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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 30 november 1951
Mede bestemd voor Minuor. Ik had vanmorgen een lang gesprek met de zojuist teruggekeerde
Cochran om 'weer eens bij te praten', waarbij uiteraard ook de Nederlands-Indonesische verhouding
ter sprake kwam. Cochran vertelde mij in Washington Van Roijen tweemaal te hebben gesproken, in
Parijs Subardjo verschillende keren te hebben gezien, maar dat hij noch in Parijs noch op doorreis in
Nederland contact had gezocht met Nederlandse autoriteiten. Als bij de RI geaccrediteerd
Ambassadeur leek hem dit niet juist.
Inzake de verhouding tussen Nederland en Indonesië verklaarde hij, dat het Amerikaanse
standpunt ongewijzigd was. Amerika bleef waarschuwen tegen unilaterale actie en bleef voorstaan
een modus,waarbij beide partijen in overling overleg hun geschilpunten zouden regelen. Dit was ook
zijn houding tegenover Subardjo in Parijs geweest.
Ik antwoordde, dat sinds de Nieuw-Guinea kwestie in het kader van de onderhandelingen
was getrokken, mijn primaire zorg niet meer gold eenzijdige opzegging van de Unie - daarmede zou
immers de RI geen stap verder komen - maar dat mijn preoccupatie veeleer gold het mogelijk streven
van de RI om Nieuw-Guinea in het complex te betrekken. Ik legde daarop het standpunt van
Nederland uit en vroeg of Cochran met mij van oordeel was, dat het betrekken van de NieuwGuinea kwestie in de Unie-besprekingen, onraadzaam was.
Cochran antwoordde slechts te kunnen verwijzen naar wat hij als het Amerikaanse standpunt
had weergegeven.
Toen ter sprake kwam de wens van een groep hier ter lande die oplossing op internationaal
vlak voorstond, beperkte hij zich tot een nieuwe herhaling van het Amerikaanse standpunt, hieraan
toevoegende dat zijn inziens Australië echter door zijn houding feitelijk de kwestie op internationaal
vlak, althans buiten het laterale kader, had gebracht nu het zich belanghebbende partij had verklaard.
Cochran deelde mede Subardjo sinds zijn terugkeer nog slechts enkele minuten alleen te
hebben gesproken. Merkwaardiger wijze lanceert Supomo de laatste dagen dat hij 3 December naar
Den Haag zal vertrekken.

Kenmerk: Lamping 262.
© NA, archief Minkol., codetel. 19518
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/18244

