681
Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 8 jan. 1950
Bestemd voor Van Maarseveen, mede voor Stikker.
Van vele zijden worden aan het HC problemen voorgelegd verband houdende met
Nieuw-Guinea, zoals
1. Aantrekking overheidspersoneel uit RIS-verband
2. Regeling betalingsverkeer
3. Goederenvoorzieningen
4. Medenemen van persoonlijke eigendommen (kapitaalgoederen door emigranten)
5. Voorlichting van candidaat-emigranten
Uiteraard dient HC zich van alle bemoeienis met bestuursvoering van Nieuw-Guinea te
onthouden. Anderzijds zal het onvermijdelijk zijn dat HC de belangen van Nieuw-Guinea als
onderdeel van het Koninkrijk bij de RIS behartigt.
Omtrent deze taak van HC ontbreekt instructie terwijl het HC tot dusver over onvoldoende
feitelijke gegevens beschikt om naar bevind van zaken te handelen of zelfs om betrokkenen de
weg te wijzen. In dit verband betreur ik ook dat Krijger die op doorreis van Hollandia naar
Nederland gedurende nachtstop alhier verbleef het blijkbaar niet nodig heeft geoordeeld met mij
in contact te treden.
Ik verzoek U mij te machtigen op het HC zodanige voorzieningen te treffen dat ik hogerbedoelde
problemen kan behandelen voorzover zij dus niet liggen op het terrein der eigenlijke
bestuursvoering van Nieuw-Guinea. Te overwegen ware bovendien dat te Djakarta buiten het HC
een vertegenwoordiger of agent van Nieuw-Guinea geplaatst wordt die bepaalde werkzaamheden
voor Nieuw-Guinea kan verrichten, zoals b.v. het doen van aankopen of het aannemen van
personeel. Indien de werkzaamheden van een dergelijk functionaris er toe zouden leiden dat
contact met de RIS zou moeten worden opgenomen zou hij mijn bemiddeling moeten inroepen
volgens nader door U en mij te regelen procedure. Ik zou het zeer waarderen indien U deze zaak
aan spoedig onderzoek zoudt willen onderwerpen. Mocht U andere procedure wensen, dan ben ik
uiteraard gaarne bereid deze te onderzoeken en U daarover van advies te dienen. Waardenburg
verzocht kort avant vertrek naar Nederland aan Van Deinse, die te werk gesteld is op de politieke
afdeling HC, zich voorlopig te belasten met de behandeling van NG aangelegenheden. Naar mijn
mening kan Van Deinse op politieke afdeling niet langer dergelijke werkzaamheden vervullen.
Thans door mij noodzakelijk geachte voorzieningen prejudiciëren uiteraard in geen enkel opzicht
op toekomstige besprekingen nopens status van NG.
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