreker kan zich voorstellen, 
dat een minister zwicht als unanimiteit nodig is, maar in dit 
geval is er niets verkeerds in, dat blijkt dat de Nederlandse 
minister heeft tegengestemd. De raad verklaart zich hiermede ak
koord. 

3 b. Vacatures bij de KSG, bemanning van EEG en Euratom. 
(Zie notulen ministerraad 27-9-1957, punt 3 c) 

Minister Zijlstra deelt mede, dat het lid van het hoge 
gezagsorgaan Etzel voorlopig met verlof is, totdat duidelijk is 
of deze in het Duitse kabinet zal worden opgenomen. Het kan ook 
zijn, dat Etzel in de Europese commissie van de EEG zal worden 
benoemd. In het hoge gezagsorgaan zijn er dan twee vacatures. 
Spreker heeft over de vervulling hiervan met Spierenburg gespro
ken. Hij meent, dat als deze niet tot voorzitter van het hoge 
gezagsorgaan benoemd kan worden hij wel meer recht kan doen gel
den op benoeming tot vice-president dan nieuwe leden van het ge
zagsorgaan. Minister Luns merkt op, dat reeds eerder in de mi
nisterraad besproken is, dat de vervulling van de vacatures in 
de KSG niet los van de benoemingen in de EEG en in Euratom ge
zien moeten worden. Dat Spierenburg als vice-president zou kun
nen worden aangewezen, is echter een andere zaak. 

Minister Algera acht het wenselijk, dat de voorberei
ding voor de bezetting van functies in deze lichamen niet alleen 
door Buitenlandse Zaken geschiedt. De minister-president is van 
oordeel, dat over de benoeming in topfuncties zonder ambtelijke 
voorbereiding in de ministerraad moet worden beslist? over de 
selectiewijze voor de lagere functies is een nota voorbereid, 
welke in de coördinatiecommissie--Van der Beugel zal worden be
sproken. 

3 c. De kolenprijzen in de KSG. 

Minister ZijIstra merkt op met betrekking tot het scher
pe conflict,dat tussen de Duitse minister Erhardt en de Ruhrmij-
nen is ontstaan, dat tot nu toe Erhardt de Ruhrmijnen steeds ge
steund had in de KSG en dat deze hem thans gebruuskeerd hebben. 
Spreker heeft zich hierbij op het standpunt gesteld, dat de na
tionale ministers voor de totstandkoming van de KSG ook ten aan
zien van kolen en staal prijspolitieke bevoegdheden hadden, die 
men uit handen heeft gegeven aan de KSG. Dit is echter niet ge
daan met de bedoeling, dat het hoge gezagsorgaan niets op het ge
bied van de prijspolitiek zou doen. In verband daarmede heeft spre
ker er thans bij het hoge gezagsorgaan op aangedrongen, dat het de 
conjunctuurpolitieke gezichtspunten ook bij zijn beleid in acht 

. zal nemen. Tie Vni ompT^^n^pn+pn TnPTiPm nrrmrl i jlf i "tn tft THff°t°r ̂no-n 
aan wat .zij "dumping" door Amorikaanoo kolen•nocmoa. Erhardt denkt 
aan verschillende binnenlandse maatregelen om de. prijzen van de 
kolen te drukken, o.a. aan de vaststelling van gelijke vrachtprij
zen voor het spoorwegvervoer van Duitse en Amerikaanse kolen. 
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