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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Götzen), 21
jan. 1950

Bestemd voor Götzen, mede voor Stikker, v.d. Brink en Lieftinck.
20 dezer gaf ik ter ere van Maarseveen een lunch, waarbij Cochran ook tegenwoordig was.

Cochran deelde onder andere mede, dat de Indonesiërs aan hem tot dusverre geen Amerikaanse
adviseurs hadden gevraagd en dat hij ook niet voornemens was aan de RIS voor te stellen
Amerikaanse adviseurs in dienst te nemen. Wat lening betreft zo had Cochran in Washington
aanbevolen aan RIS een lening te geven, voornamelijk voor speciale doeleinden. Hij meende, dat
Djuanda zich wel enige illusies maakte over een general purpose loan. Cochran deelde mij voorts
mede, dat Fox inderdaad afgedropen was zonder toezegging over zijn contract. Cochran had
tegenover Fox het standpunt ingenomen, dat hij geen monopolistische contracten kon
aanbevelen. Niettemin, zo deelde Cochran mij mede, was hij met Fox zeer voorzichtig geweest
gezien de politieke vriendjes waarover Fox beschikt.

In de eerste vergadering van de Raad van Toezicht DIVI, welke op Ministersniveau
gehouden en waaraan deelnamen Hatta, Sjafruddin, Djuanda en Laoh, zijn twee belangrijke
punten besproken. Aan Sjafruddin is opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk bij mij formeel
een verzoek in te dienen om een lening van Nederland ten bedrage van 300 millioen. Sjafruddin
zal, naar ik vernam, met mij hierover echter niet spreken zolang hij niet behoorlijk
gedocumenteerd is. Ik neem terzake dus een afwachtende houding aan en indien zodanig verzoek
mij mocht bereiken zal ik daaraan uiteraard een advies voor U verbinden over de wijze waarop
een dergelijke zaak m.i. het beste behandeld zou kunnen worden. In de tweede plaats werd in
beginsel besloten over te gaan tot een wijziging van het deviezenregime conform de terzake reeds
avant SO geformuleerde plannen. De gedachte is, dat 60 procent der exportdeviezen dient te
worden afgedragen tot de huidige officiele koers en 40 procent zal mogen worden verhandeld
tegen vrije koers. Over het tijdstip der invoering bestond meningsverschil. Men denkt echter aan
16 of 19 Februari. Djuanda gaf voorkeur aan latere datum. Een commissie onder voorzitterschap
van Kuiper werd ingesteld, teneinde de invoering van het nieuwe stelsel in detail voor te bereiden.
Besloten werd, dat over deze zaak overleg met het HC zal plaatsvinden. Een inleidende doch
informele bespreking vond plaats bij mij, waaraan Kuiper en Van Lennep deelnamen. Zodra ik
deze zaak kan overzien kom ik hierop terug. Uit mijn gesprek met Kuiper bleek echter duidelijk,
dat ook over dit punt contact door Sjafruddin met mij zal worden opgenomen. Dit contact zal
waarschijnlijk vrij spoedig plaatsvinden, waarna ik met U in overleg hoop te treden.
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