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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan hoge commissaris te Djakarta
(Hirschfeld), 9 maart 1950
Mede namens Stikker.Voor Hirschfeld persoonlijk.
In de heden gehouden RAVI-vergadering was men vrij algemeen zeer somber gestemd
over de ontwikkeling van zaken in Indonesië. In de liquidatie der deelstaten en vooral in de daarbij
toegepaste methoden zag men een schending van de afspraken, die op de Inter-Indonesische
Conferentie en ter RTC getroffen zijn en men trok daaruit zijn conclusies. Ook de
machtsontwikkeling in Djokja en de mogelijkheid, dat de Djokja-Regering de RIS-Regering zou
verdringen, achtte men een gevaar voor orde en veiligheid en voor alles, wat ter RTC
overeengekomen is. Daarnaast vreesde men ernstig, dat de RIS-Regering geen voldoende
zeggenschap had over de TNI, zodat de TNI haar eigen weg zou gaan. Voorts kwam het
communistisch gevaar ter sprake en de groeiende onrust onder de Nederlanders in Indonesië in
het algemeen en onder het ambtenarencorps in het bijzonder alsmede de verontrustende
berichten uit ondernemerskringen, over al welke onderwerpen ook veel particuliere berichten
waren binnengekomen. In de massale uittocht, waarover ook in Uw berichten sprake is, zag men
een ramp, omdat men in Nederland niet voldoende opnamecapaciteit heeft voor zulk een stroom
van vluchtelingen, terwijl de kans bestaat, dat deze mensen voor een groot deel ten laste van de
Staatskas zullen komen, daar hun pensioenen of andere inkomsten meestal niet berekend zijn op
de uitgaven, waarvoor ze hier blijkens de ervaring komen te staan, nog daargelaten het gevaar, dat
deze pensioenen of inkomsten niet meer getransfereerd zullen worden. Onder deze
omstandigheden verzoekt de Regering U nogmaals met Hatta de gehele situatie onder ogen te
zien, en hem te doordringen van de noodzaak om krachtig het gezag van de RIS-Regering te
handhaven. In het bijzonder zou men ook wensen, dat de RIS-Regering thans de onmiddellijke
overgang van het KNIL op krachtige wijze bevordert.
Wij verzoeken U te dezer zake ook contact op te nemen met Cochran, opdat ook deze zijn
invloed aanwendt. Collega Stikker zou gaarne weten, of Cochran reeds desbetreffende instructies
van Acheson heeft ontvangen, overeenkomstig hetgeen Acheson aan Stikker beloofde.
Gaarne vernemen wij van U het resultaat van Uw stappen, en Uw visie op de huidige
toestand en de daarin opgesloten liggende gevaren.
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