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Minister van Oorlog (Staf) aan hoofd Nederlandse Militaire Missie (Péreira), 29 dec. 1952
Naar aanleiding van de beslissing van de Nederlandse Regering dat zij instemt met drie maanden
uitstel besprekingen Missie-overeenkomst welke reeds telegrafisch aan HC bericht deel ik U mede
dat mijnerzijds tot de volgende maatregelen is besloten.
1. Ik stel mij personeeltechnisch op het standpunt dat rekening moet worden gehouden met
liquidatie NMM per ultimo 1953.
2. Met ingang van 1 Januari 1953 wordt uit te zenden personeel bij NMM gedetacheerd voor de
duur van hoogstens een jaar of zoveel langer als voor liquidatie vereist is.
3. Door U zullen geen nieuwe opleidingen cursussen of andere werkzaamheden meer worden
begonnen waarvan het einde zal vallen na ultimo 1953. Overigens wordt de Missie-taak
zoveel mogelijk normaal voortgezet.
4. Repatriëring gaat normaal door conform geldende richtlijnen.
5. Uitzending personeel waarvan uitzending reeds door RI gefiatteerd wordt voorlopig
voortgezet met inachtneming van het sub 2 gestelde. Ook voorbereiding volgende
uitzendingen zal worden voortgezet zodra accoord RI ontvangen.
6. Uitzending gezinnen wordt met ingang van 1 Januari in beginsel gestopt behoudens voor
gezinnen van in Indonesië verblijvende militairen wier uitzending reeds door mij goedgekeurd
en voorts in zeer bijzondere gevallen te mijner beoordeling.
7. Ik zal U op een nader te bepalen tijdstip waarschijnlijk avant 1 Maart oproepen naar
Nederland voor nadere besprekingen over uitzendingen en maatregelen in verband met
liquidatie dan wel verlenging Missie. U kunt U daarbij doen vergezellen door een medewerker
naar Uw keuze. Reiskosten uiteraard voor rekening RI. Verzoeke reeds terstond hiertoe
vereiste voorbereidingen te treffen.
8. De sub 1 tot en met 6 genoemde maatregelen zullen nader worden herzien zodra RI definitief
standpunt ten aanzien van verlenging Missie heeft kenbaar gemaakt. Genoemde maatregelen
zijn er op gericht zowel verlenging als liquidatie zonder grote moeilijkheden mogelijk te
maken.
9. In hoeverre het gewenst is de RI omtrent het vorenstaande in te lichten wordt geheel aan Uw
beleid overgelaten.
10. Uw eventueel commentaar op het bovenstaande zal zeer op prijs worden gesteld. Verzoeke
HC in te lichten.

Kenmerk: Minvor 20.
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