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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister-president (Drees), 2 april 1950
Bestemd voor Drees persoonlijk, mede voor Minuor en Stikker.
Mede namens Van Maarseveen het volgende over de Westerlingaffaire. Nadat Van
Maarseveen mij de overwegingen van het Kabinet had medegedeeld kwamen wij overeen samen
een gesprek met Hatta over deze materie te voeren. Voordat dit gesprek kon plaats vinden en
even voor de opening van de Conferentie werd ik door de Sultan aangesproken, die mij
mededeelde van Rum te hebben vernomen, dat het Nederlands Kabinet besloten had, dat
Fockema en Van Langen zouden moeten aftreden in verband met de ontvluchting van
Westerling. De Sultan was hierover zeer onthutst en vroeg aan mij of terzake inderdaad een
beslissing was genomen. Ik antwoordde hem, dat met betrekking tot de vlucht van Westerling
nog geen beslissingen waren genomen, omdat de Regering eerst wenste, dat er contact met de
RIS-Regering zou zijn. Voor dat doel hadden Van Maarseveen en ik een bespreking op Zondag
met Hatta gearrangeerd. Dit vernomen hebbende wendde de Sultan zich onmiddellijk tot Hatta.
Op 26 Maart om 12 uur vond bespreking Van Maarseveen en mij met Hatta plaats. Aan
Hatta werd medegedeeld, dat de Regering tot de conclusie gekomen was uit de ontvangen
rapporten, dat de lagere officieren bij de vlucht van Westerling niets anders gedaan hadden dan
bevelen opvolgen, zodat deze niet gestraft zouden kunnen worden. Aan Hatta was bekend welke
rol Fockema gespeeld heeft en wat officieren betreft berustte de verantwoordelijkheid bij Van
Langen. De Marine was totaal onschuldig, aangezien zij om de tuin geleid was. De enige
personen, die van Nederlandse zijde dus verantwoordelijkheid droegen, waren Fockema en Van
Langen.
Hatta verklaarde zijnerzijds dat hij het betreurde, dat juist deze beide persoonlijkheden in
deze zaak betrokken waren. Men had aangename samenwerking gehad met Fockema die de
verhouding KNIL - RIS aanzienlijk verbeterd had en ook met Van Langen was de samenwerking
aangenaam. De moeilijkheid voor Hatta lag voornamelijk op politiek gebied, aangezien hij
herhaaldelijk aangeklampt werd over de vraag of hij van Nederlandse zijde reeds opheldering had
gekregen en welke maatregelen men van Nederlandse zijde zou nemen. Nog zeer recent was hij
door Parlementsleden aangesproken. Hij vroeg of wij ermede accoord gingen dat de Sultan de
bespreking zou bijwonen. De Sultan bleek eveneens zowel op Fockema als op Van Langen
gesteld te zijn en hij vond de situatie bijzonder moeilijk. Wij hebben afgesproken eventueel de
volgende dag ons gesprek voort te zetten, omdat Van Maarseveen en ik nog niet met Buurman
hadden gesproken.
De bespreking met Buurman leverde weinig nieuws op, omdat hij het standpunt innam,
dat Van Langen door hem gedekt was en indien Van Langen zou moeten aftreden hij ook
ontslag zou wensen te nemen. Van Maarseveen heeft hem uiteengezet waarom naar het oordeel
der Regering de zaak voor Buurman anders ligt. Bovendien heeft Van Maarseveen er nadruk
opgelegd dat ongelijk niet groter gemaakt mocht worden dan het al was. Buurman werd
gemachtigd Van Langen in te lichten doch niemand anders.
Op 28 Maart vond bespreking plaats met Hatta en de Sultan, waarbij van Indonesische
zijde tot uitdrukking gebracht werd, dat men noch Fockema noch Van Langen zou willen
missen, doch, waar om politieke redenen satisfactie noodzakelijk was, Van Langen zou moeten
aftreden. Men betreurde deze gang van zaken zeker. Vooral de komst van Fockema had er in
belangrijke mate toe bijgedragen, dat het probleem van de reorganisatie van het KNIL oplosbaar
bleek. Wanneer Van Langen ontslag zou nemen werd er prijs op gesteld, dat Fockema weer
spoedigst over zou komen, opdat ook in overleg tussen Fockema en Buurman voorstel voor
nieuwe Chef Staf zou kunnen worden uitgewerkt.
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Na de bespreking met Hatta en de Sultan heeft opnieuw overleg plaats gevonden, eerst
tussen Van Maarseveen, Buurman, Van Langen en mij en daarna tussen de hier aanwezige
Ministers en Staatssecretarissen met de beide Generaals en HC. Daarbij kwamen de door de
Ministerraad gemachtigde Ministers en Staatssecretarissen tot de conclusie, dat de enige
oplossing was dat Van Langen zou aftreden. Daarbij bestond voor Van Langen de keuze tussen
het vragen van eervol ontslag uit KNIL of het vragen van ontheffing uit functie als Chef
Generale Staf.
Op verzoek van de Ministers heeft HC over dit punt nog overleg gepleegd met Hatta, die
uiteindelijk liet weten, dat RIS genoegen zou nemen met de oplossing, waarbij Van Langen
ontheffing zou vragen als Chef Generale Staf.
Uit besprekingen die plaats gevonden hebben tussen Ministers en Staatssecretarissen
werd de indruk gewonnen, dat de maatregel voor Van Langen buitengewoon hard en alleen op
politieke overwegingen gebaseerd is. Daarom werd aan Van Langen in het vooruitzicht gesteld
hem enige tijd na terugkeer in Nederland een nieuwe passende functie aan te bieden, zoals b.v.
de functie van Militair Attaché. Van Langen zelf heeft op dit gebied geen enkele conditie gesteld
en zelfs uitdrukkelijk verklaard het aftreden niet afhankelijk te doen zijn van iets wat hem in het
vooruitzicht wordt gesteld.
Met Hatta ook besproken op welke wijze hij in kennis gesteld zou worden van de
maatregel waartoe de Nederlandse Regering heeft besloten. Hem zal een brief geschreven
worden van de volgende inhoud:
'Op 28 Februari deelde ik U mede, dat de Nederlandse Regering mij gemachtigd had de
Regering van de VSI mede te delen, dat zij een onderzoek heeft gelast teneinde na te gaan op
welke wijze van Nederlandse Militaire zijde hulp aan Westerling werd verleend bij de
ontsnapping uit Indonesië. Dit onderzoek is inmiddels voltooid en daarbij is naar het oordeel
van de Nederlandse Regering gebleken, dat Chef Generale Staf, Generaal-Majoor Van Langen,
de orders heeft gegeven, welke mogelijk maakten deze ontsnapping te bewerkstelligen. Bij dit
onderzoek is naar het oordeel van de Nederlandse Regering tevens duidelijk gebleken, dat
Generaal-Majoor Van Langen bij het geven van deze orders geen ander doel voor ogen heeft
gehad dan het uit de weg ruimen van een struikelblok, dat de goede verstandhouding tussen VSI
en Nederland ernstig dreigde te schaden. Ondanks de goede bedoelingen waardoor GeneraalMajoor Van Langen zich heeft laten leiden, is de Nederlandse Regering van oordeel, dat
Generaal Van Langen deze medewerking niet had mogen verlenen. De Nederlandse Regering
heeft Generaal-Majoor Van Langen met dit standpunt in kennis gesteld. Naar aanleiding daarvan
heeft Generaal-Majoor Van Langen aan de commandant der Nederlandse legerstrijdkrachten in
Indonesië verzocht hem van zijn functie van Chef Generale Staf te willen ontheffen. CLG heeft
aan dit verzoek gevolg gegeven en genoemde opper-officier ter beschikking gesteld van de
Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. De Nederlandse Regering kan zich met dit
besluit verenigen en zij heeft mij opgedragen U hiermede in kennis te stellen.'
Het ligt in de bedoeling van Hatta om deze brief te gebruiken wanneer hij vragen over de
Westerlingaffaire in RIS-Parlement moet beantwoorden. Het ligt niet in de bedoeling de brief als
zodanig aan de pers vrij te geven. Niettemin betekent de te volgen procedure ook publiciteit
dezer aangelegenheid. Buurman heeft naar aanleiding van deze aangelegenheid een persoonlijk
onderhoud met Van Maarseveen gevraagd, waarover U afzonderlijk wordt geseind.
Wat betreft Minuor 197 moet ik U mededelen, dat geen andere oplossing mogelijk is dan
het zich terugtrekken van Van Langen. De naam Van Langen is deze week bij Hatta en de Sultan
in discussie geweest, doch uit de aanhef van telegram zal U duidelijk zijn, dat deze discussie
onvermijdelijk was omdat de naam Van Langen reeds in Nederland tegenover Rum moet zijn
gevallen. Beslissing met betrekking tot Van Langen is dus in feite reeds gevallen. Zal echter
gaarne nog voor de goede orde Uw bevestiging ontvangen, opdat ik daarna de brief aan Hatta
kan verzenden. Van Maarseveen hechtte reeds goedkeuring aan ontworpen tekst. Gelijktijdig met
verzending van brief aan Hatta zal Van Langen dienovereenkomstig moeten worden ingelicht.

