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Ex.nr. //C 

Notulen van de vergadering 
gehouden in de ïrèveszaal op Maandag 9 Juni 1952, aange
vangen des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

/.l 
/Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 

ATbregts, Beel, Joekes, Lieftinck, Mansholt, 
Mulderije, Eutten, Staf, Stikker, In 't Veld 
en Wemmers. (Afwezig zijn de Ministers Van den 
Brink, Peters en Teulings). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G-ötzen. 

Secretaris J.Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 3 Juni 1952. 

a. Bflactiewi j zigingen 

Op blz 11, (punt 11), regel 2, wordt tussen 
Mwaarvoor"en "een,r ingevoegds "ook als de industrie er 
bij betrokken is". Op de volgende regel wordt "tabaks
accijns" veranderd ins "sigarenaccijns". 

Op blz 12, (punt 11), regel 31» wordt vóór 
"Tenslotte" de volgende zin ingevoegd:"Intussen verklaart 
de Minister zich bereid de gevraagde wijziging aan te 
brengen." 

(Bedrijfs-

ƒ//•? 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 f, 2 
krant voor PTT) 

De Minister-President deelt mede, dat de door 
Minister Albregts bedoelde bedrijfskrant een verkiezings
uitgave van de PvdA speciaal voor de PTT betreft, welke 
buiten de kantoren wordt uitgedeeld. 

1 c. Opmerking naar aanleiding van punt 3 b (De kwestie van 
de Indo-Europeanen') 

Staatssecretaris Gotzen deelt mede, naar aan
leiding van de vragen van Minister Lieftinck inzake het 
charteren van schepen voor het overbrengen- van Indo-Euro
peanen naar Nederland, dat volgens inlichtingen van 
Scheepvaart geen nieuwe schepen hiervoor gecharterd zijn. De 
My Nederland en de Koninklijke Eotterdamse Lloyd hebben 
twee schepen extra in de vaart gelegd in verband met het 
grote aantal passages. De cijfers wijzen voorts uit, dat 
het aantal personen, dat uit Indonesië naar Nederland 
overkomt, belangrijk terugloopt. De Minister-President 
wijst op de artikelen in de Volkskrant en het Vrije 
Volk, welke de overkomst naar Nederland kunnen aanmoedigen. 

1 d. Opmerking naar aanleiding van punt 3 d (Immigratiecon
tingent voor Nederlanders in Indonesië) 

Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat volgens 
Pater Keiler van het Missieburèau omtrent de toelating 
in Indonesië van een aantal broeders-onderwijzers voor 
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Minister Mansholt lijkt het gevaarlijk om Menzies 
te verwijzen naar de verkiezingsprogramma's. Beter zal men 
kunnen zeggen, dat van dit Kabinet geen beslissing meer 
kan worden verwacht en dat de kwestie verder in de mist 
hangt. Spreker kan zich overigens moeilijk voorstellen, dat 
men deze zaak nog veel langer in de ijskast zal kunnen hou
den. 

De Minister-President merkt op, dat bij de for
matie van het" zittende Kabinet is overeengekomen, dat tot 
geen maatregelen ten aanzien van Nieuw-Guinea zou worden 
beslist zonder vooraf de Kamers hierin te kennen. Spreker 
acht het onjuist een Kabinet op deze wijze te binden; bij 
de nieuwe Kabinetsformatie zal men hier van af moeten 
komen. Overigens is spreker van oordeel, dat het zittende 
Kabinet zich hoegenaamd niet over het toekomstige beleid 
ten aanzien van Nieuw-Guinea moet uitspreken. De Raad is 
het hiermede eens. 

4, Buitenlands beleid 

a. Voortzetting van de Europese Betalingsunie (Zie notulen 
ME dd. 3 Juni 1952, punt 4 bj 

Minister Stikker deelt mede, dat de besprekingen 
van de afgelopen week tot de overeenkomst hebben geleid 
om de EPÜ te verlengen. Zowel Amrika als Engeland waren 
hiermede zeer ingenomen, terwijl ook België spreker heeft 
bedankt voor zijn leiding van de laatste vergadering, 
waarin hij als Voorzitter van de OEEC optrad. Bepaald is, 
dat de totale reserves van de EPU niet kleiner mogen wor
den dan $ 100 min. Het Belgische quotum is voorts verhoogd. 
Met betrekking tot het tegoed van België bij de EPU ad 
$ 223 min is het volgende bepaald. België zal $ 80 min aan 
goud van de EPU ontvangen, terwijl Engeland en Frankrijk 
voor $ 50 min militaire goederen in de volgende twee jaar 
aan België zullen leveren. Verder zal een bedrag van $ 50 min 
binnen de EPU worden afgewikkeld in de loop van vijf jaar, 
waarbij België toestemming heeft gekregen dit met het 
Internationale Monetaire Fonds te regelen. Het resterende 
bedrag ad $ 43 min is gevonden bij de verhoging van het 
quotum. Voor de toekomst heeft België zich bereid verklaard 
tot de verlening van een nieuwe tranche. De getroffen over
eenkomst betekent, dat men met de KSG, de EDG en Benelux 
kan doorgaan. De overeenkomst is ook politiek van grote 
betekenis. Hiermede is echter nog niet het vraagstuk van 
de dollartekorten tot "een oplossing gebracht. Engeland, dat 
thans het voorzitterschap van de OEEC waarneemt, zal dit 
vraagstuk met Amerika gaan behandelen. Spreker heeft de 
overtuiging, dat dan de OÜSC en de EPU nog nuttig werk 
zullen kunnen doen. 

4 b' Minderjarige Nederlanders in het Franse Vreemdelingen
legioen 

Minister Stikker deelt mede, dat moeilijkheden met 
Frankrijk zijn gerezen over het vraagstuk, dat minderjarige 
Dongens, die door Frankrijk trekken, voor het Vreemdelingen-
legioen worden geronseld, waarvoor tegenwoordig niet meer 
de toestemming van de ouders vereist zou zijn. Er doet 
zich thans een geval voor van een jongen, die in Afrika zit. 
waarvan de ouders terugleiding hebben gevraagd, doch 
die men niet wil laten gaan. Spreker is voornemens een 


