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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 21 april 1950
Mede voor Van Maarseveen, copie aan Teppema.
In de morgen van 21 April bracht de Australische Consul-Generaal mij een bezoek,
ogenschijnlijk om het contact weer eens op te nemen. Aan het eind van het gesprek vroeg hij mij
naar de stand van zaken met betrekking tot Nieuw-Guinea, mede in verband met de uitlating van
Spender via de radio, die mij nog niet in extenso bekend.
Ik heb de Australische Consul-Generaal er op gewezen, dat allereerst het onderzoek van
de ingestelde Commissie zal moeten plaatsvinden. Ook wees ik hem er op, dat het rapport van
de Commissie gereed zal dienen te zijn op 1 Juli en dat het dan in het voornemen van de
Nederlandse Regering ligt het rapport toe te zenden aan het Nederlandse Parlement, dat er dan
waarschijnlijk een Parlementair debat zal plaatsvinden en dat pas daarna de eigenlijke
onderhandeling tussen Nederland en de RIS zal plaatsvinden. Voorts wees ik hem er op dat,
gezien de verhouding tussen Nederland en RIS, er in de eerste plaats onderhandelingen zouden
moeten worden gevoerd tussen de beide Unie-partners en dat deze Unie-partners er naar zouden
moeten streven om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Pas wanneer zou blijken dat geen
accoord kon worden bereikt zou bijv. van inschakeling van de UNCI sprake kunnen zijn.
Toen dit gesprek door mij gevoerd werd, was telegram Teppema 93 mij nog niet bekend.
Ik heb Eaton naar aanleiding van diens opmerkingen over het ongeduld van Spender
medegedeeld, dat ik niet kon inzien dat Australië nu zo veel haast maakte, terwijl op de
Conferentie van Unie-Ministers niets anders was besproken dan procedure kwestie.
Na kennis genomen te hebben van het telegram van Teppema ben ik van mening, dat wij
in deze aangelegenheid bij voorkeur geduldig moeten zijn. Indien Australië ons zou willen helpen
in de kwestie Nieuw-Guinea omdat het zelf daarbij belang heeft, zullen wij Australische
interventie niet eerder welkom moeten heten dan op het moment dat zulks ons gelegen komt.
Zoals U zal blijken uit mijn telegram over mijn onderhoud met Bihin kan van Critchley in
UNCI-aangelegenheden niet veel worden verwacht. Ook om die reden ben ik van mening dat wij
de opwinding van Spender naast ons moeten neerleggen tot de houding van Australië
vruchtdragend voor ons zou kunnen zijn.
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