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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), 18 nov. 1954

Verwezen wordt naar mijn telegram nr. 63.
Door mijn collega van Brazilië werd mij vandaag medegedeeld, dat zijn regering niet

geneigd tegen resolutie te sponsoren, aangezien Brazilië in dit geval voorkeur geeft om geen
initiatief te nemen. Hij voegde hieraan toe de bereidwilligheid van de regering van Brazilië om
Nederland in ieder ander opzicht behulpzaam te zijn bij het vinden van een voor Nederland
aanvaardbare oplossing. Ik kreeg de indruk dat de Brazilianen de mening zijn toegedaan dat wij
alsnog geneigd zijn het geschil over Nieuw-Guinea te willen onderwerpen aan het Internationale
Hof. Ik heb van mijn kant er op gewezen, dat het geenszins vast staat dat deze geneigdheid uit
het verleden thans opnieuw zou kunnen worden herhaald. De Delegatie van Noorwegen deelde
ons mede, dat de regering in Oslo nog geen definitief standpunt had ingenomen. Ambassadeur
Engen had echter het vermoeden dat de nieuwe tekst van de resolutie grotere moeilijkheden zou
opleveren dan de oude. Anderzijds werd door de Nieuw-Zeelander, Munro, medegedeeld, dat
zijn regering bereid is voor de nieuwe resolutie te stemmen. Munro zal dit, op ons verzoek, ter
aanmoediging mededelen aan de Noren. Het is niet ondenkbaar, dat ook Canada bereid zal
blijken voor te stemmen, aldus telefonische berichten van Lovink. In dat geval zal dit eveneens
door ons worden medegedeeld aan Noren. Van doorgaans betrouwbare bron uit het Secretariaat
vernamen wij dat Indonesië de U bekende Indonesische resolutie zou indienen zonder co-
sponsors, al is daarvoor wel steun toegezegd uit kringen van het Arabo-Aziatische blok.

De kwestie Nieuw-Guinea zal in ieder geval niet voor Maandagmiddag opkomen, daar het
atoomdebat in de Eerste Commissie in de middag van 19 November wordt hervat.

Vandaag werd mijn ambtgenoot van Mexico in grote lijnen door mij op de hoogte
gebracht. Door hem werd het volgende persoonlijke denkbeeld geopperd. Indien noch de
Indonesische resolutie noch onze tegen-resolutie voldoende steun in de Algemene Vergadering
zou vinden, ware wellicht als derde mogelijkheid in overweging te nemen een volkomen neutrale
resolutie die niet anders zou doen dan de hoop uitspreken, dat partijen te zijner tijd het geschil uit
de wereld zouden kunnen helpen, zonder met zoveel woorden op hervatting van besprekingen
aan te dringen. De Mexicaan was van menig, dat hiervoor op een gegeven moment wellicht
enkele Latijnsamerikaanse landen als initiatiefnemers te vinden zouden zijn.

De Engelsman Nutting deed mij vandaag het verzoek, om, indien wij geen sponsors voor
onze resolutie kunnen vinden, opnieuw overleg te plegen met groep beherende mogendheden
alvorens eventueel besluit te nemen om de resolutie te doen indienen door Australië of
Nederland of door beiden. Verder verzocht Nutting hetzelfde vooroverleg met beherende groep
indien onze resolutie zou worden ingediend en gedurende behandeling van andere zijden zou
worden gewijzigd. Zulks om zeker te maken dat wij geen amendementen zouden aanvaarden,
welke wijziging van Engelse positie zouden nodig maken ten aanzien van finale standpunt jegens
resolutie. Het Verenigd Koninkrijk is, zoals bekend, thans bereid zich op resolutie in huidige
vorm te onthouden. Wij hebben Nutting gezegd dat dit probleem zal worden voorgelegd aan
Minister Luns na zijn aankomst hier ter stede.
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