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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister-president (Drees), 8 april 1950
Referte uw telegram 14 en mijn telegram 7.
Hatta deelde mij mede, dat zijn conclusie na demarche, die ik in Uw opdracht deed,
volgende is.
Kwestie ontslag Van Langen kan voorlopig blijven rusten. Hij behoudt zich echter voor
op deze zaak terug te komen en wel voornamelijk omdat hij niet weet welke reactie er nog kan
komen uit kringen RIS-Parlement. Hij zou contact opnemen met defensie-commissie van
parlement om deze zaak te laten rusten. Hij hoopte dan echter, dat Ned. Parlement ook rustig
zou blijven over Westerlingaffaire. Buurman en Van Langen heb ik inmiddels ingelicht.
Moge hieraan nog volgende persoonlijk toevoegen. Acht onder gegeven omstandigheden
deze oplossing de beste. Niettemin zijn zekere moeilijkheden bij Marine niet uitgesloten. Het
overwogen ontslag van Van Langen berustte in hoofdzaak op overwegingen van politieke aard.
Wanneer ontslag Langen bijv. morgen zou plaats hebben gevonden, zou inderdaad uiterst
gevaarlijke situatie zijn ontstaan. Daarom zal m.i. onder nieuwe omstandigheden Marine om
politieke redenen ook geduld moeten oefenen zelfs wanneer consequentie zou zijn, dat Langen
tijdelijk hoofd voorlopige militaire missie zou worden.
Ten slotte nog, dat Sultan en Hatta mij beiden op avond 7 dezer gevraagd hebben te
bevorderen, dat Fockema weer spoedig hier komt. Buurman acht dit eveneens gewenst.
Persoonlijk denk ik daar even zo over. Acht het in ieder geval nodig, dat Andreae er zich op
inricht, dat hij desnoods op zeer korte termijn kan komen. Situatie h.t.l. reeds zeer critiek en
vooruitzichten t.a.v. Oost-Indonesische kwestie zijn hoogst ernstig. Versterking militaire element
lijkt mij derhalve ook persoonlijk noodzakelijk. Zaak als deze eist weer bijna mijn volle aandacht.
Waar de thans aanhangige problemen veel dieper gaan dan de Westerlingaffaire is het bij
eventuele overkomst van Andreae echter wel gewenst dat hem wellicht ten overvloede op het
hart wordt gedrukt, dat hij geen enkele beslissing van enige betekenis neemt zonder nauw
overleg met mij. Mocht de Regering besluiten Andreae op korter termijn te zenden, dan kunt U
volstaan met mij vertrekdatum te melden. Mocht vertrek moeilijk zijn, dan word ik gaarne in
verdere overleg betrokken.
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