STELLINGEN

Niettegenstaande de lacunes in Art. 6 van het Verdrag inzake het continentale plateau kan de Duitse Bondsrepubliek op dit artikel geen aanspraken baseren op het volgens de lijn van equidistantie aan Nederland
toekomende deel van het continentale plat in de Noordzee.
II

In de systematiek van het volkenrecht dient het begrip "half-soeverein"
te worden vermeden.

III
Bij de huidige onevenwichtige samenstelling van de organen van de
Verenigde Naties verdient een systeem van "verzoening", waarbij stemmingen zoveel mogelijk worden vermeden, de voorkeur boven het toekennen van gewogen stemmen.
IV
De contrasignerende minister is mede verantwoordelijk voor de plaatsing
van een wet in het Staatsblad.
V

De leiders van de Britse politieke partijen zijn niet gebonden aan de
besluiten van de jaarlijkse partijcongressen.
VI
Aangezien de instelling van een Ombudsman of algemeen vertrouwensman afbreuk zal doen aan de toch reeds geringe band tussen kiezer en
volksvertegenwoordiger, behoort met invoering te worden gewacht tot
duidelijk is geworden dat naast de bestaande verzoekschriftprocedures
en uitbreiding van de administratieve rechtspraak deze functionaris nog
een vruchtbaar arbeidsterrein kan vinden.

VII
Bij onrechtmatige daad behoort een bijkomstig belastingvoordeel in de
berekening van de omvang van de schade te worden opgenomen.
VIII
Het rechtsmiddel van derdenverzet kan niet worden ontzegd aan de ene
in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot voor wat betreft een
vonnis tegen de andere echtgenoot gewezen.
IX
Art. 341, lid 3 Sv. behoort te worden afgeschaft.
X

De economische vijfjarenplannen in India hebben onvoldoende rekening
gehouden met de noodzaak in een ontwikkelingsland prioriteit te verlenen aan arbeidsintensieve projecten.
XI
Vorming van een wegenfonds kan de heffing van een jaarlijks weggeld,
dat toegang verschaft tot de autowegen, niet rechtvaardigen.
XTI

Bij de toenemende intensiteit van het Nederlandse verkeer kan de regel
"rechts gaat voor" niet ongekwalificeerd worden gehandhaafd en dient
vervangen te worden door een voorrangssysteem volgens Brits ot Amerikaans voorbeeld.

XIII
Integratie van de vaste staf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
met de Buitenlandse Dienst dient bevorderd te worden door op de
beleidsafdelingen slechts nieuw personeel aan te stellen dat ook voor een
functie in het buitenland geschikt iso

w. F. VAN EEKELEN
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INTRODUCTION

The idea for a study of Indian foreign poliey originated during a
diplomatie posting to New Delhi between 1957 and 1960. These years
were marked by the eruption of the Tibetan revolt, the arrival of the
Dalai Lama and the first ineidents along the Sino-Indian border. My
departure eoineided precisely with the landing of the aireraft earrying
Premier Chou En-lai to the meeting with the Indian Prime Minister
whieh would terminate the preliminary phase of the boundary dispute.
The eonfliet subsequently assumed proportions affeeting the entire
position of India. It provided the most severe testing ground for
Panehsheel, the Five Principles of Peaeeful eoexistenee whieh India
advoeated as a new and Asian eontribution to international relations.
The object of this book is to traee the five principles from their
optimistic start in an atmosphere of friendship with China to their
decline as an instrument of praetical polities. As Panehsheel experieneed
both its rise and fall in the bilateral eontext of Sino-Indian relations,
these will be examined in eonsiderable detail. Most emphasis is put on
the border dispute whieh represented the first eonfliet between a eommunist power and a non-aligned state. The analysis of legal aspeets and
politieal motives in the dispute is preeeded by a lengthy ehronological
deseription, whieh seemed neeessary not only to eomplete the aeeounts
given in other publieations, but also as an illustration ofboth its climaetie
development and the gradual inerease of Chinese pressure. A final
ehapter will draw conclusions on the impact of the erisis on Indian
foreign poliey to determine what it ehanged or left eonstant.
London, August 1964.

CONTENTS

Voorwoord

VII

Introduction

IX

Ahhreviations

XV

Maps
1. The northern frontier oflndia
2. Aksai Chin.
3. The Western Seetor .
4. The Eastern Seetor .
I. The poliey of non-alignment
The Indian ease.

11. Sino-Indian relations prior to 1954.
Tibet
The eonferenee at Simla
Indian nationalism and China.
Independent India
Communism in India
China invades Tibet.
The seareh for a new relationship

XVI
XVI
XVII
XVIII

1
2
8
8
13
20
24
26
29
35

111. Five principles of peaeeful eoexistenee

38

IV. Panehsheel and Mro-Asian eooperation .
The Bandung eonferenee .

50
56

V. India's position in international eonfliet.
Junagadh and Hyderabad
Kashmir.
Korea.

64
64
65
66

XII

CONTENTS

Suez and Hungary
Goa.
Conclusions

71

72
77

VI. The border dispute with China
China probes the boundary .
Revolt in Tibet .
Reaetions in parliament
Diplomatie notes
Challenge to the entire border .
Serious ineidents
The Premiers meet (April 1960)
The Offieials report .
Chinese aequieseenee? .
China's agreement with Burma
Deadloek
Expiration of the 1954- agreement
Further proposals .
The fighting starts.
The Colombo proposals
The question of prisoners .
China's agreements with other neighbours .
Nepal.
Pakistan.
Mghanistan

79
79
8485
90
92
9497
101
105
106
108
110
111
114119
127
129
129
130
132

VII. Legal aspeets of the border dispute.
The juridieal status of Tibet.
The Simla Convention .
The MeMahon Line .
Mountain boundaries
The watershed principle
Maps and boundary disputes
Effeetive oeeupation .
Preseription
Protest, aequieseenee and estoppel .
The eritical date
Further applieation to the bord er dispute
The Western Seetor .
The border with Sinkiang.

133
134139
144145
14-7
149
153
155
156
157
158
160
160

CONTENTS

XIII

Ladakh's border with Tibet.
The Eastern Sector .
The Thagla Ridge. . . . .

164
166
170

VIII. Political motives in the border dispute
China changes her evaluation of India
Marxist ideology . . . . . . . . .
The Soviet Union and the border dispute .
The Communist Party of India . . . .
The Indian assessment of China's motives .
Conclusions

IX. Conclusions . . . . . . . . . . . .
The boundary question . . . . . .
The implications of the border dispute
Panchsheel .
Prospects.

171
171
174
179
182
185
187
193
193
197
200
205

Bibliography.

208

Index . . .

217

ABBREVIATIONS

A].LL.
B.Y.LL.
G.A.O.R.
LC.].
LC.L.Q.
LY.LA.
P.C.L].
R. C.A.].
R.G.D.LP.
Y.B.W.A.
Indian report }
Chinese report
Press Release
White Paper

The American Journal of International Law
The British Yearbook of International Law
United Nations General Assembly, Official Records
International Court of] ustice
The International and Comparative Law Quarterly
The Indian Yearbook of International Affairs
Permanent Court ofInternational]ustice
Journal 01 the Royal Central Asia Society
Revue Generale de Droit International Public
The Yearbook of World Affairs
Ministry of External Affairs (M.E.A.), New Delhi,
Report of the officials of the governments of India and the
People' s Republic of China on the boundary question. (The
Indian and Chinese reports are numbered separately)
Issued by Chinese Charge d' Affaires, London
M.E.A., notes, memoranda and letters exchanged between
the Governments of India and China (A series often white
papers)

Sources which are not quoted in full in the footnotes are included in
the bibliography.

o

",,00

,

,

"m.

,",00

•

, ••

I

I

.:

i

I
.I
I

~!/

...... ...

}.,., \:\~h pY'o?o~a\
o~ 19q,

o

•

lS
,

So
I

MAp 1. The rwrthernfrontier of India. (S. indicates Sikim).
MAp 2. Aksai Chin in the Western Sector, showing the British proposal of 1899 between

the Indian and Chinese claimlines

(See Map 3).
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