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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 27 feb. 1950
Bestemd voor Stikker.
De Britse Ambassade ontving heden - Maandag morgen - een officieel verzoek tot
uitlevering van Westerling, ondertekend door Hatta, zulks op grond van het feit dat hij
beschuldigd is van moord, doodslag en mishandeling.
Ofschoon het uitleveringsverzoek geen melding maakt van het Nederlands-Brits
uitleveringsverdrag van 1899, valt op dat dit de drie eerste gronden voor uitlevering zijn genoemd
in art. 2 van dat verdrag.
In antwoord op een vraag van de zijde van de Britse Ambassade naar ons standpunt, liet ik
mededelen dat ik op generlei wijze de beslissing van de Britse autoriteiten terzake wens te
beïnvloeden. Dit lijkt mij voor Nederland het enige mogelijke en juiste standpunt.
In een bespreking welke De Beus in mijn opdracht op de Britse Ambassade voerde, bleek
men aan Britse zijde wat het juridische aspect betreft te staan voor allerhande problemen, zoals de
vraag of het Brits-Nederlands uitleveringsverdrag ingeroepen kan worden door Indonesië en of
hier sprake is van een politiek delict. Kermode stelde zich op het standpunt dat deze
gecompliceerde juridische aspecten te Londen beslist zullen moeten worden.
Wat het politiek aspect betreft zeide hij dat de Engelse houding bepaald zou worden door
de wens om zowel de betrekkingen tussen Engeland en Nederland, als die tussen Engeland en
Indonesië, als die tussen Nederland en Indonesië zo min mogelijk te schaden. Mogelijkheden
waartussen de Britse autoriteiten te kiezen hebben, zijn:
A. Uitlevering overeenkomstig het verzoek.
B. Weigering tot uitlevering op grond van het politieke karakter van het delict.
C. Uitzetting van Westerling als ongewenste vreemdeling naar Indonesië.
D. Uitzetting van Westerling naar Nederland op grond van zijn Nederlandse nationaliteit.
De Britse Ambassade zal voorshands volstaan met een formeel antwoord waarin de
ontvangst wordt erkend van het uitleveringsverzoek en wordt medegedeeld dat dit verzoek aan de
betrokken autoriteiten is doorgegeven en dat het antwoord t.z.t. zal worden medegedeeld. Tevens
wordt daarin op grond van art. 8 van het Brits-Nederlands uitleveringsverdrag verzocht nog een
bevel van gevangenneming te mogen ontvangen.
Winkelman vertrouwelijk ingelicht.
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