713
Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister zonder portefeuille (Götzen), 28 jan. 1950
Referte Uw telegram 56 juncto mijn 84.
Door tussenkomst van Van Straaten heb ik nadere inlichtingen van Eechoud omtrent
ambtenarenmoeilijkheden Nieuw-Guinea ontvangen, waarbij gebleken is, dat op ambtenaren
Nieuw-Guinea pressie wordt uitgeoefend door enige radicaal georiënteerden onder hen om uit
Nieuw-Guinea weg te trekken, aangezien anders hun Warga Negaraschap gevaar zou lopen en zij
als landverrraders worden beschouwd.
Gisteren kwam Minister Suparmo mij daarover spreken. RIS-Regering had dergelijke
berichten gekregen en maakte zich erover bezorgd. Suparmo benadrukte dat RIS-Regering niet
achter de agitatie staat en in tegendeel geen enkel bezwaar heeft, indien ambtenaren voorheen in
dienst Indonesië thans in dienst Gouvernement Nieuw-Guinea overheidstaak blijven vervullen,
dat zulks geen invloed zal hebben op de mogelijkheid t.z.t. onderdaanschap van RIS te verwerven
en dat hij in overleg met zijn Kabinet bereid is met een paar leden van zijn staf Nieuw-Guinea te
bezoeken, teneinde de ongerustheid onder de ambtenaren weg te nemen. Hij vroeg daarover mijn
oordeel. Wij kwamen tot de volgende gedragslijn. Zo mogelijk heden zal de RIS-Regering een
communiqué uitgeven, waarin bovengemeld standpunt van de RIS-Regering wordt weergegeven
en waarin wordt aangespoord tot het blijven doorwerken. Mijnerzijds medewerking toegezegd om
t.a.v. die ambtenaren, die naar aanleiding van dit communiqué op hun ontslagaanvrage mochten
terugkomen, ook indien zij reeds naar Makassar of Ambon geëvacueerd zijn, het ontslag ongedaan
te maken en hen op onze kosten naar Nieuw-Guinea te doen terugkeren. Na aankomst van Van
Waardenburg alhier zal Suparmo met ons nadere bespreking houden, waarbij tevens de
voorgenomen apaiseringsreis van Suparmo punt van overleg zal vormen. Tegen die reis zie ik
vooshands, mits Van Waardenburg op zijn post is, geen bezwaar. Ik lichtte Eechoud en Van
Straten vertrouwelijk in.
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