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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 29 dec. 1949
Voor Götzen, mede namens Stikker.
In interview in het Vrije Volk van 27 sprak Hatta o.m. ‘over wapenleveranties van de Heer
Westerling van Celebes aan de DI met het doel onrust te stoken’.
De Londense correspondent van de Regionale Dagbladpers telefoneerde zojuist een
bericht dat op mijn dringend verzoek buiten de dagbladen blijft en waaraan ik ontleen:
‘Volgens telegrammen, die hem Woensdag 28 December, de dag na de s.o. bereikt hadden,
zou Kapt. Westerling van het KNIL, momenteel de terroristische groepen in West-Java (DI en de
communisten) van Ned. wapenen voorzien en zelfs onder het oogluikend toelaten van het KNIL
en Ned. instanties. De toestand is ernstig, aldus Subandrio. Onze Regering is wel in staat om orde
te handhaven, maar niet indien er verder via Westerling wapenen en ammunitie wordt verstrekt
aan de tegen ons gerichte ondergrondse verzetsgroepen. In dat geval zouden wij wat onze
verhouding met Nederland betreft, weer precies even ver zijn als tevoren. De Ned.-Indon. Unie
zou hierdoor in duigen vallen, tenzij er door de Ned. autoriteiten krachtig wordt ingegrepen
teneinde de activiteiten van Westerling en zijn medewerkers in het KNIL stop te zetten. De
bemoedigende berichten omtrent de samenwerking, met de KLM bijv., vervolgt Subandrio,
worden geheel overschaduwd door deze critieke situatie in West-Java, die de Ned.-Indon. Unie in
gevaar brengt.’ En verder: ‘En het zit hem niet alleen in die Westerling, er is ook nog die kwestie
van die geheimzinnige vliegtuigen over West-Java, die in de bergen voorraden hebben uitgegooid
voor de DI. Gelooft U soms dat dit Ned. vliegtuigen zijn? Ja en neen. Misschien niet direct maar
wel indirect. De uitgegooide wapenen zijn in elk geval Nederlands. Daar hebben wij bewijzen van.
Zo nu weet U het. Maar laten wij hopen, dat de Nederlanders verstandig zijn en de hele zaak waar
zolang om gestreden is niet bedorven zal worden.’
Subandrio is mij als een zeer rustig man bekend. Het zou onoverzienbare gevolgen kunnen
hebben, indien deze berichten waarheid bevatten. Westerling is niet meer in actieve dienst en
schijnt een transportbedrijf te Bandung te hebben. Wil deze zaak spoedigst onderzoeken en mij
berichten. Wil bovendien overwegen welke maatregelen trefbaar indien onverhoopt kern van
waarheid in berichten.
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