3207
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Blom) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 20 feb. 1952
Ik kan mij gevoel van onzekerheid, sprekend uit Uw 376 goed begrijpen. Pemandangan-artikel is
ook voor mij onbegrijpelijk. In ieder geval is er nimmer sprake geweest van een Amerikaans
voorstel of suggestie aan de Nederlandse Regering als door Indonesisch blad vermeld en is er op
9 November 1951 inderdaad geen memorandum overhandigd. De U doorgegeven berichten zijn
op dit punt volledig geweest. Slechts zinspeelde Acheson eenmaal in te Parijs gevoerd gesprek
met Stikker op mogelijkheid van een condominium voor Nieuw-Guinea, zonder op dat
denkbeeld verder in te gaan.
Het is niet uitgesloten dat Pemandangan wetenschap heeft gekregen van (door Acheson
in gesprek met Eden niet tegengesproken) feit, dat Amerikaanse vertegenwoordigers te Djakarta
werkzaam zijn geweest ten gunste van een compromisregeling (vide Van Roijen 738). In dit
verband is het niet onmogelijk te achten dat compromisgedachte welke hier te lande nu in
kennelijk van Indonesische zijde geïnspireerde berichten wordt voorgesteld als in kring der
Indonesische delegatie te zijn ontstaan, in feite een Amerikaans denkbeeld is. Daarop zou ook de
door U gesignaleerde uitlating van Darmasetiawan betrekking kunnen hebben. Dezerzijds bestaat
daaromtrent echter geen enkele aanwijzing laat staan zekerheid.
Het State Department heeft overigens slechts interesse voor Nieuw-Guineaprobleem,
voorzover het erom gaat te verhinderen dat deze kwestie tot breuk tussen Nederland en
Indonesië zou leiden. Vandaar de herhaaldelijk betuigde instemming met suggestie tot
voorlegging van geschil aan juridische instantie, hetgeen op zijn minst mogelijkheid van uitstel
ener beslissing zou scheppen.
Het bezoek van Chapin aan Boon is niet te beschouwen als nadrukkelijke demarche.
Chapin deelde later nog mede dat het State Department hem slechts copie zond van telegram aan
Cochran waarin het Department zijn standpunt ten aanzien van juridische uitspraak over NieuwGuinea mededeelde.
Tegenover Schorr ontkende de Amerikaanse Ambassade bestaan van enig Amerikaans
voorstel.
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