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Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 20 jan. 1950
Bestemd voor Hirschfeld persoonlijk, afkomstig van Götzen, mede namens Stikker.
Met Djuanda, die gisteren op doorreis Amerika alhier was had s'Jacob lang
vriendschappelijk gesprek over ontwikkeling in Indonesië. Het bleek dat Westerling's invloed voor
de toch rustige Pasundan-beoordelaar Djuanda tot schrikbeeld was geworden. Westerling zou drie
bataljons goed bewapende troepen achter zich hebben in hoofdzaak KNIL. Samenwerking tussen
Nederland en Indonesië in militair verband in Batavia zou goed zijn, doch op lager niveau speciaal
in Preanger slecht. Men wist ook niet waar Engels stond. Al hield s'Jacob vol, dat dit ondenkbaar
was, toch bleek er niet aan te tornen. Vertrouwelijk zei Djuanda, dat men nu TNI concentreert
om hiertegen op te treden, opererend vanuit Bandung. Naar mededeling s'Jacob aan mij is het niet
ondenkbaar, dat Westerling bij KST aanhang heeft. In verband met vroegere gesprekken van
s'Jacob met Pereira is bij eerste vraag gerezen of thans niet wel termen kunnen bestaan na overleg
met RIS-Regering het KST uit Bandung over te plaatsen bv. naar Ambarawa voordat clash komt
in Preanger. Volgens Djuanda zou aanhang Westerling bij Soendanezen niet belangrijk zijn zodra
Wiranata verdwijnt, aangezien RIS-Regering volgens Djuanda compromis getroffen met Darul
Islam.
Het is s'Jacob bekend uit vroegere gesprekken dat van TNI-leiding met Kolonel Nasution
verstandig valt te praten over moeilijke positie van KST in reorganisatie-kader, aangezien
Nasution er enige bekenden onder heeft, hetgeen hij echter niet bekend gemaakt wil hebben.
Na lang eromheen draaien kwam Djuanda tenslotte met kerngrief tegen Westerlingaffaire,
nl. dat RIS-Regering groot prestigeverlies in internationale pers had geleden, hetgeen sommige
Nederlanders zeker genoegen zou doen. s'Jacob sprak dit met klem tegen en wees op afkeurende
houding van Nederlandse pers tegen Westerling. Het kwam mij goed voor U deze mededeling
door te seinen, wetende hoe scherp Oosterse reacties kunnen worden op vermeend
gezichtsverlies.
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