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Plv. ambassadeur te Washington (De Beus) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 1sept. 1954

Uw circulaire 14 juncto Uw 133 plaatsten mij voor moeilijk dilemma hoever te gaan met mededeling
van onze argumenten aan Amerika. Immers zelfs verzekering van discretie garandeert niet volledig
dat niet een Indonesië welgezinde ambtenaar van het State Department iets aan hen loslaat.
Daartegenover staat dat, willen wij enige kans hebben het State Department inderdaad voor ons
standpunt te winnen, het wenselijk voorkomt hen reeds thans al onze argumenten in volle kracht
voor te leggen en dit wordt niet bereikt door ze slechts summierlijk aan te duiden of door slechts
bepaalde argumenten te vermelden. Ook heeft de ervaring aangetoond, dat uitsluitend mondelinge
mededeling generlei zekerheid biedt dat in een zo ingewikkelde materie onze argumenten volledig of
juist worden doorgegeven.

Ik meen dat beide laatste overwegingen het zwaarste moeten wegen. Ik heb derhalve, na van
tevoren gevraagde verzekering van absolute discretie te hebben ontvangen, de zaak in eerste instantie
ter sprake gebracht na mijn mededeling aan Assistant Secretary UN Affairs aanziens toelating
communistisch China (zie mijn 236). Deze welkome mededeling vormde bovendien een uitzonderlijk
gunstige gelegenheid, waarbij ik gemakkelijk kon aansluiten met een beroep op Amerikaanse steun
om de Nieuw-Guineakwestie van de agenda af te houden.

Ik heb onze argumenten voorlopig opgesomd onder mededeling, dat ik deze morgen onder
achterlating van een aide-mémoire meer officieel zal herhalen bij Assistant Secretary Far Eastern
Affairs. Deze dubbele procedure bood voordeel, dat ik wellicht eerst van Key mondelinge reactie
kon ontvangen, en dat voorts beide Assistant Secretaries, die ongeveer gelijkelijk aandeel hebben in
vaststelling van Amerikaans standpunt, van ons standpunt op de hoogte zijn. Bovendien is
Robertson sinds vele maanden niet meer door ons over Nieuw-Guinea benaderd.

Helaas gaf Key weer generlei reactie, behalve verzekering van geheimhouding en zorgvuldige
bestudering van onze argumenten. Zijn zeer deskundige medewerker, Ward Allen, die mede
aanwezig was, wees er aanziens eerste procedurele exceptie op dat het Charter aan de Algemene
Vergadering weliswaar verbiedt aanbevelingen te doen over onderwerpen, die bij de Veiligheidsraad
in behandeling zijn, doch daarom nog niet hoeft verhinderen, dat een zaak op de agenda gebracht en
besproken wordt.

Morgenmiddag bezoek ik Robertson. New York ingelicht.

Kenmerk: De Beus 237.
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