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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister-president (Drees), 6 feb. 1950

Bestemd voor Drees. Referte Uw telegrammen 5 en 6.
Hieronder volgt handleiding voor beantwoording van in Tweede Kamer gestelde vragen.
Ad. A. Voor feit, dat Westerling o.m. over Ned. wapens beschikt zijn noch Ned. Regering noch
onder haar ressorterende organen verantwoordelijk. Nog steeds bevinden zich vele wapens van
Ned. herkomst, die door Japan veroverd, in onbevoegde handen. Voorts wapens van algemene
politie en ondernemingswachten verloren gegaan, in enkele gevallen door desertie, in andere
gevallen door verovering door tegenpartij. Niet ontkend kan worden, dat zich ook
wapendiefstallen hebben voorgedaan. Volgens beschikbare gegevens kunnen 4 oorzaken voor het
komen van wapens in verkeerde handen worden aangegeven, t.w. deserties, diefstal, ontvoering,
beroving en acties. Voor nadere gegevens terzake verwijs ik naar mijn 25. Daarin gegeven cijfers
komen m.i. echter niet voor publicatie in aanmerking.
Ad B. Aantal deserteurs bedroeg ca. 300. Slechts enkelen daarvan waren van Ned. afkomst, bij
mijn weten 2 of 3. Met vermelding van dit cijfer ware echter voorzichtigheid te betrachten. Hoe
deserties hebben plaatsgevonden ondanks alle rapporten is niet met zekerheid te zeggen.
Verrassing heeft daarbij stellig een grote rol gespeeld. Wat betreft de in Drees 6 gestelde vraag, zo
kan ik wel mededelen, dat zowel Hatta als Sultan van Djokja mij persoonlijk mededeelde, dat er
berichten in richting wezen, dat groep APRA, die Djakarta trachtten binnen te dringen en daarin
gedeeltelijk ook slaagden, voornemen hadden terreurdaden te verrichten, alsmede aanslagen te
plegen op leidende figuren van RIS. Enig bewijsmateriaal daarover heb ik niet in handen, zodat de
Regering zou kunnen verklaren, dat haar hierover geen bijzonderheden bekend zijn. Voor
definitieve vaststelling der antwoorden op vragen zou ik U in overweging willen geven nog eens
speciaal te raadplegen het door mij en Buurman uitgegeven communiqué van 25 Januari en de
gemeenschappelijke verklaring van Hatta en mij d.d. 4 Februari.
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