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Minister zonder portefeuille, tevens leider van de Nederlandse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties (Luns) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen), 20 sept. 1954

Ik bezocht met Van Roijen op 18 dezer Bedell Smith. Aanwezig was eveneens diens opvolger
Hoover.

Nadat Smith mij bedankt had voor het Nederlandse standpunt inzake Chinese
vertegenwoordiging in de VN, zeide hij dat de Amerikaanse Regering realistisch genoeg is om niet te
zien aankomen, dat op zeker moment de meerderheid der VN zich zal uitspreken voor toelating van
Peking China.

Amerika zal zich hiertegen niet verzetten mits zulks niet automatisch zitting nemen van Rood
China in de Veiligheidsraad zal betekenen. Dit zou onaanvaardbaar zijn voor de publieke opinie.
Gehoopt wordt derhalve op wijziging van het Handvest, waaronder geen permanente leden meer in
de Veiligheidsraad zullen zetelen.

Inzake Nieuw-Guinea zeide Smith te begrijpen dat Nederland zich tegen plaatsing op de
agenda verzet. Hij hoopte echter dat Nederland zal deelnemen aan behandeling mocht de kwestie op
de agenda worden geplaatst.

Naar aanleiding van door ons uitgedrukte teleurstelling over de Amerikaanse houding zeide
Smith dat wel vaststaat dat Amerika zich onthouden zal bij stemming over agenda-plaatsing, doch
dat niet vaststaat dat Amerika ons niet zal steunen bij behandeling. Het argument dat Nederland het
recht van zelfbeschikking van de Papoea's moet zeker stellen en derhalve het gebied niet mag afstaan
vond hij zo zwaarwegend, dat hij persoonlijk hoopte dat de Amerikaanse Regering Nederland hierbij
openlijk zal steunen. Een beslissing is nog niet genomen. In het ongunstigste geval zal Amerika zich
bij behandeling ook onthouden.

Wij hebben nog gewaarschuwd voor mogelijke zogenaamde zeer gematigde resolutie en
uiteengezet, waarom Nederland deze naast zich neer zal leggen.

Smith zeide nog dat Casey hem had bezocht en volle steun van Australië aan Nederland had
herhaald. Ook in de VN zal Australië zich scherp tegen Indonesië keren, aldus Casey.

Het onderhoud verliep zeer aangenaam. New York ingelicht.
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