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Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Blom) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 12 mei 1952
Van Blom.
Hedenmiddag overhandigde Susanto verzoek om Westerlings uitlevering. Verzoek is gebaseerd
op voornemen Indonesische Regering om Westerling te doen berechten wegens optreden in
Zuid-Celebes in 1946 en 1947. Ter adstructie van verzoek wordt verklaring van Westerling
aangehaald, in 1949 afgelegd tegenover Raadsheer commissaris bij Hoog Militair Gerechtshof,
volgens welke Westerling geheel op eigen initiatief handelde.
Bij deze gelegenheid verzocht ik Susanto's aandacht voor Aneta-bericht, geciteerd in slot
van Uw 484, dat geheel ten onrechte indruk wekt alsof er na optreden huidig Indonesisch
Kabinet gesprek zou hebben plaats gehad tussen Minister-President en Susanto en alsof
Nederlandse Regering onwillig zou zijn om besprekingen te hervatten. In feite vindt het bericht
zijn oorsprong in onderhoud tijdens eerste (een tot dusver enige) ontmoeting van Drees met
Susanto toen deze begin Maart zijn opwachting maakte, waarbij slechts terloops werd gesproken
over hervatting der besprekingen met missie Supomo. Van afwijzende houding van Drees was
toen geen sprake al vroeg deze zich wel af of het nuttig kon zijn besprekingen te hervatten avant
verkiezingen in Nederland.
Susanto erkende deze oorsprong, evenals feit, dat van zijde der nieuwe Indonesische
Regering nog geen initiatief werd genomen terzake hervatting der besprekingen. Anetacorrespondent had buiten zijn medeweten een gesprek onjuist weergegeven en hij verklaarde
rechtzetting te zullen verzoeken.
Ministerraad besloot heden om eventuele pogingen van Indon-zijde om besprekingen nu
te hervatten, zoveel mogelijk af te houden, zonder deze overigens kortweg af te wijzen.
Ik besprak met Susanto voorts onaangename gevolgen van publicatie in Nederlandse
bladen der telkens door Indonesische Hoge Commissariaat geïnspireerde berichten over mijn
gesprekken met Susanto. Ik wees hem op het ongewenste en ongebruikelijke van deze eenzijdige
berichten welke o.a. leidden tot het onjuiste 'critisch commentaar' in NRC van 9 dezer. Susanto
erkende dat van de daarin bedoelde officiële stap geen sprake was geweest en beloofde grotere
voorzichtigheid te betrachten en zijn hoofd voorlichting te zullen opdragen deze zaak bij de NRC
recht te zetten.
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