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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 14 april 1950
Voor Van Maarseveen persoonlijk, mede voor Drees en Stikker.
Ik volsta even met kort bericht om U mededelen dat een Dakota van Garuda naar
Djakarta onderweg met Abdul Azis, een van milobs en Ratulangi. Hatta en Sultan namen in
bespreking hedenmiddag standpunt in dat Abdul Azis gekomen zonder zich thans kunnen
beroepen op formele toezeggingen van RIS. Formele toezeggingen van UNCI zijn er ook niet
omdat Critchley Hatta inlichtte over standpunt dat hij mij hedenmiddag mededeelde. Wel is
bedoeling onmiddellijk met Abdul Azis spreken en eerste vraag die hem gesteld zal worden is
welke instructies hij achtergelaten heeft voor troepen die in Makassar onder zijn bevelen stonden.
RIS niet van zins hem na 2 dagen naar Makassar laten vertrekken. Tijdens middagbespreking met
militaire autoriteiten afgesproken dat pensioenvoorwaarden in Makassar nog eens benadrukt
zullen, waarbij duidelijk gemaakt zal dat RIS pensioenvoorwaarden vervallen kan verklaren
tegenover degenen die militaire wet niet gehoorzamen. Verder zal van Nederlandse zijde getracht
aantal meelopers van KNIL verder drukken. In aansluiting aan middagbespreking heb ik Hatta in
kennis gesteld met standpunt van Nederlandse Regering omschreven in Stikker 70 sub A, Hatta
heeft mij verzocht Regering mededelen dat hij alles zal doen om levensbelangen van in OostIndonesië aanwezige Nederlanders inclusief Nederlandse ambtenaren in dienst van RIS veilig te
stellen. Ik ben overtuigd dat Hatta hiervoor oprecht zijn best zal doen doch ik durf op dit
ogenblik nog niet positieve verklaring afleggen dat niettemin geen ongelukken zullen voorkomen.
Mijn indruk is dat men van RIS zijde nu Abdul Azis onderweg voorzichtiger zal zijn omdat men
meent satisfactie hebben dat rede van President uitwerking gehad. Waar Abdul Azis oprekent 2
dagen in Djakarta blijven, acht ik niet uitgesloten dat gedurende die 2 dagen rust gehandhaafd
blijft, doch alles wijst op dat RIS voortgaat maatregelen treffen voor eventuele landingen op ZuidCelebes, waardoor onrust blijft.
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