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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 17 maart 1950
Voor Van Maarseveen persoonlijk, mede voor Schokking en Fockema Andreae.
In aansluiting aan mijn 298 en 300 deel ik U mede dat van militaire zijde navolgend bericht
over situatie Oost-Indonesië binnenkwam.
Regering Oost-Indonesië door streven RIS-Ministerie van Defensie tot zenden van TNI
naar Oost-Indonesië thans in stemming aan paniek grenzend. Verschillende Nederlandse
officieren zijdelings door NIT-Regering gepolst over houding KNIL/KL bij eventueel gewapend
conflict tussen NIT en RIS of RI. Deze personen werden er op gewezen dat men van Ned. zijde
RTC loyaal zal uitvoeren en Ned. strijdkrachten bij intern conflict neutrale houding aannemen
onder veiligstellen Europese levens en belangen. Onder troepen in Oost-Indonesië uiteraard velen
van Oost-Indon. landaard. Er moet gerekend dat bij conflict prominente NIT -personen beroep
op militairen van O-Indon. landaard zullen doen.
Risico's zijn dan zeker aanwezig. -Einde bericht uit O-IndonVan Buurman vernam ik hedenmorgen dat TNI van Java naar O-Indon. was vertrokken.
Tijdens onderhoud dat ik hedenmorgen met Hatta had over geval van 't Oever, bracht ik
positie O-Indon. weer ter sprake. Hatta verklaarde mij dat geen TNI-troepen naar O-Indon.
vertrokken waren. Er moet echter wel rekening gehouden met mogelijkheid dat dit in naaste
toekomst zal geschieden. Er is meningsverschil tussen RIS-Regering en Regering NIT over
militaire bevoegdheden. RIS-Regering is van oordeel dat NIT geen militaire bevoegdheden heeft.
Daarom maakt RIS uit of eventueel TNI naar Oost-Indonesië wordt gezonden. Hatta en Sultan
van Djokja waren het volledig eens dat TNI in Oost-Indonesië volkomen buiten politiek zou
moeten blijven. Hij verwachtte niet dat op korte termijn conflict zou zijn. Hij wees erop dat wel
interne moeilijkheden in Oost-Indonesië zijn, omdat verhouding tussen Suka Wati en Sultan
Lombok niet goed.
Overigens bleek Hatta te blijven bij standpunt terzake Oost-Indonesië zoals hij mij dit 11
dezer had uiteengezet. Zie daarover mijn 280.
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