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Minister van Buitenlandse Zaken (Luns) aan ambassadeur te Canberra (Winkelman), 17 juli 1957

Informatiekopie aan: P.V. Genève, P.M. New York, Washington

A. Ik heb besloten om reeds thans een aantal demarches te doen ondernemen inzake de kwestie
Nederlands Nieuw-Guinea. U ontvangt informatiekopieën van mijn instructies aan de desbetreffende
posten. In verband met de wenselijkheid om onze actie ook dit jaar te coördineren met de
Australische, moge ik u verzoeken om de Australische regering in te lichten en mede te delen dat wij
evenals vorige jaren rekenen op actieve steun harerzijds.
Ik zou speciale aandacht willen vragen voor de volgende landen (eventueel door tussenkomst van de
Britse vertegenwoordiger ter plaatse).
1. alle Latijns-Amerikaanse landen doch in het bijzonder Chili, Argentinië, Uruguay, Venezuela,
Panama, Haiti en Costa Rica.
2. Laos en Kambodja, alwaar een Nederlandse demarche de eerstkomende maanden niet mogelijk is
in verband met een wijziging in onze vertegenwoordiging aldaar.
3. de Maleise Federatie, zodra deze eventueel lid is geworden van de VN.
4. Ghana, Ethiopië en Liberia, indien deze althans het Indonesische verzoek tot plaatsing op de
voorlopige agenda niet mede-ondertekenen.
5. Japan, Turkije, Finland en Oostenrijk, voor zover naar het oordeel van de Australische regering
een demarche door een Australische c.q. Britse vertegenwoordiger opportuun wordt geacht.
6. Canada om na te gaan of de nieuwe regering aldaar wellicht bereid is het Nederlandse standpunt
actievere steun te verlenen dan voorheen en wel voornamelijk te New York bij de z.g. 'dubieuze'
Latijns-Amerikaanse leden.

B. Ik ben niet voornemens demarches te doen ondernemen in het gros der Bandung-landen,
aangezien het enige resultaat daarvan zou kunnen zijn dat enkele dezer - zonder hun uiteindelijke
steun aan de Indonesische zaak in te trekken - een matigende invloed op de Indonesiërs zouden
kunnen gaan uitoefenen, met als gevolg een 'slappe' resolutie die voor ons nog moeilijker te
bestrijden zou zijn.

C. Ik moge uw aandacht vestigen op het dezerzijds opgestelde memorandum, waarvan u kopie
ontving bij hogergenoemde telegrammen. Wellicht zou een vertaling van dit memorandum de
Australische regering van nut kunnen zijn.

D. Evenals verleden jaar zal de Nederlandse taktiek erop zijn gericht elke vorm van compromis-
resolutie te bestrijden. U doet er wellicht goed aan de Australische regering te doordringen van deze
noodzaak en te suggereren dat zij haar eventuele demarches ook daarop afstemt. Het zou daarom
ook aanbeveling verdienen dat de Australische c.q. Britse diplomatieke vertegenwoordigers, die
opdracht tot een demarche ontvangen, tevoren contact opnemen met hun Nederlandse collega ter
plaatse.
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