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Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen) aan minister-president (Drees), 2 april
1950
Voor Drees persoonlijk van Van Maarseveen.
Naar aanleiding van besprekingen, welke door hier aanwezige Ministers en HC zijn
gevoerd met Buurman van Vreeden en Van Langen, verzocht Buurman mij om een persoonlijk
onderhoud met hem. Hij vroeg mij het volgende te Uwer kennis te brengen.
Buurman deelt ten aanzien van eventueel ontslag van Van Langen het volgende mede:
'A:
Doordat Van Langen de leiding had bij luchtlanding Djokja en daarna aan RTC
medewerkte, wordt hij door KNIL beschouwd als vertegenwoordiger van hun belangen en heeft
hij het vertrouwen van KNIL-militairen; in dit verband gewezen op labiele stemming en houding
van KNIL.
B:
Gedurende moeizame onderhandelingen ter RTC en daarna heeft Van Langen, die nog
steeds voornaamste onderhandelaar voor leger, een sfeer van vertrouwen weten te scheppen
tussen hem en Indonesiërs.
C.
Van Langen is mijn voornaamste medewerker inzake reorganisatie KNIL, Militaire
Missie en in algemene zin repatriëring KL, aangezien hij door bijwoning RTC en functie
daarvoor aangewezen persoon.
D.
Door ontslag wordt team CLG met door hem persoonlijk gekozen CGS niet alleen
verbroken, doch aan CLG ontnomen een medewerker, die vertrouwen geniet van KNIL en
APRIS.
E.
Gelet punt D en moeilijke steeds verslechterende omstandigheden commandovoering
voor mij door eventueel ontslag Van Langen zeer bemoeilijkt en bovendien zal vertrouwen in
legerleiding zeer geschokt.
F.
Zeker is dat vertrek van Van Langen ontslagaanvragen van vele hogere leidende
legerautoriteiten ten gevolge zal hebben.
G.
Afvoer Westerling geschiedde met mijn medeweten en goedkeuring, vide rapport
Gieben, waardoor voor mij onaanvaardbaar om ondergeschikte uitvoerder, zij het van hoge rang,
te doen vallen.
H.
Ik moge mij aanbevelen voor Uw persoonlijke uitspraak terzake.'
Naar aanleiding van het bovenstaande: Buurman heeft afgezien van oorspronkelijk bij
hem gerezen denkbeeld om beroep op de Koningin te doen. Hij is thans bereid in functie te
blijven mits U hem dit nadrukkelijk verzoekt. Heb Buurman uiteengezet, dat landsbelang door
zijn heengaan zeer geschaad zou worden, omdat daardoor incident Westerling zowel in omvang
als in gevolgen grotere afmetingen zal aannemen dan onvermijdelijk. Het is mogelijk dat
verschillende ontslagaanvragen van hoge officieren zullen volgen. Indien echter Buurman in
gevolge Uw persoonlijk verzoek aanblijft, kan hij met meer gezag betogen, dat ook anderen op
hun post moeten blijven. Derhalve moge ik U dringend adviseren aan Buurman te doen weten,
dat U in 's lands belang hem nadrukkelijk moet vragen om op zijn post te blijven. Uw antwoord
ware hem niet via militaire lijn te zenden, doch door tussenkomst van HC persoonlijk. Dit laatste
ware uitdrukkelijk te vermelden om te voorkomen, dat Uw antwoord onder functionarissen van
het HC kan circuleren.
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