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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 7 juli 1952
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Beel, Van den Brink (t/m
punt 10), Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In ’t Veld en Wemmers
(afwezig is Minister Joekes).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
1. Notulen van de vergadering van 30 Juni 1952
--b. Opmerking naar aanleiding van punt 3b (De affaire Westerling)
Minister Mulderije deelt mede, dat volgens de Procureur-Generaal te Amsterdam aan Westerling
geen andere feiten ten laste zijn gelegd dan de gebeurtenissen in Bandoeng. De RechterCommissaris Knottenbelt zou de eerdergenoemde getuigen willen horen teneinde over de
achtergronden geïnformeerd te zijn. Aan de Procureur-Generaal is gezegd via de Officier van
Justitie op de bedoelde begrenzing van de vervolging te doen wijzen. Minister Teulings heeft de
betrokkene in overweging gegeven, zich indien nodig met Minister Mulderije in verbinding te
stellen.
3. Uniezaken
a. De kwestie van de Blitar en de Talisse (Zie notulen MR d.d. 30 Juni 1952, punt 3c.)
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat bij de gereedmaking van een request voor het Uniehof met
betrekking tot de inbeslaggenomen wapens van de Blitar en de Talisse zich de volgende
moeilijkheid heeft voorgedaan. Van Nederlandse zijde zal men moeten stellen, dat het hier
doorvoer van wapens betreft naar een ander land n.l. Nieuw-Guinea, doch dan zal men het
Uniehof noodzaken een uitspraak te doen over de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea,
waartegen in de Kamers herhaaldelijk bezwaar tegen is gemaakt. De Minister-President is van
oordeel, dat men deze zaak, nu dit er tussen schuift, beter kan laten liggen. Staatssecretaris Blom
stelt voor de stukken voor het aanhangig maken van de zaak geheel te laten voorbereiden, doch de
indiening bij het Uniehof voorlopig te laten rusten. Aldus wordt besloten.
De Minister-President informeert hoe het staat met de behandeling van het geschil
inzake de AOOR- en rehabilitatieuitkeringen (zie notulen REA d.d. 12 Februari 1952, pag. 12).
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat een commissie, in Indonesië is geweest, welke ook dit punt
ter sprake heeft gebracht.
b. Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen met
Indonesië tot stand is gekomen, waarbij dezelfde basis is genomen als de overeenkomstige
verdragen, welke met Amerika en andere landen zijn gesloten. Zakelijk is dit verdrag van grote
betekenis. Minister Stikker onderschrijft de grote betekenis, temeer nu Nederland hierbij niets had
aan te bieden, wat bij Amerika en andere landen wel het geval was. Aan een punt zal nog aandacht
moeten worden gegeven, aangezien het verdrag is opgesteld in de vorm van een overeenkomst
tussen Regeringen, dus niet Staatshoofden, waardoor de overeenkomst meer het karakter van een
notawisseling heeft.
c. Het hoger onderwijs
Minister Albregts informeert naar de betekenis van het besluit, dat bij hoger onderwijs in Indonesië
niet het Nederlands als voertaal zal worden gebruikt. Staatssecretaris Götzen is van oordeel, dat dit
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een uitspraak is, die moeilijk uitvoerbaar zal zijn, aangezien de leerboeken hoofdzakelijk in het
Nederlands zijn gesteld. Minister Stikker heeft indertijd in Amerika met de tegenwoordige
Minister van Buitenlandse Zaken ook dit punt besproken. Deze wees er o.a. op, dat de
Indonesische leerlingen in de oorlogsjaren geen Nederlands geleerd hadden, zodat er een
belangrijk hiaat was ontstaan. Staatssecretaris Götzen wijst er op, dat deze leerlingen ook geen
Engels kennen. De Minister-President merkt op, dat er botsende belangen bestaan. Enerzijds heeft
men de Nederlandse leerboeken enz., terwijl velen Nederlands spreken, anderzijds is in geheel
Azië het Engels de meest gebruikte vreemde taal. Minister Rutten deelt mede, dat tegenover de
uitspraak inzake het afwijzen van het Nederlands staat, dat er 900 Indonesische studenten in
Nederland zijn.
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