Hoge commissaric te Djakarzta (Hirschfeld) aan minister van Uniexaken en Oveqeese &jhdeìen (Götqen), 9 j b .
I 950
Voor Götzen, mede voor Drees en Sakker.
In een tweetal Indon. bladen is men min of meer uitvoerig ingegaan op de
gemeenschappelijke verklaring van Hatta en mij. Ik meen goed te doen hieronder een aantekening
te laten volgen, die daarover werd opgesteld en die U de indruk zal geven, dat het Indon. Kabinet
nog wel aan critiek onderhevig is.
Alhoewel alle Indon. dagbladen te Djakarta de op 4 Februari jl. gepubliceerde
gemeenschappelijke verklaring van de Ned. HC en de Premier van het RIS-Kabinet onder
dikgedrukte headlines plaatsten, leverden slechts de dagbladen Merdeka en Pedoman, welke de
grootste oplagen van de plaatselijke Indon. nieuwsbladen hebben, commentaar daarop. Merdeka
acht de passage, dat tussen beider Regeringen algehele overeenstemming bestaat omtrent het feit,
dat de onlangs te Bandung voorgekomen verstoringen van rust en orde geen afbreuk hebben
gedaan aan het streven naar nauwe samenwerking tussen beide Regeringen, zonder meer
teleztrstellend. Volgens genoemd blad vormt de affaire Westerling integendeel juist een bedreiging
voor deze samenwerking. En deze bedreiging blijft onverminderd bestaan zolang enerzijds hier te
lande nog Ned. elementen van het slag van westerling aanwezig zijn, die in Indonesië invloed op
de gang van zaken trachten uit te oefenen, en anderzijds de Ned. Regering in gebreke blijft
daartegen krachtige maatregelen te treffen. Het blad eist duidelijke en voor een ieder zichtbare
maatregelen en hecht generlei waarde aan een fraai woordenspel. Na de gebeurtenissen op ZuidCelebes heeft het Indon. volk meer dan genoeg van mooie woorden en wenst daden te zien in de
vorm van vonnissen tegen de schuldigen aan het drama van Zuid-Celebes en aan de fatale
treinreisgevangenen te Surabaja. 'Waarom verkleint Premier Hatta de psychologische betekenis
van de affaire Westerling en is deze zelfs zo goedhartig om de Ned. HC daarin steun te verlenen?'.
Genoemd dagblad eindigt zijn hoofdarakel door nogmaals zijn teleurstelhg te uiten over het feit,
dat de Indon. Premier zijn medewerkmg heeft wdlen verlenen aan een dergelijke verklaring, welke
geenszins in overeenstemming is met de werkelijke betekenis van het gebeurde te Bandung voor
de toekomstige samenwerkmg tussen Indonesië en Nederland.
Ook Pedoman is van oordeel, dat gemeenschappelijke verklaring van Hatta en Hirschfeld
met betreklung tot het gebeurde te Bandung een verwarrende uitwerkmg heeft. Het blad is van
mening, dat van de geest van samenwerkmg,welke volgens de gemeenschappelijkeverklaring
door de gebeurtenissen te Bandung niet zou zijn beïnvloed, wel bitter weinig blijkt, indien men
zich van Ned. zijde slechts bepaalt tot het doen van beloften omtrent eventuele in de toekomst te
treffen maatregelen bij herhaling van desertie. Met dergelijke beloften alleen is de dood van ruim
60 TNI-mannen zeker niet afgedaan. 'Wat gaat er met de APRA-muiters gebeuren?' zo vervolgt
het blad. Het is de beantwoording van deze vraag welke doorslaggevend zal zijn voor het al of niet
blijven geloven in de gedachte van samenwerking in unieverband. Op dit punt heeft men van
Ned. zijde nog niets belangnjks aan de dag gelegd. Mededelingen omtrent de resultaten van het
ingesteld onderzoek naar hetgeen de deserteurs te Bandung hebben bedreven acht het blad
volkomen onnodig, daar het zonder meer vaststaat, dat deze lieden zich hebben schuldig gemaakt
aan opstand tegen het wettig gezag en aan de dood van tientallen TNI-ers. 8 Februari 1950.
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