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welke ik tevoren aan Sir Alexander Cadogan had uiteengezet

.

Chauvel toonde zich uitermate geinteresseerd,
hetgeen wellicht juist op dit moment niet verwonderlijkmag heten, nu uit PariJs berichten komen volgens welke
Frankrijk op de a.s. conferentie der grote drie zal aandringen op rechtstreekse Amerikaanse hulp (wapenleveranties) '
aan de Franse troepen die het Ba0 Dal regiem verdedigen
tegen het opdringende communisme, zonder als voorwaarde
daarvoor te doen stellen dat aan Bao Dai een grotere mate
van onafhankelijkheid Boet worden gegeven. Ket Franse
standpunt zou volgens deze berichten zijn, in tegenstelling tot de opvattingen van Jessüp, dat een Indo China
en Vietnam buiten de Franse Unie, snel aan het commwisme
ten prooi zouden vallen.

In deze gedachtenspheer leek Chauvel ontvankelijk te zijn voor de Nederlandse zienswijze Inzake NieuwGuinea. Hij zeide dit niet met zoveel woorden, maar uit
enkele opmerkingen en uitroepen tijdens mijn uiteenzetting
("parfaiternentn, "naturellementi'!,"c * est evident!!, enz )
meende ik dit toch te mogen afleiden. Uiteraard wilde
en kon hij zich niet tot een duidelijke uitspraak committeren, Hij verzekerde mij evenwel dat hij aan zijn regering onmiddellijk zou seinen om hem van de reacties van
de Quai d*Orsay op de hoogte te stellen, en verzocht mij om,
wanneer ik daartoe vrijheid had,, hem in kennis te willen
stellen van mijn eigen indrukken omtrent hetgeen anderen
hieromtrent dachten. Ik z a l gaarne te geiegener tijd
vernemen of Uwe Excellentie voortzetting van zulk vertrouwelijk contact nuttig acht, wanneer 14aar de opvattingen
van de Quai d*Orsay op dit punt bekend zullen zijn,

.

Ik kreeg
Zijner Excellentie
Mr. D, U. Stikker
Minister van Buitenlandse Zaken
te
1 s-Gravenhage,
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Ik kreeg de indruk dat Chauvel de opvatting deelt
van vele zijner landgenoten dat Frankrijk in Indo China, en
Vietnam een strijd voert die mede de strijd is van het gehele Westen tegen het communisme. In dat opzicht komt een
deel van het Nieuw-Guinea probleem in hetzelfde vlak te
liggen, en in deze geest ware wellicht de Qual df0rsay verder t e bewerken. Dat sommige groepen in Indonesie de erkenning van Ho Chi Minh bepleiten verviiilde Chauvel met bezorgdheid. Tegen de "afrondingspolitiekV'van Indonesië, waar ook
de communisten de unitarische stroming steunen (naar ik
hem op grond van rapporten van Dr. Iiirschfeld kon bevestigen)
en de expansie-neigingen zeker zullen aanmoedigen mede ten
gunste van ideoloffischeexpansie, ziet Chauvel, zo meende
ik te begrijpen, ernstige bezwaren. In India ondervinden
de Fransen zelf de gevolgen van zulke afrondingen. Een afstaan door Nederland van Nieuw-Guinea zou daarvoor een
nieuw precedent scheppen.

!

1
'

i

Gelijk Sir Alexander, was.ook Chauvel van mening
dat een tildige oplossing van het Nieuw-Guinea vraagstuk,
alvorens het communistische gevaar verder opdringt, wenselijk zou zijn, terwijl hij evenmin als Sir Alexander, gaarne zou zien dat deze quaestie voor de Veiligheidsraad zou
komen. Hij liet er zich evenwel niet over uit of de Franse regering bereid zou zijn ter bevordering van een oplossing in Nederlandse zin invloed in Djakarta uit te oefenen.
Vanzelfsprekend wilde hij eerst weten hoe de Nederlandse
zienswijze in Parijs zou worden ontvangen. Wel meende hij
dat dit vraagstuk op de conferentie der grote drie ter
sprake zou kunnen komen. Ik herinnerde hem in dit verband
eraan dat volgens persberichten uit Parijs, de Franse regering voornemens zou zijn te bevorderen, dat wanneer de
vraagstukken van het Verre Oosten daar aan de orde komen,
Nederland daarin betrokken zou worde:n, uit hoofde van de
Nederlandse ervaringen opgedaan in de Indonesische quaestie.

In hoeverre positieve Franse steun kan warden verwacht, hetzig door di3?lomatieke,~p;ra~ta:n~
in I)jakarta hetzij
F$ad
door eeñ%*Zpa'tKfserende"houding in de V ~ i ' ~ ~ ~ ~ t E ?indien het Nieuw-Guinea probleem daar mocht opkomen,kon+udteraard
in dit stadium nog niet blijken. Wel kan uit dit onderhoud, gelijk uit dat met Sir Alexander Cadogan, worden afgeleid dat
de Engelse en Franse permanente vertegenwoordigers hun regeringen niet zullen adviseren om Nederland zo nodig, met dwangmaa-regelen waartoe het Verenigde Naties charter eventueel de
mogelijkheid zou kunnen openen, 'te nopen een oplossing t e
aanvaarden welke zowel voor Franse a1.s Britse belangen een
gevaarlijke wig zou kunnen drijven in hun eigen relatieve
zekerheden. Het wil mi3 voorkomen da.t het voor de verdere
bepa1inq
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bepaling van de NeCEerlandce tactiek van primordiaal belang
is om daarover nadere zekerheid te verkrijgen. Op a priori
dankbare positieve medewerking zal we11 niet kunnen gehoopt
worden in een geval dat aan verwante 13ritse en Franse problemen hinderlijk relief zou helpen geven. Maar er ware al
veel gewonnen wanneer positieve te,qenvverkinro,zou kunnen worden voorkomen. De positie van Austral.ik! kan d a t helpen bevorderen.
Afschrift dezes deed ik rechtstreeks toekomen aan
Harer Majesteitts Ambassadeurs te Washington en Ottawa.
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