ZEER GEHEIM
MINIST:GRRAAD
Nr . 2269

Ex. nr. IJ...

Notul en van d~ vergadering g eh ouden op vrijdag 30 januari
1959 in de Treveszaal,
' s morgens om t l· en uur
. aangevangen
dd
,
en s ml ags voortgezet.
--------- -------Aanwez ig: De min~ster-pre?ident Be el en de ministers
Van Aartseh 1 Cals 1 Helders Klompé 1 Luns
Staf 1 Struycken. Wi tt e en Zijlstra
,
Tevens is aanwezig (b ij punt 12) s taats secretaris Höppener
Secretaris~ J. Middelburg

1

a. Opmerkingen naar aanleiding van de notulen.
Decoraties (Zie notulen m.r. 23 januari 1959, punt 2 d)
I

De minister-president deelt mede 7 dat de uitr ei king van de onderscheiding aan prof. Van Poelje 's middags
zal plaats hebben bij zijn huldiging, die los staat van
zijn afscheid als lid van de Raad van State zodat i n de
uitreiking van de onderscheiding geen precedent kan worden
gezien voor aftredende staatsraden.
1

b. Herdenkingen in mel (Zie notulen m.r. 23 januari 1959,
punt 2 i)
Minister Staf heeft de indruk, dat de kam erleden
Roosjen, Calmeyer, Peters en Ritmeester tot resul tat en komen·
inzake de herdenking op 10 mei (11 mei).

2. Ingekomen

s~ ·;)_k ken

en

me dedelin:~ en .

a. Toevoeging van Het Loo aan het Kroondomein.
Minister Zijlstra doet mededeling van de sC~Gnking
door Prinses Wilhelmina van het landgoed Het Loo met l n de
nabijheid liggende onroerende goederen aan de staat m~t de
bedoeling, dat deze onroerende goedGre~ bij erfo pvolg~ng
n iet zullen worden verdeeld en dat de lnkomsten daarult
blijvend aan de drager van ~e Kr?~n zullen ~ijn g~~aarbO~gd.
Voorwaarden bij deze schenklng zlJn, dat Prlnses \ll~~elmlna
zich gedurende haar leven het recht van vruchtgebru~~ en.
administratie v an het g eschonkene voorbehoudt, terwlJl dlt
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De raad beslult voorts dat aan blz 6
de volledige alinea het volgende'wordt toe .
na de t weed~kten1 waarvoor dit vrije intraverkeer oPg:~~:~~~e~~~feP~o =
sls.r~e~s bestaat, zou deze vrijheid uiterlijk na een'
a
deflnltlef moeten worden .
Jaar
.. Minister Zijlstra las in de krant, dat minister
Staf blJ de behandellng van de landbouwbegroting in de
Eers~e Kamer ~eeft gezegd, dat voor de landbouwprodukten
h~t,lnvoerreglem van de EEG is verkozen boven Benelux. M~n~ ste : Stat ~~eft eraan toegevoegd, dat zodra er een po lltlek ln Belgle t erzake is bepaald de Beneluxlanden zo
snel mogelijk bij elkaar moeten kom~n en dat de betekenis
v~n Bene lux zo groot i s , dat men zo spoedig mogelijk een
elnd moet maken a a n het niet meer in de pas lopen en dat
het weer één li jn trekken grote voordelen heeft.

140 }2orstel van de Eurato m c_ommi s~ ie met betre kin tot de 0 ...
- richting ,van een Eur ope se univ~rsiteit Nota van de mlnister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapp en dd . 27 januari 1959,
nr. 49164 )
Mini ster Cals heeft een telexbericht ont van gen,
dat e en voorst el b evat van de Italiaanse plaat svervanger,
waarvoor deze de inst emming van de Duitse en Luxemburgse
plaatsvervang ers heeft gekr egen. In dit voorstel wordt in
het eerste punt de st ic hting van eeh Europ esè universit eit
vermeld en in het vierde punt de vorming van een Euro pese
r aad voor het ho ge ronderwijs voorges tel d, die a an facultei t en of gespecialiseerde institut en het predl caat van Euro pees onderwijsinstituut k an ge v en. De moeilij kheid is hier
steeds, dat men deze zaken niet benadert uit de univer si teiten of we tenschappelij ke or ganen, maar uit Eurat om. Ook ten
aanzien van de di ploma's b epe r k t men zich hierin weer tot
. de zes landen 1 terwijl er een ruime r~ Europees ~ommis si @
voor de diploma's i s . Daarom heeft spreker aan het eind van
zijn nota gesteld, dat er gestreefd moet wo rden naar overeenst emming tussen de ze s ministers van onderwij s . Hiervoor
,kan men ook een andere groep ministerd uitkiezen, maar het
gaat s pre ke r erom de instelling van een '"
buropese ~lverslteit buit en de Euratom- en EEG-sfeer t e brengen. Hlorte g en
komt ]]j t J).:titse lering teg enstand omdat @r ge en bondsmini ster
VO'g)r' onderJATij~ ; 80
De minister-president stelt de vraag of v?or e~n
beslissing inzake de oprichting van een Europese ~n~versl
t e it een gekwalificeerde meerderheid van de zes,m~nl~ters ,
nodig is. Minister Zijlstra antwoordt 1 d~t unanlmltelt nO~lg
is voor een Euro pe se universiteit, die nlet tot ~e n~~lealre
wetenschap beperk t blijft. Minister Cals merkt hle~blJ op,
dat de voorzitter van de Euratomcommissie de st~lllng verde digde, dat artikel 9 van het,Euratomverdra g nlet alleen
beperkt zou zijn tot de nuclealre we tenschap.
"
Minister Zijlstra wijst erop1 dat de ?~mmlSs~e~
van EEG en ~uratom het standpunt innemen, dat ZlJ het lnltiatief voor een Europes e universiteit he bben genomen en
dat deze op gang moet komen.
'
i
Mini s ter Klompé voer taan, dat be paald~ unl vers teiten (zoals de Sorbonne) ste~len, ~at ~ijte~n B~~~i~~:en
univer~i~~it zijn . spr ee~s t~r ~:t g!~~e~eneEU;~~~~e univeren moel1 1J k hed en van oor ee ,
d
t be rrinnen met w~t
siteit langza am moet opbouwen en an moe
0
-1 4"
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ee r de r i s afges proken, n.l . een nucle aire opl eiding met i ets
ero m heen e~ ~an de ~~dere onderdel en moe t laten gr oei en .
Ml n l s t er Zl J l stra mer kt op, da t de dis cus s ie zal
g aan om de ·y ra a g of er een volledig e Europese uni v ersi tei t
zal word en l n ges t eld of ni e t . Spreke r is he t overi gens wol
me t mini ste r Klomp é eens .
~
.
. . Mini s t er Lun ~ heef t de indruk , da t dit onderwe r p
ln de mlnlst er s b espr ek l ngen van de k omende da gen n i et in
be han deli n g zal - k omen. Spr ek er heri nnert eraan , da t de ge da c hte va n e en Euro pes e universit eit i n de r tijd uit het EEG~er dr ag g eécar t e er d i s , maar daarna in he t Eurat omv er dr ag
lS opge dok en. Spr ek er v er wa c ht, dat de Fransen n iet ber ei d
zijn me t de voors te ll en voor e en ~ur o pese un iver site i t akko ord t e gaan, terwi jl oo k onz erz ij ds ni et me t uitg ebr eide
plannen zal wor den ing es t emd .
Mi n i s t er Cal s a c ht he t wel wense lij k te zor g en
erbij t e bli jven en he cht daarom eraan , dat onze r zijds
t us senvoor s t el len worden ge daan. Hi j had oo k gaarne, dat
werd ge s t el d dat - wil er e en Eur opese universit ei t komen _
h e t onjui s t i s deze t e bep erken to t de zes l anden. Wat de
nucleair e opl e i ding betr eft wi js t spre k er ero p , dat het wenselij k i s , da t deze in de buu rt van het Eura tom-r esearchcentrum komt. De Italianen dri ngen ero p aan, da t èn dit centrum
èn de universiteit in Ita lië worden gevesti gd ; in dat ge va l
zijn zij ber eid met de ves t i ging van de zet el s van EEG en
1
Euratom in Brussel akkoord te gaan.
:~
~(
De raad v ereni g t z ic h vervol gens me t de onderhavi ~Q. 1 ('/z.lg e nota.

N.

15. Goedk euring van de leningsovereenkomst met het

~ e velopme n.i

/W~vU~ Loan Fund ~~za~e woningbouw voor Nederlandse emlgranten
~/rf
in Australle ( Wetsontwerp)

(-!ie

De gemeenteclassificatie in het loonb e lei~ ~Nota . van de
mini s ter v a n Sociale Zaken en Volksgezondneld a.l. dd . 19
januari 1959, nr. 113)

I.

It~

17. Be erkin swet toesla en 0 Indonesische w eduw~~ e~~~~~:~ en
-- wezenonderstanden Brief van de minist~~ van l~
._
Zaken Be zitsvorming en PubliekrechtellJke BedrlJfsor ganlsa
tie dd. 19 januari 1959, met we t sontwerp)

~ aty ~ l/z

De punten 15 t/m 17 worden zonder discussie aan-

. vaarde

d
. meente Urk ten aevol e
18. Nota inzake de .r ob~emen waarvoor.;
e de minister van Bin- van de inpolderlng l~ geste~d Brl; b~~~krechtelijke
Be drijfsnenlandse Zaken, Be~ltsvo~mlng en u 33334 met bijlagen)
organisatie dd. 16 Januarl 1959, nr.
,
h ft b zwaar ertegen, da t de
Mini s ter Va~ Aa~"tsen ee. t:n laste van het Zuiderko s t en van een zUiVerlngslnstall~~le 5 van de nota is vermeld.
zeefonds zouden komen, zo~~s op
~~kening van de gemeenten.
Der ge lijke install ati e s zlJn vo?r een andere post op de beHet Okan nog bekeken wor den of Ult een bijdrage daaraan vergroting van Verke er en Waterstdat zal echter nog overleg
l eend zou kunne n worden; hierover

