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Notulen van de vergadering 
van 30 Juli 1951, aangevangen des morgens te 10 uur en des 
middags voortgezet, in de Trèveszaal, Binnenhof 20. 

A a n w e z i g: De Minister-President Drees en de Ministers 
Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Mansholt, 

Mulderije, Peters, Hutten, Staf, Stikker, 
Teulings, In 't Veld en Wemmers.(Afwezig zijn 
de Ministers Albregts en Van MaarseveenJ 
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 

• ^ Blom (bij de punten 1 t/m 9) en Götzen (bij de 
£••*?. punten 1 t/m #) 

Secretaris: Drs.J.Middelburg. 

1, Notulen van de vergadering van 23 Juli 1951. 

a. Redactiewijzigingen. 
Op blz.3, wordt op de vierde regel van onder het woord 

"Spreker" vervangen door: "Minister Joekes wijst er op, dat hier 
kennelijk een misverstand is. Spreker heeft slechts een tijdelij
ke beperking van de beroepskeuzevoorlichting van de arbeidsbu
reau' s, gepaard gaande met het niet verstrekken van üe op de be
groting uitgetrokken subsidie voor de particuliere bureau's, be
oogd. De Minister-President........" 

Overigens worden de notuien goedgekeurd. 

1 b. Opmerking n.a.v.punt 2 c (Het 700-jarig bestaan van Breda) 

Minister In 't Veld deelt mede, dat hij een voorstel 
heeft ontvangen om een bedrag van f.110.000 beschikbaar te stel
len voor het restaureren van Valkenberg in verband met de herden-, 
kingsfeesten in Breda. Spreker heeft zich hiertegen verklaard, 
aangezien op dit ogenblik het geld beter aan woningbouw kan wor
den besteed. De Minister-President acht het eveneens beter voor 
dit geld woningen te bouwen. Men zal wel kunnen feestvieren, zon
der dat hieraan een dergelijke overheidsuitgave wordt verbonden. 

1 c. Opmerking n.a.v.punt 3 c (De Ambonnese kwestie in Nederland) 

Minister Mulderije voegt aan zijn mededelingen in de 
vorige vergadering toe, dax de Officier van Justitie in 's-Her-
togenbosch inlichtingen heeft gevraagd over de gehele kwestie van 
de Ambonnezen in Nederland. Voorts stelt hij voor, dat hst onder
zoek in Eindhoven en in 's-Gravenhage gecombineerd wordt. Spreker 
deelt vervolgens nog enkele bijzonderheden mede over het onder
zoek in Eindhoven o.a. omtrent het verhoor van de voorzitter van 
"Door de eeuwen trouw". Spreker zou de Officier van Justitie wil
len antwoorden, dat deze zich in verbinding zou kunnen stellen 
met Mr.Van der Valk van Minuor. De Raad verklaart zich hiermede 
aceoord. 
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4 c. De instelling van ministeriële Benelux-commissie3. 

Minister Stikker heeft van Mr. Jaspar een voorstel 
van België ontvangen om 5 kleine ministeriële commissies in 
te stellen. Dit voorstel is als een toenadering van Belgische 
zijde te beschouwen. Spreker zal de desbetreffende stukken 
laten rondzenden. 

4 d. Plannen van de ECA inzake productieverhoging. 

Minister Stikker deelt mede naar aanleiding van 
berichten in de Amerikaanse pers over plannen van de ECA in
zake de samenwerking met ondernemingen en vakverenigingen ter 
verhoging van de productiviteit, dat hij niet precies weet 
wat de ECA van plan is. Van Nederlandse zijde zijn reeds af
wijzende commentaren op de krantenberichten verstrekt. Spre
ker is voornemens Dinsdag in Parijs deze kwestie nog nader te -
bespreken. De Minister-President is van oordeel, dat de nieuwe 
plannen van de ECA zakelijk betekenis kunnen hebben, doch dat 
de wijze waarop de Amerikanen dit aanpakken niet gelukkig is. 
Spreker neemt een toenemende tegenzin in het land waar tegen 
de Amerikaanse wijze van handelen. 

Minister Van den Brink deelt mede, dat Minister 
Albregts enige tijd geleden een nota over het productiviteits-
vraagstuk aan Hunter heeft gegeven, die dit stuk ook.aan 
Foster heeft gezonden. Laatstgenoemde schrijft in een brief, 
dat in de meeste landen het vraagstuk van de productieverho
ging niet ter hand is genomen. Daarom wil de ECA een produc-
tiviteitsovereenkomst met deze landen sluiten, doch niet met 
Nederland. Spreker zou er bezwaar tegen hebben, indien van 
Amerikaanse zijde direct met de Nederlandse bedrijven in con
tact werd getreden. De Minister-President voegt hieraan toe, 
dat Amerikaanse bemoeienis met de loon- en prijspolitiek 
eveneens onaanvaardbaar is. 

£. e. Besprekingen van de moeilijkheden^, voortvloeiende uit de 

militaire inspanning. 

Minister Stikker deelt mede, dat men in Engelse 
kringen van oordeel is, dat de EPU en de Trade Committee nog 
van betekenis zijn, doch de OEEC overigens op het ogenblik 
een paperasserie is. Men streeft er van Engelse zijde naar 
alle zaken in de NATO te behandelen. In de FE3 is men reeds 

4 ^ ^ doende met een behandeling van het vraagstuk van de verdeling 
van de financiële lasten. Driehonderd man personeel van de 

Ju^ x OZEC mo-zéep. naar de NATO ey-eggcflar^ohtp Aangezien een aantal 
* ministers (o.a. GaitskellenSchuman) besloten hebben om het . 
vraagstuk van de malaise in economisch en politiek opzicht 
in West-Europa in zijn algemeenheid te bekijken heeft spreker 
aan de Secretaris-Gener:.al van de OEEC, Marjolin, opgedragen 
een concept op te stellen met betrekking tot de vraag of iets 
kan worden gedaan om meer uitzicht op de toekomst te geven. 
Te zelfder tijd is van Duitse zijde aandrang uitgeoefend om 
ever de economische, financiële en politieke kanten van de 
cewapening te spreken (zie notulen vorige vergadering, punt 
- d ) . In Straatsburg zal deze week een dergelijke volkomen 
informele bespreking plaats vinden. Dat het in verschillende 
*est-Europese landen economisch gaat vastlopen en ook poli
tieke moeilijkheden ontstaan, is ook aan de ECA gebleken.-
spreker heeft hierover o.a. met Foster, Koffman en Milton Kata 
gesproken. Het is uiteraard onzeker of hier iets uit komt. Mis
schien als men van Amerikaanse zijde bereid is tot een lang
harige en niet alleen militaire samenwerking met de West-Euro
pese landen. 

D e Minister-President schorst vervolgens de vergade
ring tot des middags 2.15 uur. 
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