
3645

Plv. ambassadeur te Washington (De Beus) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 4 sept. 1953

Matthews, die mij voor mijn vertrek te lunchen noodde, verontschuldigde zich, dat door
vacantie van de President nog steeds zijn agrémentsaanvrage achterwege was gebleven. Tijdens
het gesprek kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Nieuw-Guinea. Matthews zeide, dat hij Cummings, die morgen alhier arriveert en die zijn
benoeming aan hem dankt, voor zijn vertrek naar Indonesië hartig zou toespreken over Nieuw-
Guinea. Ik zeide, dat U dit uiteraard zeer zou toejuichen en maakte van de gelegenheid gebruik
om het nuance-verschil uiteen te zetten tussen wat wij als Amerikaanse neutraliteit terzake gaarne
zouden zien enerzijds en anderzijds houding als destijds aangenomen door Allison toen hij in een
speech in Indonesië zeide, dat Amerika hoopte, dat Nederland en Indonesië spoedig in onderling
overleg tot een compromis zouden komen, hetgeen ons inziens in wezen aanmoediging aan
Indonesië vormde om over de zaak te onderhandelen. - - -

Militaire Missie voor Indonesië. Spreker vertelde, dat inderdaad enige tijd geleden de
Indonesische Regering de VS zeer vagelijk had gepolst omtrent bereidheid tot het zenden van een
militaire missie, doch daarbij was het gebleven. Hij vroeg hoe wij daar tegenover zouden staan,
waarop hem Uw standpunt terzake werd weergegeven. Hij bleek van mening, dat, hoezeer het
heengaan van de Nederlandse Militaire Missie ook was te betreuren, het voorkeur verdiende, dat
een andere missie uit het Westerse kamp haar rol overnam, liever dan het Indonesische leger te
laten verworden of de plaats ingenomen te zien door een minder bevriende mogendheid.

Mijnerzijds had ik gelegenheid Matthews uitvoerig in te lichten omtrent een aantal
onderwerpen, welke de Nederlandse Regering ter harte gaan en waarmede hij waarschijnlijk direct
of indirect te maken zal krijgen, te weten de 93 miljoen militaire steun, en in het bijzonder
bewapening onzer territoriale troepen, het plan Beyen, het plan Mansholt en politieke en
economische ontwikkeling in Indonesië.
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