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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 2 feb. 1950
Mede van Drees en Stikker.
De Indonesische Commissie van de Tweede Kamer heeft gisteren uitvoerige inlichtingen
gevraagd en verkregen omtrent de affaire Westerling, waarbij echter niet is gesproken over de
aangelegenheid behandeld in Uw 118. In de Commissie werd van alle zijden benadrukt, dat
operationele bijstand van Nederlandse troepen niet zonder telkenmale verkregen uitdrukkelijke
machtiging van de Regering behoorde te kunnen worden verleend. Deze aangelegenheid ligt
binnenslands politiek zeer gevoelig. Men zag in dat er zich noodomstandigheden van zo acute
aard, en waarbij lijf en goed van Nederlanders in gevaar komen, kunnen voordoen, dat zodanige
machtiging door U niet tijdig kan worden verkregen, doch meende, dat vragen van beslissing aan
de Regering toch vrijwel steeds mogelijk zou zijn. Ook werden van verschillende zijden bezwaren
geuit tegen het verlenen van bijstand voor acties, welke tot gevolg zouden hebben de liquidatie
van de federale structuur van de V.S.I.
Naar aanleiding daarvan heeft de RAVI zich hedenmorgen nader over deze
aangelegenheid beraden. De Raad nam daarbij mede in overweging, dat Van Maarseveen, die voor
deze zaak een groot deel van de politieke verantwoordelijkheid draagt zeer binnenkort uit
Djakarta vertrekt en dus overleg als bedoeld in mijn 52 niet langer door U kan worden gepleegd.
In deze omstandigheid meent de Regering de volgende regeling te moeten treffen. Als regel geldt,
dat door U ingeval operationele bijstand gevraagd wordt ingevolge artikel 3 lid 2 van de regelingen
enz. avant het verlenen daarvan tevoren voor elk nieuw geval de goedkeuring van de Regering
gevraagd wordt. Bij het overwegen van de soort van de te verlenen bijstand blijft het echelonneren
als vermeld in Drees 4 van kracht.
Bijstand van offensieve aard wordt als regel onaanvaardbaar geacht. In geval het verzoek
betrekking heeft op een zo acute situatie, dat door U op geen wijze tijdig de goedkeuring van de
Regering kan worden verkregen, is U gemachtigd op het verzoek zelf te beslissen met dadelijke
berichtgeving aan de Regering.
Aantekening: Min. Pres. en Min. Götzen accoord.

Kenmerk: Götzen 75.
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