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Ambassadeur te Londen (Stikker) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille
(Luns), 3 febr 1953
Referte mijn telegram nr. 88.
Scott, die dezer dagen alhier Sir Neville Butler sprak, kwam terug op diens mededeling
betreffende Nieuw-Guinea, bedoeld in Uw telegram nr. 39.
Tot juist begrip van deze mededeling, aldus Scott, diende men in gedachte te houden, dat
na het in October jl. te New York in commissie 73 E gebeurde, instructie werd gezonden aan de
Britse ambassades te Den Haag, Djakarta en Washington om, indien de Ambassadeur zulks
gewenst achtte, de door het optreden van Mathieson gevestigde indruk recht te zetten en te doen
uitkomen, dat Brits beleid inzake Nieuw-Guinea niet was gewijzigd. Deze instructie was echter zo
gesteld, dat de Ambassadeurs te verstaan gegeven werd er slechts gebruik van te maken, indien de
plaatselijke situatie een bevestiging van het Brits standpunt bepaald gewenst maakte; en zelfs dan
moest duidelijk gerefereerd worden aan de New Yorkse episode.
Kermode en Franks hadden doen weten, dat zij tot een dergelijke stap geen aanleiding
zagen. Naar thans gebleken is, hield Butler de zaak voor zich tot hij er in Januari meende mee
voor den dag te moeten komen. Men betreurt hier, dat hij niet in voldoende mate de nadruk
legde op het verband met hetgeen een paar maanden eerder te New York was geschied, terwijl hij
blijkbaar evenmin duidelijk maakte, dat zijn woorden niet een heroriëntering van Britse politiek
impliceerden, doch juist een bevestiging van het oude en bekende standpunt.
Aangezien het FO inmiddels is gebleken, dat tengevolge van Chapin's rapportage
eveneens op het State Department het gerucht van nieuwe Britse houding inzake Nieuw-Guinea
is doorgedrongen, wordt aan Makins opgedragen uiteen te zetten, dat van Britse koerswijziging
op dit stuk geen sprake is. Teneinde de aangelegenheid te Washington niet nodeloos op te blazen,
dient onderhavige mededeling te worden gedaan in het kader van algemene tour d'horizon van
vraagstukken van het Verre Oosten.
Makins is vrijgelaten desgewenst Van Roijen in te lichten.
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