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Ambassadeur te Washington (Van Roijen) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 26 okt. 1954

Tijdens een onderhoud met Robertson, die kort geleden van reis naar Formosa terugkeerde, roerde
ik de kwestie Nieuw-Guinea aan, in verband met de komende behandeling in Commissie I der VN-
Assemblée. Robertson reageerde onmiddellijk met te zeggen, dat hij natuurlijk op de hoogte was van
het gesprek, dat Luns met Bedell Smith over dit onderwerp had gehad. Hijzelf persoonlijk deelde het
standpunt van Bedell geheel. Hij wilde zelfs zover gaan te zeggen, dat, indien er geen andere
elementen in het spel waren, Amerika niet zou aarzelen bij de stemming in Commissie I en in de
plenaire vergadering partij voor ons te kiezen. Immers, Nederland is een trouwe bondgenoot en
Indonesië daarentegen een neutralistisch Aziatisch land; voorts is het beginsel van de zelfbeschikking
een belangrijk argument ten voordele van Nederland. Er is evenwel, aldus zegsman 'the overall
worldpicture', die niet uit het oog verloren mag worden: het Westen en de Verenigde Staten in het
bijzonder kunnen zich de weelde niet veroorloven Indonesië met zijn 80 millioen inwoners van zich
te vervreemden; ook zou, indien Amerika openlijk voor Nederland partij koos, de communistische
propaganda in geheel Azië Amerika aanwijzen als imperialistische mogendheid. Dientengevolge zal
de Amerikaanse delegatie ter VN een volkomen neutrale houding moeten aannemen. Daarop
vervolgde Robertson 'surely you as an individual, forgetting for a moment that you are the
representative of your Government, must see this too'. Ik antwoordde categorisch, dat ik dit
volstrekt niet kon 'zien' en dat ik voorts de Indonesische tactiek zachtjes uitgedrukt als
'gentle black mail' moest betitelen.

Ik kreeg ook de indruk, zei ik aan Robertson, dat de Amerikaanse Regering erop rekent dat
de Australiërs en wij wel voet bij stuk zullen houden wat wij zeker zullen doen, want dan gaat
Nederlands Nieuw-Guinea voor het Westen niet verloren terwijl tegelijkertijd Amerika zich kan
veroorloven een neutrale rol te spelen. Ik verklaarde door de mededeling van Robertson teleurgesteld
te zijn, aangezien wij, vooral na het gesprek van Luns met Bedell Smith, gehoopt hadden, dat
Amerika bij de behandeling ten principale van de Nieuw-Guineakwestie ons zou willen helpen.

Mijn conclusie is, dat, wanneer de ons ten aanzien van deze kwestie goedgezinde Robertson,
aldus spreekt, het reeds practisch gesproken een uitgemaakte zaak is, dat de Amerikaanse delegatie
ter Assemblée een neutraal 'standpunt' zal innemen en zich dus van stemming zal onthouden.
Overigens komt het mij voor, dat het bovenstaande een nieuw licht werpt op de motivering van
Cabot Lodge, toen deze met kennelijke belangstelling liet informeren, of wij wel onwrikbaar op ons
standpunt zouden blijven staan en iedere resolutie, die ook maar enigszins in Indonesische richting
zou tenderen, naast ons zouden neerleggen.
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