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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 12 maart 1950
Voor Van Maarseveen, mede voor Schokking.
Ik nam kennis van het voor Andreae bestemde telegram over zijn eventuele terugkeer naar
Den Haag op Dinsdag a.s.
In verband met de slotzin veroorloof ik mij U voor te stellen Andreae hier te laten blijven
voor verdere oplossing van het KNIL-RIS probleem. Ik acht het onder gegeven omstandigheden
absoluut noodzakelijk, dat hieraan met kracht wordt gewerkt en dat Andreae hiermede doorgaat,
omdat het van belang is vorderingen te maken avant de aanvang van de Ministersconferentie. De
kwestie van de Militaire Missie zal op de Ministersconferentie tot beslissing moeten komen. De
uitwerking hiervan vordert hier ter plaatse veel tijd, waarvoor de medewerking van Andreae van
grote betekenis is. Daarbij komt, dat de politieke situatie hier zo labiel is en van mij zoveel tijd
vordert, dat ik het als een verlichting van mijn taak beschouw, indien Andreae tot de aanvang van
de Ministersconferentie hier kan blijven. Indien de Militaire Missie in een vroeg stadium
behandeld wordt, behoeft Andreae niet tot het eind van de conferentie te blijven. Het contact
tussen hem en mij vordert aanzienlijk minder tijd dan wanneer ik zelf alle problemen dagelijks met
de Generaals moet bespreken.
Wat betreft de verantwoording, die de Regering aan het Parlement zal moeten afleggen
omtrent het incident Westerling, veroorloof ik mij er op te wijzen, dat de verantwoording voor het
Parlement bij voorkeur alleen moet plaatsvinden nadat deze zaak met de RIS-Regering is geregeld.
Ongetwijfeld heeft het incident Westerling hoogst belangrijke Nederlandse kant, doch wanneer
het mogelijk is deze zaak aan RIS-zijde binnen zekere perken te houden, dan zou het niet
verstandig zijn de zaak tegenover het Parlement meer uit de doeken te doen dan wij tegenover de
RIS doen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat wij ongetwijfeld zekere satisfactie
aan de RIS moeten geven, waarmede het incident tussen de regeringen kan zijn geregeld. Dit zal
echter alleen zekere ill-feeling wegnemen. Dit is nodig, doch veel meer kan op dit gebied niet
worden bereikt. Men mag in dit stadium dus niet verwachten, dat oplossing van de
Westerlingaffaire ons positief voordeel zal opleveren.
Gaarne verneem ik omgaand of U accoord gaat dat Andreae hier blijft. Ik verwijs tevens
naar mijn nummer 4 aan Drees.
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