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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 8 feb. 1950
Mede voor Stikker.
De UNCI richtte zich 27 Januari met een confidential memorandum tot de
vertegenwoordiging van Nederland in de Contact-Commissie, waarin zij haar bezorgdheid
uitsprak over de politieke en militaire toestand in West-Java en een mogelijk daaruit
voortvloeiende verslechtering van de betrekkingen tussen de Uniepartners. In verband hiermede
verzocht de UNCI te mogen vernemen
A. of men van Nederlandse zijde in een gemeenschappelijke verklaring zou willen bevestigen
bereid te zijn alle mogelijke bijstand te verlenen, welke de RIS zou nodig hebben,
B. of men van Nederlandse zijde bereid was een gemeenschappelijke verklaring uit te geven
zeggende, dat strenge disciplinaire maatregelen zouden worden genomen tegen deserteurs.
Voorts sprak UNCI als haar oordeel uit dat een gecoördineerde actie ter verbetering van
de toestand wenselijk zou zijn en dat een gemeenschappelijk communiqué en een verduidelijking
van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Uniepartners zou kunnen bijdragen tot
het afnemen van de bestaande spanning en bezorgdheid.
Ik stel mij voor te antwoorden, dat de Nederlandse Regering bereid is
A. bijstand te verlenen overeenkomstig en binnen het kader der RTC-overeenkomsten,
B. een gemeenschappelijke verklaring ten aanzien van deserteurs te overwegen,
C. gecombineerd met de RIS op te treden, teneinde uitvoering te geven aan de samenwerking
voorzien in het U bekende gemeenschappelijk communiqué van mij en Hatta van 4 dezer.
Voorts wil ik erop wijzen, dat sinds de souvereiniteitsoverdracht de verantwoordelijkheid
voor orde en rust bij de RIS berust, doch dat de Nederlandse Regering bereid is bijstand en
medewerking te verlenen, indien zij daarom wordt verzocht en op basis van de RTCovereenkomsten. Het conceptantwoord eindigt:
'The Netherlands Government would appreciate if the United Nations Commission for
Indonesia, in accordance with par. VI of the covering resolution adopted at the RTC, would, as
far as necessary, start its task of observing the implementation of the agreements reached at the
RTC. This observation should, it seems, in the first place apply to the military aspects of those
agreements, and furthermore to the agreements to be adopted by the Netherlands in rendering as
mentioned in the preceeding paragraph.'
De reden, dat voorgesteld wordt dat de UNCI zich voor eerst zal beperken tot het
observeren van de militaire aspecten, is, dat indien de UNCI de uitvoering van de gehele RTCovereenkomst zou gaan observeren, zij een enorm apparaat nodig zou hebben en voorts zij zich
ook op economisch veld zou gaan begeven, hetgeen ons voorshands niet welgevallig zou zijn.
Verzoeke seinen of U accoord.

Kenmerk: Hirschfeld 141.
© NA, archief Minkol., codetel. 19502
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/16189

