ZEER GEHEIM

~~tulen

van de vergadering
gehouden op vrlJdag 27 februari 1959 in de Trêveszaal
aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet
----Aanwezig: De minister -pre sident Beel en de ministers
Van Aartsen, Cals, Helders, Klomp é Luns Staf
Struycken, Witte en Zijlstra
'
,
,
Voorts is aanwezig bij punt 4 staatssecretaris
Moorman
Secretaris: J. Middelburg
~

Notulen van de vergadering van 20 februari 1959
a. Naar aanleiding van punt 2a (Commissie-Koersen)
lVIinister Staf deelt mede, dat 's avonds het rapport
van de Commissie-Koersen zal worden gepubliceerd, alsmede de
aantekeningen van spreker daarbij. Intussen heeft hij aan
het Seniorenconvent doen weten, dat hij gaarne bereid is
onmiddellijk het rapport te behandelen, maar het Seniorenconvent heeft nader beslist om dit nu niet te doen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
§. Beperk ing garantieregeling ten aanzien van suiker (zie
notulen ministerraad 20-2-1959, punt 11)

Minister Staf deelt naar aanleiding van de besprekingen in de vorige vergadering mede, dat hij evenals voor
de vaststelling van de suikerprijs is gedaan, voor,w~t betreft de hoeveelheid van 465.000 ton (zijnde het rranlmum,van
de binnenlandse produktie) heeft gesteld, dat daa:mede nlet
vooruitgelopen wordt op enige beslissing ten aanZlen van het
in den vervolge in deze te voeren beleid.
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3 g . Australië en Ni euw- Guinea

, Minist er,Luns merkt op, dat de Australisch e minis ter-presldent Menzl es en d e minist er van Buitenlands e Zaken
Casey voor Nederland bevredi g ende verklaringen h ebb en afge legd met b e tr ekking tot Nederlands - Nieuw- Guin ea.

3 h. Macmillan's rei s naar Moskou
.
Mi~i~t e r Luns heeft de indruk, dat de reis van
d~ Eng else mlnlster - president naar Moskou op een mislukking
Ul tl?opt " waar doo r d e Engels en weer meer in het kamp van
Amerlka en de NAVO zijn t erugg ekeerd .

3 i. Euratom en de Europes e Unive rsit eit
Minister Luns deelt me de, dat h e t lid van de Euratomcommissie Sassen nog een mogelijkheid ziet, dat h et research-ce nt~um van Euratom in Pet t en zal worden gevestigd.
~ et betrekkl,n g to t de kw es ti e van de Europese uni versi t ei t
lS het Nederlandse standpunt, dat men bij ui tvoering van het
des b e tr effend e artikel van h e t Euratomverdrag geen ruimere
opzet moet nemen dan de nu cleaire opleiding en wat daaraan
vastzit. Voorts is onzerzijds gesteld, dat men de opri chting
van een Europ ese universiteit niet aan de Euro~ ese gemeenschappen mo e t koppelen. Spreker verz oekt hem met betrekking tot
deze kwesties enig e armslag t e geven.
Minister Cals zou t erzake niet teveel armslag willen
geven, aangezien men per sé doorgaat met de instelling van een
nucleaire opleiding ( waarbij moet vaststaan, dat deze voor
post graduates is bestemd). Bekend is, dat de Euratomcommissie voor een ruimer opgeze tt e buropese universiteit is; de
s am enwerking van Europ ese " universiteiten, die spreker voorstaat,
ligt echter op een geheel ander niveau. Spreker voegt hieraan
toe, dat binnenkort een nieuw groot plan in het Europese parlement zal worden besproken. Minister Luns vreest, dat wij, als
op alle punten die minister Cals stelde aan het Nederlandse
standpunt wordt vastgehouden, niets zullen bereiken.
,
Minister Zijlstra heeft van meet af aan ten aanZlen
van de Europese universiteit een wat ander standpunt ingenomen.
Het belangrijkste bezwaar van de vorige minister-president
was, dat ee n nieuw instituut de mensen te hoog zou gaan beta~,
len, wat onnoemelijk veel geld zou gaan kosten. Andere mogellJkheden zi jn dan dat of e"en Europese uni versi tei t onder Euratom
komt, wat s pr eker evenals minister Cals afwijst, àf dat er
een Europ ese universitaire instelling komt met een college
van curatoren uit de wereld der universiteiten en een college
van dire cte ur en bestaande uit de ministers van Onderwijs, of
hun plaatsv erva~gers. Deze laatste vorm lost het financiële
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b e zwaa r echte r ni e t op . Dan zal men zi ch mo e t en afvrag en
of d e Ne derlandse bezwar en van f inanc i ël e aard zijn dan wel
op de org anisati evo rm b e tr ekking h ebb en . Al s de r aad h e t
finan c i ël e b e zwaar mind e r zwa a r l a at weg en , zou minist er
Luns v ee l mee r sp eelruimte kunnen krijg en . Daar bij komt
dat sp rek e r d e ve stiging van h e t r es ea rch -centrum van E~ra
to m i n Nede rland v an g root b el ang zou a cht en. Spr ek er verwacht echt e r , dat d e f inan ciële kw e sti e h e t kn elpunt is .
Minist e r Cals heef t twee weken gel eden ee n no t a me t zijn
standpun t t erzak e aan mini s t er Luns ge zonden. Hi j is he t
eens me t mi n is t er Z i j ls tra~ da t een Europese univers it ei t
onder Euratom en een ins t elling, di e h i j voorstaat, wat de
finan ci ële k ant :b e tr eft gel i jk l igg en. Voor s p rek er is ech t er
het b ez w aar~ da t men bi j de Europese g emeensch app en gaat
sprek en over z aken , waar men geen vers t and van h eeft. Bepaalde unive rs iteiten of onderdelen daarvan (Sorbo nn e,
Koudelabora t oriurn i n Leiden , ihoraxbehand eling in Gro ni ng en)
zijn i n ternationaal.
,
De raad concludeert als vol g t:
&ttti.
De pogingen om het research-cen t rum van ~uratom in Nederland geplaatst te k rij g en zullen hernieuwd worden.
0
2 • Het Nederlandse stan dpun t, waartoe reeds eerder was b eslo t en (universitaire opleiding op grond van Euratomverdrag bep erken to t nucleaire wetenschap voor pos t - graduates; samenwerking van Euro p ese uni vers~ ~ei ter...f ~ ~~ t rc'C,..,t
niveau dan de Euro p ese gemeenschapp en), bllJft gehandhaafd.

4.

Defensie van Nieuw-Guinea
De minister-president is van oordeel, dat thans
niet het geh ele Nieuw-Guineavraags~uk besproken k~. wo:de n ,
maar dat ten aanzien van de defensle het noodzakellJk lS ..
beslissingen te nemen, die het bele~d oP. langere duur belnvloeden en dus verder gaan dan dit kablnet ln het algemeen als
tot zijn taak rekent.
.
.
Minister Staf deelt ter toellchtlng -mede, da~ de
eerst:e versie van het rapport van de chefs van stayen l~ ~er
zien naar aanleiding van enkele richtlijnen waartoe ~~:
esloten op de bespreking van 17 januari 1959 onder lel lng
van de minister-president. In het stuk (dat de vorige :~r g adering i~ rondgedeel~ e~ aan het einde vankd~z~ ~~~i~:a~~~k
weer is lngeleverd) lS ln enkele punten 00
e. ~
1
overleg terzake samengevat. Het resultaat van dlt ovder ~ g
l'
.. a I s h'lera an aanslui tend
zal alleen van waarde zlJn
(Am 'ke ml 1 taire voorbereidingen bij de betro~en landen al e:~l o~twikke
Australië en ~geland~ vo?rtgang vln~en·s~~f~esprekingen heeft
ling moeten zlJn te zlen,ln wat sPf~.eralle aandacht ver gen,
g enoemd. Al zal,de spannlng ~m Ber ~J~uidelijk te zijn, dat
dient aan het el~d~ v~n het, Jaar he h t onderhavige probleem
he t ove r leg i n illllltalre krlng over e
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