1842
Ambassadeur te New Delhi (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 23 sept. 1950
Referte Uw telegram 89, hetwelk ik ontving nadat ik mijn laatste afscheidsbezoek had gebracht.
Dit neemt niet weg, dat ik deze periode gebruikt heb om, waar mogelijk, de kwestie NG te
bespreken, vooral gisterenmiddag met Bajpai. Nehru ontweek een gesprek over NG kennelijk.
Hoe sterk onze argumenten in onze opvatting ook zijn, hier maken zij weinig indruk,
evenmin trouwens als de Indonesische (zie mijn 143). De kwestie NG wordt door India slechts
beschouwd in wereldpolitiek verband: India zal in dit verband het mogelijke doen om te
voorkomen dat de kwestie NG de internationale verhoudingen in dit deel van de wereld nog
verder zal vertroebelen.
India wenst niets liever dan dat Nederland en Indonesië, zo mogelijk buiten de Security
Council om, tot een vrijwillige regeling komen, ook al aangezien India Indonesië in de
Veiligheidsraad al gauw moet steunen uit overwegingen van algemene politiek.
Indien er op een regeling tussen Nederland en Indonesië uitzicht komt, dan is te
verwachten, dat Djakarta door India matiging zal worden aangeraden.
Ik kreeg uit losse opmerkingen van Bajpai de indruk, dat hij het liefst zou zien een
voorlopige 'shelving' van de aangelegenheid, waarbij een vorm zou worden gevonden - niet
noodzakelijk een condominium - waarbij de Indonesiërs op de een of andere manier ingeschakeld
zouden worden.
India is van mening, dat Sukarno door het optreden van de hier minimaal gewaardeerde
Spender slechts tot scherper actie wordt gedwongen. Bajpai is van oordeel dat India t.z.t. een
verklaring zal moeten afleggen waarbij tegen elke poging van Australië om te pogen de
Whitepolicy in NG door te zetten, stelling wordt genomen (dit geldt in die vorm uiteraard niet
voor Nederland).
Zoals ik reeds in Den Haag betoogde is Uw idee om geen conferentie alleen over NG te
houden, mij uit het hart gegrepen, ook omdat de te verwachten mislukking de kwestie NG in
limelight zou brengen met de traditionele gevolgtrekking in Azië, dat het 'wel weer de schuld van
het toch nog naar kolonialisme teruggrijpende Nederland zal zijn'.
Tenslotte kent U mijn vrees, dat wanneer de kwestie NG in de Security Council ter sprake
komt, met als resultaat een poging tot compromis, Australië zich van steun aan Nederland
ontslagen zal verklaren en de Australische kant van de kwestie zal prevaleren. India zal Indonesië
dan waarschijnlijk steunen en Washington en vooral Londen zullen in een moeilijk parket komen,
hetgeen slecht is voor de verhouding tussen Oost en West.
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