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Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 8 dec. 1950
*'s Middags te 12 uur aangevangen, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President, Voorzitter, en de Ministers Van den Brink, Götzen, s’Jacob,
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Rutten, Van Schaik, Spitzen, Stikker, Struycken en Teulings
(afwezig zijn de Ministers Mansholt en In ’t Veld).
Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
1. Publicatie van besprekingen op de Nieuw-Guineaconferentie
Minister Stikker deelt mede, dat het ANP mededelingen heeft gepubliceerd afkomstig van
Indonesische zijde, die betrekking hebben op de in zeer kleine kring, in vertrouwelijke sfeer
gehouden besprekingen op de Nieuw-Guineaconferentie, welke mededelingen bovendien niet juist
de besprekingen weergeven. Spreker is van oordeel, dat op deze wijze niet een conferentie is te
houden; hij zal op de volgende zitting mededelen, dat deze publicatie onbehoorlijk is.
De Minister-President stelt voor, dat zo spoedig mogelijk wordt bekend gemaakt, dat de
publicatie eenzijdig is en onjuist. Voorts zal men met het ANP moeten bespreken, dat men omtrent
dergelijke zaken geen berichten publiceert, voordat van de Regering bevestiging van juistheid is
verkregen. Minister Rutten zal met het ANP bespreken, dat men geen mededelingen doet, voordat
men aan de Minister-President of aan het betrokken departement heeft gevraagd of deze juist zijn.
Minister Stikker zal nagaan of en op welke wijze de bovenbedoelde berichten kunnen worden
tegengesproken.
2. Vaststelling van antwoord op “oral note”van de Nieuw-Guineaconferentie (Concept van de Minister van
Uniezaken).
Minister Lieftinck acht het Nederlandse voorstel in deze nota vrij mager. Minister Van Maarseveen
merkt op, dat allerlei mogelijkheden in het stuk zijn opengelaten. Minister Van den Brink is van
oordeel, dat de Indonesische oral note en dit stuk uit een oogpunt van onderhandelingstechniek
moeten worden gezien. De Raad verklaart zich accoord met de algemene opzet van het onderhavige
stuk.
Minister s’Jacob stelt voor ook dit stuk een oral note te noemen; Mr. Rum weet precies
dat een dergelijk stuk niet mag worden gepubliceerd. Minister Van Maarseveen merkt op, dat Mr. Rum
een verklaring heeft afgelegd en daarna een afzonderlijke oral note heeft gegeven. Voorts zal moeten
worden overwogen of, nu van Indonesische zijde de oral note is gepubliceerd, ook van Nederlandse
zijde niet tot publicatie moet worden overgegaan. Spreker heeft in de Eerste en Tweede Kamer
vanmorgen gezegd nader te zullen overwegen of de stukken aan de betrokken Kamerleden kunnen
worden toegezonden en eventueel gepubliceerd. De Minister-President acht het wenselijk aan de
Indonesische delegatie te zeggen, dat ook van Nederlandse zijde tot publicatie van stukken en
besprekingen kan worden overgegaan, doch dat dan van de besprekingen minder terecht zal komen.
Spreker is geneigd nog eenmaal te trachten de vertrouwelijke sfeer te handhaven. Voorts zal men
kunnen zeggen, dat de tekst van de verklaring van Minister Van Maarseveen een oral note is.
De Raad verklaart zich er mede accoord, dat het onderhavige stuk als oral note zal
worden aangeduid. Nadat nog uitvoerig een aantal redactiewijzigingen is besproken, wordt de
definitieve tekst vastgesteld.
Minister Joekes acht het wenselijk het argument, dat de jeugd van Nederland tegen
souvereiniteitsoverdracht is, weg te laten omdat dit moeilijkheden geeft nu een bezwaarlijk aan te
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geven deel van de Nederlandse jongeren zich niet tegen deze souvereiniteitsoverdracht kant. Minister
Lieftinck is van oordeel, dat de aanleg van een Moerdijkkanaal meer reactie bij de Nederlandse
jongeren zal oproepen dan de kwestie Nieuw-Guinea.
Vervolgens sluit de Minister-President de vergadering.

