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Minister zonder portefeuille (Luns) te New York aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen), 10 maart 1953
Mede bestemd voor Kernkamp, afkomstig van Luns.
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Australië bracht
mij gisteren een bezoek, waarbij hij volgende punten aansneed,
1. Nieuw-Guinea. Watt deelde onze mening over de houding van Allison en Bonsal. Speciaal
Allison, die hij persoonlijk goed kent, zou door hem voor zijn vertrek nog terzake worden
onderhouden. Zijn indruk voor wat betreft de nieuwe topleiding was, dat men nog niet aan
het probleem toe was. Vandaar de noodzaak van 'careful indoctrination' door Australië en
Nederland bij speciaal Dulles en Bedell Smith. Een tiental dagen geleden had Watt zelf tijdens
een lang onderhoud met Smith een nauwkeurige uiteenzetting gegeven van het Australische
standpunt over Nieuw-Guinea, waarvoor hij wel begrip, doch vooral veel onkunde had
gevonden.
2. Militair Stafcomité voor de Pacific. Het onlangs aangekondigde Australisch-NieuwzeelandsBrits-Amerikaans-Franse contact was als volgt gegroeid. In Washington was enige maanden
geleden geregelde consultatie op ambtelijk niveau ingesteld tussen militaire deskundigen van
Amerika, Engeland en Frankrijk over verdedigingsproblemen in Zuid-Oost-Azië. Australië en
Nieuw-Zeeland waren, nadat zij aanvankelijk als observers waren toegetreden, later op Brits
voorstel lid van deze technische commissie geworden, waarna besloten was de commissie een
meer permanent karakter te geven en de zetel naar Zuidoost-Azië te verleggen, hetgeen tot
ongenoegen van de Amerikanen was uitgelekt, waarvan zij de Britten verdenken.
Aanvankelijk zou Singapore zetel worden, doch mijn zegsman deelde mij zeer vertrouwelijk
mede, dat door Amerika op Honolulu geïnsisteerd wordt en dat hoogstwaarschijnlijk aldaar
op 6 april de eerste preliminary bijeenkomst zal plaats vinden. Gezien de bij bekendwording
gebleken Amerikaanse gevoeligheden adviseerde Watt, dat Nederland wellicht in eerste
instantie te Washington om inlichtingen zou vragen; tevens adviseerde hij de kwestie van
onze deelname niet onmiddellijk te stellen. De wijze, waarop Nederland eventueel zou
kunnen worden bijgetrokken, zal inmiddels door de Australische Regering worden
onderzocht.
Aan het slot van het onderhoud refereerde Watt met grote waardering naar de kwaliteit en
het optreden van de Nederlandse immigranten in Australië.
Washington werd omtrent het bovenstaande ingelicht.
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