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Minister zonder portefeuille, tevens leider Nederlandse delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties te New York (Luns) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen), 7 okt. 1954

Hedenmorgen, Donderdag 7 dezer, had ik een uitvoerig onderhoud over Nieuw-Guinea
met Ambassadeur Lodge, waarbij Ross, Gezant Amerikaanse Mission, eveneens aanwezig was.
Lodge, die beaamde, dat naast legale argumenten het principe van zelfbeschikking zich verzet
tegen afstaan van het gebied aan Indonesië, sprak de hoop uit, dat hij bij behandeling van deze
aangelegenheid in de Eerste Commissie een voor Nederland gunstige rede zou kunnen
uitspreken, en zeide in Washington een minder neutrale houding te zullen bepleiten. Zijn
persoonlijke mening was, dat Nederland geen concessies kan doen. Hij vroeg bevestiging van de
Nederlandse beslissing dat, ook aan zogenaamde gematigde resoluties, geen gevolg zal worden
gegeven, welke bevestiging ik heb gegeven. Voorts stelde hij voor Amerikaans lid van de
Trustschapsraad uit te nodigen een bezoek aan ons gebied te brengen, hetgeen ik toezegde te
zullen te doen onderzoeken. Ik heb Lodge gewezen op de mogelijkheid dat Indonesië zal
trachten eventuele resolutie door de Algemene Vergadering met gewone in plaats van
gekwalificeerde meerderheid van 2/3 te doen aanvaarden. Onze opvatting, dat de kwestie valt
onder artikel 18 en derhalve tweederde meerderheid eist, werd door Lodge gedeeld. In dit
verband moge ik U berichten, dat Van Kleffens hoogst waarschijnlijk zal beslissen het
voorzitterschap van de Algemene Vergadering tijdens de behandeling van de Nieuw-
Guineakwestie over te laten aan een vice-voorzitter, in welk geval dezerzijds zal worden getracht
Engelse dan wel Amerikaanse vice-voorzitter te doen presideren, hetgeen in verband met het
geven van 'ruling' over meerderheid belangrijk is. Met Lodge werd afgesproken, dat een lid van de
Amerikaanse delegatie zal worden aangewezen, die speciaal belast zal worden met contact met
onze delegatie over de Nieuw-Guineakwestie.

Washington van het bovenstaande in kennis gesteld.
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