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Plv. ambassadeur te Washington (De Beus) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 2 sept. 1954
Referte mijn telegram 237.
Ik verrichtte heden overeenkomstige demarche bij Robertson.
Nadat ik vooraf gewezen had op strikt vertrouwelijk karakter van de te verstrekken
inlichtingen, zette ik Nederlands standpunt mondeling uiteen als weergegeven in Uw circulaire 14.
Nadat ik uitgesproken was, doch voor overhandiging van aide-mémoire, zei Robertson, dat
de zaak in al haar aspecten was overlegd met Secretary of State en dat de Amerikaanse Regering tot
besluit was gekomen een strikt neutrale houding aan te nemen, hetgeen erop neer zal komen dat
Amerika zich bij alle stemmingen in UN zal onthouden. Als reden gaf hij op de uitermate moeilijke
positie, waarin Amerika zich bevond tussen Nederland als goede vriend enerzijds en Indonesië als
exponent van Aziatisch nationalisme anderzijds waarmede in het belang van de gehele Westerse
wereld nu eenmaal rekening moest houden.
Mijnerzijds heb ik niet nagelaten op te merken dat deze beslissing waarschijnlijk in Nederland
teleurstelling zal wekken, aangezien men het gevoel had dat er een verschil behoorde te worden
gemaakt tussen Nederland, hetwelk een bondgenoot was, en Indonesië, hetwelk zulks bepaald niet
was.
Ik maakte van deze gelegenheid gebruik nog in het kort in de geest van Uw 130 te wijzen op
persbericht als zou Indonesië belangstelling tonen voor de SEATO mits de Nieuw-Guineazaak in
voor Indonesië gunstige zin werd opgelost, waarbij ik wees op naar links toe afglijden van
buitenlandse politiek van het Kabinet Sastro.
Robertson antwoordde onmiddellijk 'we are not for sale'.
Aangezien Amerikaanse beslissing thans reeds gevallen bleek, heb ik gemeend beter te doen
mijn schriftelijke aide-mémoire niet achter te laten zulks te meer met het oog op de aanwezigheid van
Indonesische desk-officer bij het gesprek.
Ofschoon ik besef dat de getroffen beslissing in zoverre teleurstellend is, dat Amerika ook
ten aanzien van behandeling in VN de tot nu toe ingenomen strikte neutraliteit zal handhaven, moge
ik erop wijzen, dat deze beslissing in tweeërlei opzicht een niet onbelangrijke concessie aan ons
inhoudt.
In de eerste plaats wijkt Amerika hiermede af van zijn traditionele standpunt in de VN dat
het ertoe mee moet werken dat elk conflict in VN besproken kan worden, met andere woorden op
agenda gebracht.
In de tweede plaats betekent dit dat, indien de Nieuw-Guineazaak al dan niet via UNCI naar
de Veiligheidsraad teruggespeeld mocht worden Indonesië, in geen geval op Amerikaanse stem kan
rekenen voor de vereiste meerderheid van 7.
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