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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 7 april 1950
Voor Van Maarseveen persoonlijk, mede voor Drees en Stikker.
Op 6 dezer kwam tijdens mijn onderhoud met Hatta geval Hamid ter sprake. Hij gaf mij
zeer uitvoerig relaas van redenen tot arrestatie. De daar op betrekking hebbende punten kunt U
vrijwel alle terugvinden in mijn telegram aan Drees persoonlijk 171. Tevens maak ik van de
gelegenheid gebruik U nog eens in herinnering te brengen mijn persoonlijk telegram aan U 270 en
302. In wezen der zaak is er geen nieuwe bij gekomen. Hatta legde er de nadruk op, dat men
Hamid meest kwalijk nam zijn gesprek met Westerling na aanval op Bandung waarbij Hamid
tegenover Westerling betoogde, hij geen aanval op Bandung had moeten plegen, maar aanval op
Djakarta. Hatta vertelde mij, dat Kiers tijdens verhoor juistheid van dit punt zou hebben
bevestigd.
Het tweede punt, de door Hamid beraamde overval op Ministerraad, zou door Kiers
ontkend of althans niet bevestigd zijn. In mijn gesprek op 14 Februari met Sultan van Djokja wees
ik erop, dat arrestatie van RIS-Minister ongelukkig zou zijn en dat men, indien beschuldigingen
juist zouden blijken te zijn, zou moeten zorgen voor 'eleganter Abgang'. Dit memoreerde ik ook
17 Maart tegenover Hatta, die er toen op wees, dat hij aan Hamid buitenlandse reis voorgesteld
had. Dit laatste werd mij bevestigd door uitlatingen, die van Hamid zelf afkomstig zijn. Hamid
heeft hem geboden gelegenheid om land met RIS-opdracht te verlaten niet benut. Ik heb Hatta
tijdens mijn onderhoud 6 April er ook op gewezen, dat Ned. ambtenaren door arrestatie van Kiers
en Kruythof zich zeer ongerust maken en dat dit vooral op Ministerie van Binnenlandse Zaken
speelde. Hatta verklaarde, dat hierover geen ongerustheid behoefde te bestaan omdat geval Hamid
op zich zelf staat.
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