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Op 20 dezer had ik een gesprek met de nieuw benoemde
Ambassadeur van Australië. Sir Edwin IVícCarthy bleek geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen om het probleem
Indonesië en Nederlands-Nieuw-Guinea.. Hij had met de
Heer Menkies en de Heer Casey de gehele'problematiek diepgaand besproken en hij erteldi: als instructie van zijn
Regering te hebben mee
regen de taak zo nodig zijn
gehele en uitsluitende aandanhb a
e .Nieuw-GuineaI
ie te geven en de andere p r o
en, zoals immigratie,
ijzi me dewerkers over
ueel in eerste instantie-tz
..
te laten. Sir Edwin had eveneens copie gekregen.van het
geheime memorandum van de Heer.Menziea aan de Heer Casey
(zie mijn memorandum Wo. 8 d.de i9 januari 1959).
Ik heb aan de Ambassadeur uiteengezet hoe de situatie
hier te lande op het ogenblik :Ligt.en heb gesproken langs
de lijnen van mijn betoog aan (deHeer Young op 19 dezer
(zie mijn Memorandum No. 8 d,d, 19 januari 1959).
Gezien de jongste Australische reactie en de weinige
voortgang, die gemaakt wordt o p het gebied van de
technisch-militaire uitwisseling en samenwerking, drukte
ik de vrees uit, dat wij op den duur in een kringetje
gaan lopen, waarbij Australië zich op Amerika beroept,
Amerika zich verschuilt achter het Congress en EFgeland
niet verder gaat dan Amerika. De stelling, dat de waarde
van de aan ons gegeven verzekeringen afgemeten dient te
worden a m de bereidwilligheid om intijds afspraken te maken, of althans ihlichtingen. uit te wisselen, waardoor
het op effectieve wijze gestand doen van deze verzekeringen t.z.t. mogelijk is, rzlei.de de Ambassadeur te
onderschrijven, Ik onderstreepte bij Sir Edwin het
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MEMORANDUM
Van: Mr. J. M. A. H. Luns
Aan :
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grote belang v& mijn aanstaande besprekingen in Londen
en de Ambassadeur zegde toe zijn Regering op dit aspect
te wijzen en te vragen in Londen pressie uit t e oefenen,
opdat de Eng;else Regering zich tegenover ons duidelijk
vastlegt.

januari 1959
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