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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 6 feb. 1950

Ten aanzien van inpassing Dirvo in HC na overleg met De Beus thans volgende voorstel.
Bij opstelling hiervan is er van uitgegaan enerzijds dat in het onafhankelijke Indonesië niet een
afdeling van Uw Departement als zodanig kan blijven voortbestaan, anderzijds dat op HC wel een
aparte afdeling behoort te zijn voor de behandeling van internationaal politieke aangelegenheden.
1. De Directie Verre Oosten houdt met ingang van 15 Februari of 1 Maart 1950 op als zodanig te
bestaan en wordt omgezet in Afdeling Diplomatieke Zaken van het HC.
2. De Beus is overeenkomstig het bepaalde in Drees nr. 1 tweede plv. HC, zijn sous-chef wordt
Hoofd Afdeling Diplomatieke Zaken.
3. De taak dezer afdeling zal o.m. omvatten het behandelen van kwesties van internationaal
politieke aard in HC, rapportage daarover, kwesties betreffende de status van Nieuw-Guinea, het
verlenen van advies en bijstand aan het RIS-Ministerie van Buitenlandse Zaken, besprekingen met
dat Ministerie over vragen van buitenlands beleid, het onderhouden van contact met buitenlandse
missies hier ter stede, coördineren activiteit der z.g. peripherieposten, en leiding geven aan
consulaire werkzaamheden Commissariaten, dit laatste waar nodig in overleg met de Juridische
Afdeling. Toen dit telegram in concept werd opgesteld ontving ik Uw 325. Ik betreur het, dat over
de daarin medegedeelde beslissing geen overleg met mij werd gepleegd. Onder de Afdeling
Diplomatieke Zaken ressorteert ook de codekamer.
4. De Diplomatieke Afdeling staat onder de verantwoordelijkheid van HC. Instructies, welke het
Ministerie van Buitenl. Zaken aan HC verstrekt over aangelegenheden speciaal dat Department
betreffende, worden uiteraard door de Diplomatieke Afdeling behandeld. Indien HC van mening
is, dat zij in strijd zouden zijn met het algemeen ten aanzien van Indonesië gevoerde beleid zal hij
zich voor eventuele herziening van instructies wenden tot Van Maarseveen en Stikker gezamenlijk.
 - - -
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