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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 31 okt. 1955

Referte Uw telegram 707.
Ondanks de naspeuringen welke met toenemende aandrang mijnerzijds in binnen- en

buitenland worden voortgezet, kon nog niet worden vastgesteld of en zo ja waar en voor welke
doeleinden Westerling zich buitenslands bevindt dan wel of hij vandaar inmiddels naar Nederland
is teruggekeerd. Het is mogelijk dat de publicaties rond de persoon van Westerling gezien moeten
worden in het kader van pogingen van de 'Nederlandse Conservatieve Partij', waarvan Westerling
als lijsttrekker wordt genoemd, om de aandacht op zijn persoon te vestigen. Zo verscheen d.d. 18
dezer in de pers een advertentie, waarin na affichering van de naam Westerling 'oud- in Indonesië
gediend hebbende militairen en andere sympathisanten worden verzocht naam en adres op te
geven' aan genoemde partij. Ook de sensationele persberichten der laatste dagen, volgens welke
schepen met of voor Westerling inmiddels uit het buitenland zijn vertrokken, kunnen in deze
richting doen denken, nadat eerst het Evipan-avontuur op niets uitliep en kort geleden een oude
Duitse 'Schnellboot' te Maassluis na als voor Westerling bestemd in de pers te zijn gemeld,
prompt door schuldeisers aan de ketting werd geleid.

De onbevredigende situatie dat de Nederlandse regering niet op de hoogte is van de
werkelijke verblijfplaats van Westerling en van de juistheid van de verschillende persberichten, die
in Indonesië zoveel indruk maken, heeft mij aanleiding gegeven een beroep te doen op mijn
ambtgenoot van justitie om, ook al is het niet mogelijk effectieve maatregelen te nemen tegen de
anti-Indonesische activiteiten van Westerling, tenminste alle beschikbare middelen in te zetten
om zijn gangen te volgen, zodat wij ook tegenover de Indonesiërs tenminste kunnen aantonen
dat Westerling ons niet onverschillig laat en bovendien in voorkomende gevallen de fantastische
berichten over zijn bewegingen en plannen terstond kunnen tegenspreken.

Intussen ben ik mij bewust van het gevaar van een herleving der Westerling-psychose in
Indonesië. Ook het Indonesisch Hoge Commissariaat heeft bij nota's van 11 en 17 dezer waarvan
U tezamen met ons antwoord afschrift zal ontvangen blijk gegeven de berichten over verdere
activiteiten van Westerling met grote aandacht te volgen. Voorzover het niet mogelijk is
ongewenste activiteit van Westerling onmogelijk te maken of te belemmeren, zullen wij daarom
in ieder geval moeten trachten de werkelijke betekenis van zijn plannen die in de pers overdreven
belangstelling vonden tegenover Indonesië tot hun juiste proporties terug te brengen. Voorzover
juist begrip voor Nederlandse verhoudingen aan Indonesische zijde ontbreekt, zal steeds opnieuw
moeten worden gepoogd duidelijk te maken dat b.v. intrekking van een paspoort als voor
Westerling is geschied in Nederland reeds een hoogst ongewone en opzienbarende maatregel is,
terwijl het overigens nu eenmaal in een democratie als de onze niet mogelijk is maatregelen te
nemen wegens plannen, die iemand zegt te koesteren, ook t.a.v. politieke activiteit in het
buitenland, zolang hij buiten de perken van de strafwet blijft. Om desalniettemin
grensoverschrijding zo goed mogelijk tegen te gaan is actie genomen als bedoeld bij mijn brief
van 23 September jl. no. 129225 aan de in deze van belang zijnde posten, U in doordruk bekend,
omtrent welke actie ook het Indonesische Hoge Commissariaat mondeling is ingelicht.

Omtrent de opvatting der Nederlandse regering t.a.v. de beweerde voornemens van
Westerling behoeft bij de Indonesische regering overigens geen twijfel meer te bestaan, nadat zijn
plannen bij een communiqué mijnerzijds d.d. 28 Juni jl. uitgegeven telexbericht d.d. 27 Juni no.
99510 als onverantwoordelijk, scherp werden afgekeurd.

Voorzover het vorenstaande U daartoe nuttig lijkt, zou U in die zin wellicht ook de
Indonesische pers kunnen doen benaderen of van repliek dienen om bij voorbaat een Westerling-
psychose zoveel mogelijk tegen te gaan. Ik ben mij er echter van bewust hoe moeilijk een
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gedachtengang als boven gegeven in Indonesië ingang kan vinden. Juist echter nu wij staan voor
een nieuwe poging om tot verbetering der betrekkingen met Indonesië te geraken, dient naar
mijn mening het mogelijke te worden gedaan om aan Indonesische zijde begrip te wekken voor
de omstandigheid dat de schade welke de naam Westerling telkens weer in de Nederlands-
Indonesische betrekkingen blijkt te kunnen aanrichten, meer dan in nalatigheid in het nemen van
maatregelen door Nederland, in een gebrek aan zelfvertrouwen aan Indonesische zijde zijn
oorsprong vindt.


