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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 10 jan. 1950
Mede voor Stikker en Schokking. Referte Lovink ZG 298 juncto Uw 2 volgen hieronder:
'A Richtlijnen nr. 3 inzake militaire en technische hulpverlening door onder Ned. bevel staande
landstrijdkrachten aan de RIS, niet vallende onder de overeenkomst ter uitvoering van art. 2 en 21
van het Uniestatuut.
Algemene beginselen.
Art. 1. Overeenkomstig het gestelde in art. 3 lid 2 hoofdstuk I van "Regelingen betreffende de
onder Ned. bevel staande landstrijdkrachten in Indonesië na de s.o." zullen de landstrijdkrachten
welke op afscheep wachten of worden gereorganiseerd niet operationeel worden gebruikt dan
zover zulks door de Regering van de RIS wordt gevraagd en de instemming heeft van de Ned.
Regering.
Art. 2. Indien echter hulp van de Ned. landstrijdkrachten in bovenbedoelde wacht- of
reorganisatieperiode wordt ingeroepen voor een taak waarbij deze niet direct operationeel worden
ingezet of slechts technische hulp behoeven te velenen, kan dit eveneens geschieden op
rechtstreekse aanvraag van de betrokken territoriale commandant der RIS-landstrijdkrachten aan
de Ned. troepencommandant, die de gevraagde hulp met inachtneming van het gestelde in
volgende artikelen naar vermogen kan verlenen met onder zijn bevel staande organen of
eenheden.
Uitvoering
Art. 3. Militaire hulpverlening als bedoeld in art. 2 dient uitsluitend het karakter te dragen van een
niet direct operationele inzet van troepen, van locale, beperkte, tijdelijke en incidentele aard en wel
op zodanige wijze, dat afscheep of reorganisatie der Ned. strijdkrachten als bedoeld in art. 1
hierdoor niet wordt vertraagd.
Art. 4. Een aanvraag voor militaire hulpverlening als bedoeld in art. 2, zal inhouden een
nauwkeurige omschrijving van doeleinden, doelen en tijdsduur waarvoor militaire hulpverlening
wordt verzocht.
Art. 5. Onder technische hulpverlening als bedoeld in art. 2 wordt verstaan het verrichten van
diensten welke geen direct verband houden met enige operationele taak der landstrijdkrachten der
RIS.
Art. 6 Onder deze diensten worden o.m. verstaan technisch behulpzaam zijn bij
transportaangelegenheden, verbindingen en werkzaamheden tot herstel, onderhoud of
instandhouding van matrieel en goederen, zowel roerende als onroerende.
Art. 7 Deze technische hulpverlening in welke vorm dan ook maakt geen deel uit van of loopt niet
vooruit op de zakelijke en ordelijke overdracht van roerende en onroerende goederen als bedoeld
in art. 48 hoofdstuk VI van in art. 1 dezer aangehaalde "Regelingen etc.".
Art. 8. Alle kosten voortvloeiende uit mil. en technische hulpverlening, zowel personele als
materiële, uitgaande boven de normale kosten van onderhoud, instandhouding enz. der Ned.
landstrijdkrachten, die deze mil. hulp verlenen, worden voorzover dit niet reeds geschiedt, door de
Regering van de RIS gedragen.
Art. 9 Technische hulpverlening door de RIS-landstrijdkrachten aan de Ned. landstrijdkrachten
vindt plaats op grond van het gestelde in art. 8 van de in art. 1 dezer aangehaalde "Regelingen
etc.".
B Toelichting op richtlijnen nr. 3
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1. Bij de terzake gevoerde besprekingen der gezamenlijke mil. commissies is inmiddels gebleken
dat zijdens de RIS-Regering de opvatting wordt gehuldigd, dat een verzoek om operationele mil.
bijstand, als vermeld in art. 3 lid s hoofdstuk I van "Regelingen etc." bepaaldelijk een
aangelegenheid is welke op wederzijds regeringsniveau dient te worden behandeld, hetgeen dan
ook in art. 1 van richtlijnen nr. 3 wordt bepaald. Mitsdien is in de onderwerpelijke richtlijnen nr. 3
uitsluitend de niet direct operationele bijstand alsmede technische hulpverlening nader vastgelegd
en ontbreekt in deze richtlijnen derhalve de clausule "dat bij plotseling optreden de locale
noodtoestand of locale ordeverstoring, de mil. gouverneurs der RIS door tussenkomst van de
RIS-Minister van Defensie en van de HC of de CLG aan Ned. territoriale commandanten
(voortaan troepencommandanten) hulp kunnen vragen en deze laatsten dat kunnen verlenen"
(vide Lovink ZG 298 en Uw 2).
2. De Voorzitter der Militaire Commissie van de RIS deelde tevens mede, dat een rechtstreekse
aanvraag om hulp als bedoeld in art. 2 van richtlijnen nr. 3 door een territoriaal commandant van
de RIS aan een Ned. troepencommandant alleen mag geschieden na verkregen toestemming van
de RIS-Minister van Defensie, hetgeen uiteraard een interne RIS-instructie is.
3. Richtlijnen nr. 3 zijn thans door de Militaire Commissie van de RIS ter goedkeuring voorgelegd
aan de RIS-Regering.
4. Van de Ned. legerleiding zullen, zodra richtlijnen nr. 3 door beide Regeringen zijn goedgekeurd
en uitgegeven, terzake gelijktijdig strikte en bindende orders uitgaan aan de Ned.
troepencommandanten, waarbij o.m. uitdrukkelijk de verplichting dezer commandanten zal
worden gestipuleerd elke vorm van militaire bijstand en/of technische hulpverlening onverwijld te
melden, opdat zo nodig door de legerleiding direct kan worden ingegrepen.'
Ik moge U verzoeken mij telegrafisch mede te delen of met de sub A bedoelde richtlijnen
zoals deze in de gemengde Militaire Commissie alhier op 6 dezer zijn opgemaakt, kan worden
ingestemd.

