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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister-president (Drees), 25 feb. 1950

Voor Drees persoonlijk.
24 Dezer om 22.10 uur nadat avondklok aangevangen kwamen 2 medewerkers van de

Indonesische radio bij mij en toonden mij een radiobericht, dat waarschijnlijk zou moeten
uitgezonden. De inhoud luidde ongeveer:

"Westerling en zijn vrouw zijn laatste 48 uur naar Singapore uitgeweken. Mevrouw
Westerling verklaarde, dat zij in Djakarta door een auto van een Nederlands generaal was
vervoerd. Westerling zelf zou per Catalina-amphibi vliegtuig van K.M. naar Singapore zijn
gebracht. Militaire Gouverneur Djakarta zou nummer auto generaal kennen."

De betreffende radio-ambtenaren wisten niet of zij het bericht konden tegenhouden.
Indien dit niet gelukken zou, wilden zij mijn commentaar weten. Ik heb daarop verklaard, dat mij
geen gegevens bekend zijn of Westerling gevlucht is. Mocht hij echter gevlucht zijn, dan acht ik
het uitgesloten, dat hij en zijn vrouw gevlucht zijn op de wijze als in dit bericht voorgesteld. Bij
het afleggen van deze verklaring heb ik onmiddellijk overwogen, dat ik als HC geen andere
verklaring als deze zou kunnen afleggen, ook al zou een lid van het Nederlandse leger zonder mijn
medeweten of zonder medeweten van CLG daad verricht hebben, die niet toelaatbaar is. Na het
afleggen van deze verklaring heb ik Buurman telefonisch met de nuchtere feiten in kennis gesteld.
Dit geschiedde om 22.30 uur. Weisglas was toevallig op dat moment op bezoek bij Fockema, die
bij Buurman woont. Ik verzocht de generaal hen in te lichten. Om 00.45 uur kwam Weisglas mij
rapporteren:

"1. Generaals Buurman en Van Langen is niets bekend van eventueel vervoer van Mevr. 
W. met generaalsauto.
2. Generaals is niets bekend van vervoer W. door middel van Catalina, waarbij Buurman 
opmerkte, dat er Australische en zwarte Catalina's bestaan.
3. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht door Fockema in het bijzonder dat 
Laming dit bericht indirect lanceert teneinde W. behulpzaam te zijn zonder dat zekerheid 
bestaat dat dit bericht juist is."

Persoonlijk lijkt mij het derde punt enigszins verward. Wel acht ik de mogelijkheid aanwezig van
hernieuwde blackmail tegen Nederland. Ik hoop zelfs dat het blackmail is, want een andere
voorstelling zou catastrophaal zijn.

Dit telegram verzend ik 25 dezer 09.00 uur met het doel U onmiddellijk over mogelijke
complicaties in te lichten. Voorzichtigheid met het bovenstaande acht ik gewenst in afwachting
totdat ik een gesprek onder vier ogen met Fockema gehad zal hebben. Fockema is Zaterdag in
Bandung. Pers en Radio brachten op dit gebied geen nieuws bij verzending van dit telegram. Mijn
commentaar was aanleiding het radiobericht aan te houden.
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