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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Oorlog (Schokking), 21 feb. 1950

Voor Schokking persoonlijk van Fockema Andreae.
Besprekingen met Buurman, Van Langen, De Bie, en Holtrust over probleem

personeelsvoorziening volgende maanden leiden tot volgende overwegingen, waarvoor aandacht
gevraagd wordt ook van Stikker, Minuor en Lieftinck door Uw tussenkomst.

Organisatie strijdkrachten RIS wankel door nog volkomen falen van diensten AG en
KMG. Terwijl thans nog de voor de Ned. strijdkrachten werkende diensten in staat zijn om naast
het eigen werk zeer veel te verrichten ten behoeve van de strijdkrachten RIS, komt deze
mogelijkheid zeer in de knel wanneer in de loop van de volgende maanden door repatriëring grote
groepen personeel diensten repatriëren of anderszins afvloeien. Van mogelijkheid overgeven te
zijner tijd van onze diensten in working condition aan RIS is geen sprake. Het is al zeer de vraag
of diensten tot einde reorganisatie KNIL voldoende draaiende gehouden kunnen worden. Acht
beste service door Ned. Militaire Missie aan RIS te geven gelegen in verzorging diensten in
overgangstijd en gedegen opleiding competent personeel. Globale berekening wijst uit, dat bij
streven behoud nuttige werking diensten Missie aanvankelijk totaal 5000 man sterk moet zijn. In
dat geval zal met beroepspersoneel niet zijn te volstaan doch zullen tevens reserve en
dienstplichtigen tijdelijk overzee moeten kunnen dienen. Gelet op bijzondere betekenis
vriendschappelijke militaire samenwerking in verband internationale politieke ontwikkeling
Zuidoost-Azië en rekening houdende met noodzaak, dat Indonesië zo spoedig mogelijk
beschikking verkrijgt over behoorlijk georganiseerde strijdkrachten, is het de vraag in hoeverre
Nederland zich in Unieverband mede verantwoordelijk acht van bereiking dit doel. Uit
gesprekken met President en Sultan Djokja verkreeg ik de indruk, dat mogelijkheid bestaat RIS
ons uitnodigen in Missieverband wij voorshands meer doen dan zuiver adviseren en met name wij
bij verzorging diensten voorlopig belangrijke rol. Zekerheid bestaat dienaangaande niet, doch ik
houd rekening met mogelijkheden. Thans is voor mij de vraag of Nederland als Uniepartner
bereid is om aan deze eventuele verlangens tegemoet te komen. Slechts ten dele zal hiertoe uit
Europees KNIL-personeel kunnen worden geput. Ik herhaal uitzending reserve en dienstplichtig
personeel te verwachten. Of onkosten door RIS geheel kunnen worden gedragen is zeer de vraag.
Belangrijk punt thans is evenwel of de Uniepartner Nederland zich zekere offers zal wensen te
getroosten ten behoeve van bevriende strijdmacht. Vraag dienaangaande met het oog op
eventuele verdere interne besprekingen hier zienswijze van de Regering. Mijn persoonlijk inzicht
is, dat, ook ten bate van de veiligstelling van Ned. civiele belangen in Indonesië, bovenbedoelde
medewerking indien gevraagd beslist te verlenen, daar zonder deze een chaotische ontwikkeling
wel zeker is. Zaak dringt in verband met maatregelen welke aanziens personeelsvoorziening alsdan
zeer spoedig te nemen. Nu de vijftig-gulden premie ons hier weinig vrijwilligers oplevert, vraag ik
bijzondere aandacht voor het voorstel de premie op te voeren tot honderd gulden p.m. Ben
daarvoor niet enthousiast, maar verwacht niet dat AG Nederland in staat spoedig op andere wijze
in dringend tekort hier te voorzien.
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