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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 17 jan. 1950
Schokking seinde heden aan Kist:
1.
Stasmar vertrekt met Ltz. De Jong als Adjudant en Mr. van den Burg voor contractueel
werk 23 Januari en arriveert Donderdag 26 Januari 15.40 Djakarta.
2.
Ingevolge wens Regering doel reis
I. nauwkeurig vaststellen in welke omvang, met welke personele, materiële en vooral
financiële consequenties, bijstand KM aan RIS over kalenderjaar 1950 door RIS gewenst wordt.
Stasmar zal trachten te bereiken dat RIS een en ander zwart op wit formuleert in formeel verzoek.
Bedoeling is dat Stasmar dit schriftuur in originali of afschrift meeneemt.
3.
Voorzover U reeds beschikt over personele, materiële en financiële gegevens betreffende
hetgeen over 1950 niet onder steun of missie valt verzoek ik daarvan spoedigst, voor zover reeds
mogelijk, avant 21 Januari opgave opdat ik nota van wijziging begroting 1950 reeds kan
voorbereiden in afwachting gegevens welke Stasmar meebrengt.
4.
Doel reis
II. voorbereiding van overleg met RIS als bedoeld in briefwisseling nummer 848 van 2
November waarbij getracht zal worden een voorlopig schema te maken over 1951, hetgeen nodig
in verband met opmaken begroting 1951. Dit voorlopig schema zal uiteraard eerst, na behandeling
door Stasmar met mij, in het Kabinet goedgekeurd moeten worden avant behandeling op één der
komende gezamenlijke ministersconferenties, op welke naast KM-aspect gelijkelijk overige
strijdkrachten-aspecten moeten bezien worden.
5.
Doel reis
III. Bespreking met U ontwikkeling tot dusverre en perspectieven komende maanden en
verder alle daarvoor in aanmerking komende zaken.
6.
Aangezien Minister van Maarseveen thans op bezoek is en waarschijnlijk spoedig
bezoek van Ministers Götzen en Van den Brink zal volgen, zou ik bezoek Stasmar op later
tijdstip hebben geprefereerd, aangezien Kabinet van mening is dat al te veel bezoek op
Ministerieel niveau in het begin de schijn zou kunnen wekken, dat dezerzijds eerste
ontwikkelingsstadia van de jonge souvereine staat op de voet gecontroleerd worden,
waarvan natuurlijk geen sprake is. Daarom bezoek Stasmar, hetwelk vooral ook door
Minister van Financiën toegejuicht voor doel I, te zien vooral in intern Marinekader.
7.
Ik laat programma gaarne aan U in overleg met HC over en zal indien nog
mogelijk, voor vertrek Stasmar toezending op prijsstellen.
8.
Na bespreking in Kabinet wordt bezoek Stasmar aan Nieuw-Guinea in verband
gevoelige sfeer daarover politiek niet gewenst geacht. Bovendien beschikken wij hier reeds
over resultaten bezoek Schout bij nacht Schaper, Krijger en binnenkort over rechtstreekse
rapporten.
9.
Resultaat besprekingen Stasmar met RIS-autoriteiten kan bespoedigd worden
indien RIS-regering gelegenheid heeft zich avant aankomst Stasmar te beraden over aard
eventueel te verzoeken maritieme bijdrage, financieel plafond en duur bijdrage. In verband
met onmisbaar vooruit plannen personeels- en materieelpolitiek KM zou het wegens
technische redenen nuttig en eigenlijk ook nodig zijn, indien bij dat beraad de jaren 1950,
1951 en 1952 overzien werden.
10.
Ik heb met Stasmar uitvoerig besproken, dat naar mijn mening voorzichtig
geprocedeerd moet worden aangezien jonge regering kostbaarheid totale defensiemiddelen
begijpelijkerwijs nog niet geheel zal beseffen, terwijl daarnaast bij bestaande goede wil tot
betaling van maritieme en andere onderdelen missie de beperkte betalingscapaciteit en
deviezenschaarste grote beperkingen zal moeten opleggen.
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11.

HC via Minuor geheel ingelicht.

Regering zal op prijs stellen indien U aan welslagen reis Stasmar medewerking wil
verlenen en verzoekt U derhalve Regering-RIS voorzover U dienstig acht inlichten mede
ter bevordering van door Moorman voorgenomen besprekingen.

