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Notulen van de vergadering
1/. , ~gehouden op vrijdag 27 juni 1958 in de Trèveszaal, aangevangen
/ -~~
's morgens om tien uur en 's middags voortgezet.
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De minister-president Drees en de mi nisters
Cals, Hofstra, Kl ompé, Luns, Staf, Struycken,
Suurhoff, Vond eling, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de mi n i sters Algera, Helders en
Samkalden)
Tevens z ij n a anwezig staatssecretaris Van der
Beugel en (bij punt 2 h) staatssecretaris
Moorman
vVnd. secretaris : Jhr. mr. A.J .M. van Nispen
tot Pannerd en

2. Ing ekomen stukken en mededelingen .
a. Decoraties.
De raad kan zich verenigen me t de voordracht tot
benoeming als commandeur in de orde van Oranje-Nassau van
mr. dr. G. Kolff, pr of . dr. J. v.d. Poel en jhr. D.C.
Röell.
2 b. Extravergaderingen van ME en vergadering van HER.
áh~~.~
~~
Besl oten w9 rdt , dat op 19 juli a.s. om tien uur
~'
de HER bi j eenkomt en dat in verband met de b egrotingsbespreking en de ministerraad extra zal vergaderen op maandag 21 en
woensda g 23 juli a.s.
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c. Emba r g obe paling en.
Minister Zijlstra de elt mede , dat er verschil van
i n terpret a tie bestaat tussen Amerika en Engeland enerzijds
en de andere exporterende landen and erzijds over het strategi s ch karakter v a n ijsbrekers en tankers. Van Amerikaanse
zij de wordt betoogd, dat levering van deze schepen kan leiden
tot verru iming van de bouwcapacit eit voor oorlogsschepen in
Rusland. De overgr ote meerderheid wil Amerika in deze interpret a tie niet volgen. Minister Staf wijst erop, dat de deskund i gen van Marine wel bezwaar hebben g emaakt tegen het zich
n i et a ansluiten bij de Amerikaanse interpretatie. Spreker
v erwacht echter, dat ander e landen hun eigen weg zullen gaan
en h et voor Nederland aanvaarden van een verderstrekkende
v erpl i chting betekent, dat wij onze eigen industrie uitsluiten. Slec hts indien alle landen de Amerikaanse opvattingen
ook ~e rke lijk z ouden volgen, zou dit enig effect kunnen hebben.
Zo l l ?t de kwestie echter feitelijk niet. De raad kan zich
Verenl gen met de conclusie van de ministers voor Defensie en
van Ec onomische Zaken.
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2 d. Staatssecretaris van Oorlog.
nlinister Staf bracht verslag uit van zijn bespreking met mr. Burger.
2 e. Europese universiteit.
Minister Cals wijst erop, dat 1 juli a.s. in de
Euratomvergadering de kwestie van de Europese universiteit
aan de orde komt. De vraag is of de regering niet reeds
een eerste beslissing over deze ~westie moet nemen. Minister
Luns heeft medegedeeld, dat Nederland zich formeel tot niet
meer gebonden acht dan waartoe het Euratom-verdrag verplicht.
Hieruit wordt wel afgeleid, dat materieel Nederland tegen
een dergelijke universiteit geen bezwaar zou hebben. De nota
van de Euratomcommissie, die dinsdag in behandeling komt, is
nog niet bekend. De minist er vraagt of het Nederlandse standpunt niet moet worden verduidelijkt. De minist er-president
wijst erop, dat in deze belangrijke zaak niet overhaast een
beslissing kan worden genomen. De financiële kant ervan lS
van grote betekenis. Gevreesd mo~t worden, dat een veel te
grootse opzet voor deze universiteit wordt voorgestaan. Besloten wordt, dat van Nederlandse zijde uitdrukkelijk zal
worden gestipuleerd, dat de regering zich tot niet meer dan
het Euratomverdrag gebonden acht en zijn standpunt met betrekking tot deze univers iteit geheel wil reserveren.
2 f. Exp ortfinanciering.
Naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant
[ vraagt minister Suurhoff informaties over de exportfinanciering. Minister Hofstra meent, dat het bericht in de Volkskrant is geinspireerd door het jaarverslag van de ExportFinancierings-Maatschappij (EFM).Daarin staat, dat de maatschappij eerst haar verplichtingen in evenwicht wil brengen
alvorens nieuwe projecten te entameren. Het is uitermate belangri jk de exp ort te stimuleren. De gelden daarvoor moeten
evenwel niet uit de geld-, maar uit de kapitaalmarkt komen
en deze is zo krap, dat de prioriteiten scherp moeten worden
afgemeten. Minister Zijlstra is niet g erust over de enigszins
passieve houding van de EFM ten aanzien van nieuwe transacties.
Uiteraard mo et de zaak niet wo rden geforceerd, doch het ware
~eer we l mogelijk de ruimte, die er op de kapitaalmarkt thans
lS, te benutten. Een extra-bedrag van f. 100 mln zou de EFM
stellig kunnen opnemen. De f. 40 mln welke men voornemens is
op te nemen, dient voor het dekken van oude verplichtingen.
Spr eker acht het een manco, dat geen overbrugging tussen nu
en 1~~O wordt voorzien. Hierdoor gaan orders verloren. Spreker
begrlJpt, dat geen schatkistfinanciering mogelijk zal zijn,
maar ?etreurt, dat de ruimte op de kapitaalmarkt niet wordt
gebru~kt voor bevordering van nieuwe exporttransacties. De
regerlng.hee~ t met het oog op mogelijke werkloosheid de exportbevorderl ng ln haar programma vooropgesteld. Hij acht het dan
ook van betekenis , dat op korte termijn in de raad wordt besproken hoe tot n ieuwe exporttransacties kan worden geanimeerd.
O~ voorstel van de minis ter-president wordt besloten, dat door
mlddel van een nota de kwestie in de raad opnieuw aan de orde
kan worden ges teld.
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