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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 26 mei 1951
Referte Uw telegram 74.
De mededelingen van Subardjo worden voorzover betreft plannen van Westerling tot
RMS-actie in Molukken gedeeltelijk bevestigd door gegevens welke ons hebben bereikt; ook over
aankoop vliegtuig in België zijn berichten ontvangen. Er volgt luchtgewijs brief om U persoonlijk
in te lichten over de gegevens die juist dezer dagen over activiteiten en plannen Westerling
werden ontvangen. Uit die gegevens blijkt o.m. dat Westerling en zijn kornuiten in België
beschikking zouden hebben gehad over zeer veel geld, waarschijnlijk afkomstig van Nederlandse
organisaties tot steun aan Ambonezen, welk geld blijkbaar grotendeels door hen verbrast. Van
activiteiten Nikijuluw persoonlijk is in verband acties Westerling nog niets gebleken.
Ook wij achten het gelukkig, dat RI-Regering tot nu toe niets heeft gepubliceerd over de
aan U doorgegeven berichten. Wij verzoeken U terugkomende op Uw gesprek van 23 dezer het
volgende aan Subardjo mede te delen:
1. De Nederlandse Regering is zeer bezorgd over de door Subardjo gesignaleerde plannen van
Westerling, welke gedeeltelijk bevestigd worden door dezer dagen door de Regering ook van
andere zijde ontvangen inlichtingen; Subardjo kan erop vertrouwen, dat Zij al het mogelijke zal
doen om dergelijke plannen te belemmeren; de verwachting wordt uitgesproken, dat intussen ook
van Indonesische zijde zoveel doenlijk voorkomen zal worden, dat er over deze zaak publicaties
in de pers verschijnen, welke de hartstochten weer zouden doen oplaaien en de samenwerking
bemoeilijken.
2. In dit verband stelt de Regering het ook op prijs, dat Indonesische Regering Nederlandse HC
op de hoogte heeft gesteld van de ontvangen inlichtingen en zonder dat hiervan in de pers
melding is gemaakt.
3. Momenteel is onderzoek gaande naar aanleiding van ontvangen inlichtingen, hetgeen
bemoeilijkt doordat Westerling's activiteiten zich in het buitenland afspelen, doch RI-Regering zal
nader worden ingelicht, als dit onderzoek verder iets van belang mocht opleveren.
4. Inmiddels kan reeds worden medegedeeld, dat volgens geruchten die ons bereiken Westerling
momenteel in Europa zou vertoeven (uiteraard niet in Nederland) en dat gebleken is, dat een van
zijn meest gevaarlijke medewerkers reeds in België is gearresteerd.
5. Ook is op Nederlandse aangifte in België gearresteerd een employé van het Nederlandse
Consulaat-Generaal in Antwerpen, die enige blanco paspoortformulieren heeft verduisterd.
Deze zaak is thans in onderzoek. Zij hangt ook samen met Westerling's activiteiten.

Kenmerk: Stikker 75.
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