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Ambassadeur te Canberra ( Winkelman) aan minister van Buitenlandse Zaken (Luns) te Den Haag) , 15 oktober
1956

In aansluiting op mijn codebericht no. 97 het volgende.
Op External Affairs zijnde vernam ik dat inzake Nederlands Nieuw-Guinea het volgende
Australische initiatief wordt ontwikkeld.
1. De Permanente Missie in New York wordt geïnstrueerd

a. de vertegenwoordigers van nieuwe niet-communistische leden te benaderen en om 
steun te vragen;

b. weifelachtige Latino's te bewerken.
2. De Australische ambassade in Amerika wordt opgedragen Dulles of Hoover te vragen om 

althans de Amerikaanse houding niet te onzen ongunste te wijzigen.
3. De gezant van Australië in Rio de Janeiro krijgt instructie actieve steun van de Brazilianen te 

verzoeken.
4. Het Foreign Office in Londen wordt verzocht, evenals in 1955, bemiddeling tot verzoek om 

steun te verlenen in de hoofdsteden waar de Australische regering geen diplomatieke 
vertegenwoordiging heeft. Wat Ierland aangaat, acht men de reactie op de Australisch-
Nederlandse stappen in Dublin bemoedigend, evenals de benoeming van de Ier Nan, die hier
ambassadeur is geweest.

Het departement alhier heeft voor minister Casey reeds een ontwerprede voor het algemeen debat
geprepareerd, waarin een vrij lange passage voorkomt over Nederlands Nieuw-Guinea. Hierin wordt
de poging van Indonesië om de kwestie ten derde male voor de Algemene Vergadering te brengen
sterk betreurd en afgekeurd op alle vroeger aangevoerde gronden, doch in scherper gestelde termen.
Nederland wordt daarbij genoemd als 'proud nation which has every reason to be proud' en die
derhalve 'can not be pushed around any longer'.

Minister Casey heeft tot op heden op deze passage geen commentaar geleverd.
Beide zijden van het Huis van Afgevaardigden spraken zich dezer dagen met klem uit voor

volledige Australische steun aan de Nederlandse regering inzake Nederlands Nieuw-Guinea. Rapport
hierover zal u per koerier geworden.

Minister Casey hoopt op 23 dezer per c.p.a. uit Sydney naar Londen te vertrekken. Hij vliegt
via Amsterdam. Dit oponthoud biedt wellicht een nuttige gelegenheid tot een gesprek op de
luchthaven.

Kenmerk: Winkelman 101.
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