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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister-president (Drees), 12 maart 1950
Voor Minister Drees persoonlijk, mede voor Minister Van Maarseveen.
1.
Referte mijn brief persoonlijk van 10 Maart nummer G 3257.
Voor mij staat buiten twijfel, dat al degenen, die in enigerlei vorm aan de ontsnapping van
Westerling hebben deelgenomen, zulks hebben gedaan in de overtuiging daarmede Nederlands
belang te dienen. Dat alleen reeds doet voor mij strafrechtelijke vervolging ten aanzien van ieder
der deelnemers buiten beschouwing blijven. Het is mede gezien de uitlating van Sukarno aan Van
Maarseveen en mij en die van Hatta aan mij zeer de vraag, of de RIS-Regering in de verdwijning
van Westerling niet volgaarne berust zou hebben, indien de methode volstrekt geheim was
gebleven. Slechts doordat Nederlandse hulp bij de ontsnapping van Westerling aan het licht is
gekomen, wordt die ontsnapping door de RIS-Regering als een affront gevoeld. Niettemin
verklaart de RIS-Regering niet van zins te zijn de verhouding tussen beide landen door het
gebeurde te laten beïnvloeden. Op grond van die overwegingen kan spectaculaire satisfactie als
b.v. in de vorm van ontslag van de CLG en zijn bij de ontsnapping betrokken Hoofdofficieren
achterwege blijven. Daarbij bedenk ik ook, dat ontmanteling van de Legerleiding ons in dergelijke
interne moeilijkheden zou steken, dat daartoe zonder dringende politieke noodzaak niet mag
worden overgegaan. Toch moet een maatregel worden getroffen, waardoor de Nederlandse
Regering toont, dat haar betuiging van leedwezen en voorkoming van herhaling haar ernst is.
Daardoor ook zal het de RIS-Regering gemakkelijker vallen haar grootmoedige houding tegen
zeker niet onwaarschijnlijke oppositie te handhaven. In mijn 226 concludeerde ik, dat Van
Langen het veld moet ruimen. Ik blijf daarbij en meen dat daarmede kan worden volstaan. Van
Langen was de centrale figuur van het plan en op zijn last of gezag hebben anderen het
uitgevoerd. Buurman en Andreae hebben de regeling aan hem overgelaten. De door de
uitvoerders gemaakte blunders, als het tevoren openleggen van het plan aan Westerling, vallen in
de eerste plaats op Van Langen terug. Voornamelijk op zijn rekening komt ook de enige in
zichzelf kwalijke kant aan de zaak, te weten het om de tuin leiden van de Marine. Door zijn
heengaan zal dus ook de KM voldoening krijgen.
2.
Ik teken aan, dat ik mij na wat ik in mijn telegrammen over de positie van Andreae
opmerkte verder onthoud van het uitspreken van een oordeel over het beleid van Andreae. Dat is
een zaak, die te zijner tijd tussen U en Andreae zal moeten worden besproken. Een complicatie
bij opvolging van mijn advies zal zijn, dat Buurman zich, wanneer Van Langen zou moeten gaan,
eveneens tot ontslag vragen genoopt acht. Mijn pogingen in een zeer lang gesprek hem daarvan af
te brengen hebben tot dusverre gefaald. Buurman stelde mij voor voorshands alleen te beslissen,
dat het officiële onderzoek terzake van de vlucht van Westerling nu zou worden overgedragen
aan de Advocaat-fiscaal, waardoor het onderzoek tevens onder de verantwoordelijkheid van de
Minister van Justitie komt, die t.z.t. zal kunnen beslissen over de opportuniteit van vervolging.
Gesteld dat deze procedure Uw instemming heeft, dan blijft nog de vraag van spoedige satisfactie
voor de RIS. Deze zouden wij niet kunnen laten wachten op een zodanig onderzoek. Uit het
bovenstaande zal U mijn standpunt duidelijk zijn gebleken. De beslissing in deze materie zal
geheel bij U moeten liggen. Voor mij staat echter vast, dat de RIS satisfactie moet hebben.
Daarvoor moet ik op betrekkelijk korte termijn contact met Hatta opnemen. Mocht de Regering
mijn standpunt delen, dat Van Langen wel, doch Buurman niet moet gaan, dan kan het standpunt
der Regering wel invloed hebben op de houding van Buurman. Het standpunt van de Regering
moet dan echter duidelijk tot uitdrukking worden gebracht. Mocht de Regering uit
beleidsoverwegingen een oplossing in andere richting zoeken, dan zou ik het op prijs stellen
daarover mijn oordeel te mogen geven. Mijn telegrammen en het objectieve rapport van Gieben
geven U een volledig inzicht in deze materie.
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