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Ambassadeur te Canberra (Winkelman) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 29 okt. 1953

Watt deelde mij gisteren, toen ik hem een periodiek bezoek bracht, ongevraagd en strikt
vertrouwelijk mede, dat Peterson hem avant zijn vertrek naar Nieuw-Zeeland om Nixon naar
Australië te begeleiden, had gepolst, of hij (Watt) ermede accoord ging, dat Nixon avant vertrek
uit Australië naar Indonesië een publieke verklaring zou afleggen, dat de kwestie Nieuw-Guinea
niet ter sprake was gebracht. Bij deze gelegenheid had Petersen de woorden 'neutraal' en 'claim'
gebruikt, waarmede hij kennelijk suggereren wilde niet over deze kwestie te spreken. Watt had
aan Petersen verklaard, dat hij een dergelijke verklaring niet in het belang van Australië achtte en
dat dit afweek van de tot dusverre door Australië gevolgde politiek. Naar Peterson zeide dacht hij
aan deze demarche voor de protectie van Nixon in Australië en Indonesië. In een posttelegram,
hetwelk U per eerstvolgende koerier zal bereiken, meldde ik reeds, dat Peterson mij op zijn
verzoek na vertrek van Nixon uit Djakarta, een bezoek heeft gebracht en daarbij had laten
blijken, dat de Vice President in Djakarta 'under heavy fire' was genomen over de kwestie Nieuw-
Guinea. De mededeling van Watt en het bezoek en de opmerkingen van Peterson aan mij staan
bepaald met elkaar in verband. Tamzil kwam enige dagen nadat Nixon uit Australië was
vertrokken, aan Watt vragen, of de Vice President gesproken had over de verdediging van
Nieuw-Guinea. Op deze 'impertinent' vraag gaf Watt, die voor defensiebesprekingen te
Melbourne was en Nixon niet had ontmoet, Tamzil een ontwijkend antwoord. Ik maakte uit de
woorden van Watt op, dat hij geen ontkennend antwoord gaf. Aangenomen moet worden, dat er
wel gesproken is over de verdediging van Nieuw-Guinea. - - -
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