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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister zonder portefeuille (Götzen), 28 jan. 1950.
Voor Götzen, mede voor Stikker en Schokking. Referte mijn telegram 58.
Volgen 'Voorwaarden van Ned. zijde te stellen ingeval van operationele bijstand, te
verlenen door onder Ned. bevel staande landstrijdkrachten, zoals vermeld in art. 3 lid 2 van hfdst.
I van de "Regelingen etc.".
I. Ingeval van operationeel gebruik van onder Ned. bevel staande landstrijdkrachten zoals
genoemd in art. 3 lid 2 van hfdst. I van de "Regelingen etc." zal er steeds naar worden gestreefd
deze landstrijdkrachten te belasten met taken van secondaire aard, terwijl de eenheden behorende
tot de gezagsapparaten van de RIS in beginsel zullen worden bestemd voor de uitvoering van
taken van primaire betekenis.
II. Afgescheiden van en boven het gestelde in punt I hiervoren, dienen in zodanig geval de
volgende voorwaarden aan de Regering van de RIS (o.a. de daarvoor in aanmerking komende
RIS-gezaghebbenden) te worden gesteld.
III.
A. Het verzoek om militaire bijstand dient schriftelijk bij de HC van het Koninkrijk der
Nederlanden te worden ingediend. Indien het verzoek mondeling of radiografisch geschiedt, zal
dit zo spoedig mogelijk schriftelijk worden bevestigd.
B. Het verzoek om militaire bijstand dient in te houden:
een nauwkeurige omschrijving van de redenen, op grond waarvan bijstand wordt verzocht;
een scherp omlijnde omschrijving van de doeleinden en/of doelen welke moeten worden
bereikt ; de duur voor welke de bijstand wordt verzocht.
IV.
A. De Regering van de RIS verplicht zich tot het (doen) verstrekken van alle inlichtingen en
gegevens van tactische, technische en van andere aard, welke door de Cdt. van de Ned.
legerstrijdkrachten in Indonesië (hierna verder te noemen "CLG") nodig worden geoordeeld.
B. Deze inlichtingen en gegevens zullen zo mogelijk het verzoek om militaire bijstand reeds
vergezellen.
C. De CLG is gerechtigd de militaire bijstand niet te verlenen indien volgens zijn oordeel
onvoldoende inlichtingen en gegevens worden verstrekt.
V. Door de CLG wordt de sterkte en de samenstelling bepaald van de onderdelen en/of eenheden
van de onder Ned. bevel staande landstrijdkrachten, welke de militaire bijstand zullen verlenen.
VI. De onderdelen en/of eenheden genoemd in punt V hiervoren blijven te allen tijde onder de
uitsluitende bevelen van hun eigen commandanten, terwijl het beschikbaarstellen van deze
onderdelen en/of eenheden tot het verlenen van militaire bijstand geen wijziging vermag te
brengen in de geldende c.q. door de CLG zo nodig nader vast te stellen, Ned. hierarchische en
administratieve verhoudingen.
VII. De militaire commandant van een onderdeel en/of een eenheid, welke is aangewezen tot het
verlenen van militaire bijstand, beslist bij uitsluiting van anderen dan zijn eigen hierarchische
commandanten hetgeen ter bereiking van de opgegeven doeleinden en/of doelen (vide punt IIIB
hiervoren) zal moeten worden verricht. Daaronder is in het bijzonder mede begrepen de vraag of
en zo ja welk gebruik van de wapenen moet worden gemaakt.
VIII.
A. Indien ter bereiking van de gestelde doeleinden c.q. doelen hulp moet worden verleend in
nauwe en voortdurende samenwerking met gezagsorganen van de Regering van de RIS en in
verband daarmede naar het oordeel van de CLG een eenhoofdig operationeel c.q. tactisch bevel
noodzakelijk is, dienen de onderdelen behorende tot evengenoemde gezagsorganen onder het
operationeel c.q. tactisch bevel te worden geplaatst van een door de CLG aan te wijzen Ned.
militaire commandant.
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B. Indien ter bereiking van de gestelde doeleinden c.q. doelen bijstand zal worden verleend in
samenwerking met de gezagsorganen van de Regering van de RIS, doch een eenhoofdig
operationeel c.q.tactisch bevel naar het oordeel van de CLG niet is vereist, blijft het gestelde onder
de punten VI en VII mede volledig van kracht. In een zodanig geval zullen ter verkrijging van de
vereiste samenwerking en coördinatie naar behoefte over en weer verbindingsofficieren ter
beschikking worden gesteld.
IX. De Regering van de RIS neemt op zich ten behoeve van alle voor de militaire bijstand
aangewezen onderdelen en/of eenheden alle maatregelen te treffen c.q. te bevorderen welke nodig
zijn om de gestelde doeleinden en/of doelen te bereiken.
X. Het verlenen van militaire bijstand neemt een einde zodra de gestelde doeleinden en/of doelen
zijn bereikt dan wel het tijdvak gedurende welke de bijstand is verleend (vide punt IIIB hiervoren)
afloopt.
XI. De Ned. Regering is te allen tijde bevoegd om onder tijdige bekendstelling daarvan reeds
verleende bijstand te doen beëindigen.
XII. Ongeacht het bepaalde bij onder de punten X en XI hiervoren is de CLG gerechtigd en
gehouden om de overeengekomen militaire bijstand te beëindigen of te doen beëindigen zodra
zulks om redenen van militaire of technische aard door hem noodzakelijk wordt geacht.'
Punt VIIIA dezer voorwaarden, hoewel voor de RIS waarschijnlijk moeilijk, acht ik verdedigbaar,
daar in geval van aldaar bedoelde hulp de Ned. landstrijdkrachten ongetwijfeld in een moeilijke
positie komen en blootstaan aan veel critiek, terwijl een bezadigd ervaren bevel zeer gewenst is.
Aangezien een verzoek om zodanige hulp niet uitgesloten is, verzoek ik U mij te seinen of met
deze door de CLG opgestelde voorwaarden kan worden ingestemd.

