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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van
Maarseveen), 10 jan. 1950

Mede bestemd voor Stikker.
Heden publiceerde Aneta het volgende bericht.

'Leider van Angkatan Ratu Adil (APRA, strijdkrachten van Ratu Adil) voormalige kapitein KNIL
Westerling heeft brief aan Regeringen van Pasundan en RIS om erkenning zijner troepen verzocht
als officiële strijdkrachten van Pasundan, die voor rust en orde in Negara zullen zorgen, aldus
Pedoman. In deze brief voorts gezegd, dat APRA accoord met resultaten van RTC en het niet
eens is met ontbinding van Negara Pasundan en dat het niet op zijn plaats is, dat TNI nu
verantwoordelijkheid krijgt voor rust en orde in Negara, aangezien dit leger, volgens Westerling,
"nog te jong en niet voldoende ervaring heeft". Pedoman zegt, dat deze brief bezorgd werd door
een Nederlands officier. Naar aanleiding hiervan vraagt men in politieke kringen in Djakarta zich
af, welke maatregelen Nederlandse HC ten aanzien van deze kwestie zal treffen.'

Naar aanleiding hiervan werd mijnerzijds aan Aneta onderstaand bericht doorgegeven:
'Naar aanleiding van de brief, die de voormalige kapitein Westerling aan de Regeringen van RIS en
Pasundan heeft gezonden, wendde Aneta zich tot Nederlandse HC. Deze merkte op, dat
Westerling reeds in 2e helft van 1948 uit KNIL ontslagen en sindsdien particulier is en in geen
enkele verhouding tot de Nederlandse Regering en haar organen staat. HC verklaarde voorts de
actie van Westerling ten sterkste af te keuren. Deze illegale en verwerpelijke inmenging van
Westerling in binnenlandse aangelegenheden van RIS, aldus vervolgde HC, vindt ook volstrekte
afkeuring bij de Nederlandse Regering en Nederlandse legerautoriteiten. Of de brief van
Westerling door een Nederlands officier is bezorgd wordt momenteel onderzocht. Indien mocht
blijken, dat door een Nederlands officier aan de onverantwoordelijke actie van Westerling
handlangersdiensten zouden zijn bewezen, dan zullen terstond de meest strenge disciplinaire
maatregelen worden getroffen. Na terugkeer uit Djokja van Hatta bezocht HC hem nog
gisterenavond. Bij dit onderhoud kwam de actie Westerling ter sprake. Hij stelde de Minister-
President met het standpunt van de Nederlandse Regering in kennis.'

Kenmerkend voor de persverhouding alhier is, dat Aneta alsmede ook ochtendblad
nieuwsbericht publiceerden zonder zich tijdig van commentaar van HC te verzekeren, zodat dit
tegelijkertijd bekend had kunnen worden gemaakt.
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