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Notulen van de vergadering
gehouden op maandag 25 mei 1959 in de Trêveszaal , aangevang en 's morgens om tien uur
-------------

Aanwezig, De minister-president De Quayen de ministers
Van Aartsen, Beerman, Van den Bergh, -..aaIs,
Klompé, Korthals, Luns, Marijnen, De Pous,
Van Rooy, Toxopeus en Zijlstra
Voorts zijn aanwezig staatssecretaris Schmelzer ·
bij punt 4 en staatssecretaris Veldkamp bi j de
punten 3 g en 4
Secretaris~ J. Middelburg

~

Ingekomen stukken en mededelingen.
a. Benoeming leden Raad van State.
Minister Toxopeus stelt voor akkoord te gaan met de
herbenoeming van dr. Beel tot lid van de Raad van State ,
evenals met de benoeming van mr. J. M. Kan, welke echter pas
over enige maanden zal ingaan. De raad verklaart zich hiermede akkoord.
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b. Decoratievoordrachten .
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I. De raad besluit, dat de volgende decoraties voor afgetreden
~, / ~. I'~ ministers en staatssecretarissen zullen worden voorgesteld:
/
1 0. dro L.J .1'.1. Beel, Commandeur Nederlandse Leeuw,
2°. mr. A.A ol\l. Struycken, Commandeur Oranje-Nassau,
3°. ir. C. Staf, Grootofficier Oranje-Nassau,
4°. ir. HoB.J. Witte, Commandeur Oranje-Nassau,
5°. mr. G.Ph. Helders, Ridder Nederlandse Leeuw,
6°. Vice-Admi.raal H. Co :} . r.loorman, Grootofficier
Oranje-Nassau,
7°. mr. RoG.A. Höppener, Ridder Nederlandse Leeuw.
J?Ûl

11. De raad stemt in met de decoratievoordracht tot benoe ming

van mr. B.J.M. van Spaendonck tot Commandeur Oranje-Nas s au.
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Buitenlands beleid.
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Vestigingsplaats ' van researchcentrum van Euratom
(Zie notulen m.r. 15 mei 1959, punt 3 e)

Minister Cals zal 's avonds in Straatsburg een ges~rek . hebben in het kader van Euratom over de plannen tot oprlchtlng van een Europese universiteit. Hij verwacht dat
dan ook wel de kwestie van de plaats van vestiging v~n het
researchcentrum ter sprake zal komen. Spreker vraagt of
de raad akkoord meteen aanb od gaat, dat in principe de
reactor van het R.C.N. in Petten wordt overgedragen. Minister Zijlstra is van oordeel, dat deze kwestie grondig bekeken moet worden. Minister Luns voegt hieraan toe, dat
Nederland terzake in een dwangpositie is gekomen door het
Italiaanse aanbod het reactorcentrum in Ispra over te dragen,
waar overigens nog weinig is gebouwd. Spreker stelt voor,
dat minister Cals bij een eventueel gesprek de mogelijkheid
van overdracht van Petten openhoudt, zodat de Euratomcommissie in een weigering van Nederland geen voorwendsel zal
kunnen vinden het researchcentrum in Italië te vestigen.
De raad stemt in met de procedure, die minister Luns voorstelt.
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bo Bezoek van ( resident van het
m.r. van 21 mei 1959, punt 7

Euro ese Hof (Zie notulen

W~nister

Beerman heeft vernomen, dat de leden van
het Europese Hof nog vóór de zomer een bezoek aan Nederland
zouden willen brengen. Minister Luns is enigermate verwonderd over de reislust van de ámbtsdragers van de Europese
gemeenschap. Nu de president van het Europese Hof op de afgesproken datum van 27 mei in verband met de Kamerdebatten
niet kan vvorden ontvangen zal hem als andere data 11 en
12 juni (of 15 en 16 juni~ kunnen worden opgegeven. Minister
Beerman heeft vernomen, dat de leden van het Hof aan het
bezoek zullen willen deelnemen ter bespreking van enkele
vraagstukken, zoals het oproepen van getuigen do?~ het Hof.
Minister Luns is van oordeel, dat van een dergellJke bespreking bij een officieel bezoek niets terecht komt. Spreker
stelt voor, dat hij zal laten zeggen, dat de Nederlandse
regering gaarne op 11 en 12 juni de president van het Hof
zal ontvangen. De raad stemt hiermede in.
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co Wapenleveranties aan Indonesië.
Minister Luns heeft 's morgens de Britse ambassadeur ontvangen, die hem enkele mededelint?en heeft gedaru: ..
met betrekking tot de ~ngelse wapenl~verlng aan In~onesl~~
Op 22 mei is vanwege de Britse regerln?een zware ~ta~ blJ
de Indonesische regering gedaan , waarblJ de waar~ch~wlng
is herhaald, dat ~geland ons land zal steunen, lndlen

